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STQARRIJA MILL-MINISTERU FL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
Il-MEUSAC qrib is-soċjetà. Madwar 400 sessjoni ta’ taħriġ, ta’ attivitajiet u ta’ konsultazzjoni
pubblika dwar l-Unjoni Ewropea u l-fondi Ewropej, fl-aħħar sena
Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela responsabbli mill-MEUSAC, din il-ġimgħa
poġġa fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti r-Rapport Annwali tal-aġenzija għas-sena 2019.
Dan ir-rapport jagħti titwila lejn ħafna mill-ħidma li wettqet il-MEUSAC is-sena l-oħra, li fost loħrajn, kienet is-sena li fiha saru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u li fiha tfakkar il-15-il
anniversarju tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea.
Matul l-2019, il-MEUSAC tellgħet 34 attività pubblika u laqgħat ta’ konsultazzjoni u 39 sessjoni
għat-tfal u għall-istudenti dwar l-Unjoni Ewropea. Saru wkoll 5 sessjonijiet ta’ taħriġ u 300 laqgħa
personalizzata ma’ NGOs, ma’ kunsilli lokali u ma’ entitajiet tal-gvern dwar il-proċess ta’
applikazzjoni għal fondi Ewropej. B’riżultat ta’ dan, ġew sottomessi 95 applikazzjoni għal proġetti
differenti f’diversi oqsma fosthom l-edukazzjoni, l-infrastruttura fil-komunitaijiet kif ukoll it-titjib flambjent.
Barra minn hekk, membri tal-istaff tal-MEUSAC ħadu sehem f’44 programm tar-radju u tatteleviżjoni u kitbu 152 artiklu f’gazzetti u fuq portali tal-aħbarijiet onlajn. Dawn minbarra laġġornamenti regolari dwar dak li jkun għaddej fl-Unjoni Ewropea fuq il-mezzi tal-midja soċjali talaġenzija u assistenza lil individwi li jistaqsu b’diversi modi għall-informazzjoni ġenerali, drittijiet u
benefiċċji dwar l-Unjoni Ewropea. Il-MEUSAC tistinka biex twassal informazzjoni korretta u
fattwali dwar l-Unjoni Ewropea, id-drittijiet u l-obbligi ta’ Malta bħala stat membru kif ukoll taċċittadini Maltin bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Il-Ministru Carmelo Abela jinnota l-ħidma pożittiva u effettiva li twettaq il-MEUSAC ma’ diversi
msieħba fis-soċjetà, fosthom l-għaqdiet mhux governattivi u l-kunsilli lokali. Innota kif aġenzija
bħall-MEUSAC hi unika fl-Unjoni Ewropea, għaliex fl-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma teżisti
aġenzija li nistgħu ngħidu li sservi ta’ one-stop-shop fejn iċ-ċittadini jsibu informazzjoni u assistenza
marbuta mad-drittijiet u mal-obbligi tagħhom fl-Unjoni, isemmgħu leħinhom dwar x’pożizzjoni
għandha tieħu Malta fuq liġijiet li jaffettwawna, u fl-aħħar u mhux l-inqas kif jibbenefikaw b’mod
konkret mill-fondi tal-Unjoni Ewropea.
Fi kliem il-Ministru Abela, “Il-missjoni tal-MEUSAC hi waħda ċara, għaliex f’dak kollu li nagħmlu
matul is-sena nfittxu kif iċ-ċittadini u l-għaqdiet tas-soċjetà jifhmu aħjar l-Unjoni Ewropea u kif bħala
ċittadini u bħala pajjiż nieħdu l-aħjar mis-sħubija. Kif jixhed ir-Rapport ta’ Ħidma għas-sena l-oħra,
dan isir permezz ta’ diversi modi: it-tixrid ta’ informazzjoni b’mezzi differenti, b’mod partikolari bilmezzi tax-xandir; nikkonsultaw mas-soċjetà ċivili dwar proposti ta’ politiki u liġijiet ġodda fl-Unjoni
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Ewropea; u ngħinu għaqdiet mhux governattivi, kunsilli lokali u entitajiet tal-gvern jibbenfikaw minn
fondi Ewropej għal proġetti varji”.
Ir-Rapport Annwali jinkludi wkoll il-ħidma taċ-Ċentru Europe Direct li tmexxi l-MEUSAC f’Malta
biex toffri s-servizzi ta’ informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Ħafna mill-ħidma tal-MEUSAC u ċĊentru Europe Direct, is-sena l-oħra kienet iffukata fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li saru
f’Mejju. Servizz ieħor li l-MEUSAC toffri għall-benefiċċju ta’ ħafna NGOs, kunsilli lokali, enitajiet
tal-Gvern u skejjel, huwa l-assistenza biex jinkisbu fondi Ewropej għal proġetti ta’ fejda għas-soċjetà
Maltija. Din l-għajnuna tikkonsisti li l-MEUSAC twassal informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ fondi
Ewropej u tassisti lill-kunsilli lokali u NGOs fil-proċess kultant tqil u kkumplikat tal-mili u ssottomissjoni tal-applikazzjonijiet.
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