Il-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE 2019 – sfond

Il-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE 2019 ser issir mit-13 sas-17 ta’ Mejju. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali – li
għaliha ser jattendu l-Kummissarju għall-Ambjent, Affarijiet Marittimi u Sajd, Karmenu Vella u lMarixall tar-Reġjun ta’ Mazowieckie, Adam Struzik – u ser tkun ospitata mir-Reġjun ta’
Mazowieckie u ssir f’Varsavja, il-Polonja fit-13 ta’ Mejju.
Il-konferenza ta’ livell għoli tal-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE hija skedata mill-15 sas-17 ta’ Mejju fi
Brussell. Miftuħa għall-partijiet interessati fl-ambjent u l-pubbliku in ġenerali, hija tinkludi ċċerimonja tal-għoti tal-premjijiet tal-Ġimgħa Ewropea għat-Tnaqqis tal-Iskart ospitata mill-Kumitat
tar-Reġjuni tal-UE u ċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet tal-LIFE fil-15 u fis-16 ta’ Mejju
rispettivament.
Okkażjoni għal diskussjoni
Organizzata mid-Direttorat-Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea għal kważi 20 sena u
li tattira personalitajiet ewlenin minn madwar id-dinja, il-Ġimgħa l-Ħadra hija l-akbar okkażjoni
annwali biex tkun diskussa l-politika ambjentali tal-UE. Hija trawwem dibattitu bejn partijiet
interessati fuq livell Ewropew, nazzjonali u lokali bil-għan li jingħataw ideat għat-tfassil tal-politika u
l-implimentazzjoni.
Dawn id-dibattiti jappoġġaw t-tkabbir tal-komunità madwar l-Ewropa ta’ partijiet involuti fil-bini talkapaċitajiet u l-iskambju tal-prattiki, kif ukoll jimmotivaw liċ-ċittadini biex jingħaqdu mal-isforzi
ambjentali tal-UE u jagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħhom.
It-tema tal-2019
Il-liġijiet ambjentali tal-UE għandhom impatt qawwi fuq il-ħajja tagħna. Huma jtejbu l-kwalità tal-ilma
u tal-arja, jipproteġu n-natura u jinkoraġġixxu r-riċiklaġġ. Iżda biex jagħmlu differenza vera, huma
jridu jkunu implimentati bis-sħiħ.
Fis-27 ta’ Marzu 2019, il-Kummissjoni Ewropea ppublikat sett ta’ rapporti dwar l-istat ta’
implimentazzjoni tal-liġijiet ambjentali fl-Ewropa: ir-Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali. IlĠimgħa l-Ħadra tal-UE 2019 ser teżamina r-riżultati ta’ dan ir-Rieżami, u tistaqsi mistoqsijiet bħal:
Kif l-liġijiet ambjentali Ewropej jibbenefikaw liċ-ċittadini? Kif għandha tkun implimentazzjoni ta’
suċċess? Kif u fejn jeżistu nuqqasijiet fl-implimentazzjoni? Kif il-partijiet interessanti jistgħu jagħmlu
tagħhom il-liġijiet Ewropej? U kif l-UE tiffaċilita dan waqt li tkun żgura li l-ilħna taċ-ċittadini jkunu
mismugħa.
Avvenimenti ta’ ImsieħbaBħal kull sena, il-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE ser tinkludi bosta avvenimenti
ta’ Imsieħba organizzati madwar l-Ewropa f’April u f’Mejju minn varjetà kbira ta’ partijiet interessati,
inklużi awtoritajiet lokali, NGOs u negozji. Eżempji jinkludu: proċess kriminali finta relatat malapplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali organizzat minn

studenti fil-Lyon Law School fis-26 ta’ April; laboratorju ħaj f’Gothenberg fit-8 ta’ Mejju, li jippermetti
lill-fornituri ta’ prodotti ħielsa mill-fossili sabiex jippreżentawhom lil xerrejja potenzjali bħal Hoppet,
skola preprimarja ħielsa mill-fossili; u s-sessjoni ta’ ħidma Know What's Below dwar ilkonservazzjoni tal-wirt ta’ taħt il-baħar mill-15 sad-19 ta’ Mejju, fil-parti il-kbira fuq dgħajsa lil hinn
mill-Gżejjer Egadi fl-Italja.
L-isfida #MyGreenAction
Bejn il-21 ta’ Marzu u l-10 ta’ Mejju l-isfida #MyGreen Action tistieden lil żgħażagħ Ewropej biex
jiskambjaw ritratti, vidjows jew illustrazzjonijiet ta’ azzjoni li huma jieħdu biex jassiguraw futur aktar
ekoloġiku permezz l-Instagramm jew Twitter tagħhom, jew taħt il-posts tal-Facebook uffiċjali talisfida #MyGreenAction tal-Kummissjoni Ewropea. Kull ġimagħtejn, jintgħażlu tliet sottomissjonijiet
biex jidhru l-kanali tal-midja soċjali tal-Kummissjoni u l-aħjar 10 sottomissjonijiet ser ikunu inklużi
f’vidjow sommarju biex jintwera matul il-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE.
Elezzjonijiet Ewropej
Il-Ġimgħa l-Ħadra tal-UE 2019 issir matul il-kampanja għall-Elezzjonijiet Ewropej mit-23 sas-26 ta’
Mejju. Meta jintwera l-valur miżjud tax-xogħol ambjentali tal-UE fis-snin riċenti, hija tirrapreżenta
opportunità biex tkun promossa parteċipazzjoni demokratika informata sewwa (b’mod speċjali fost
dawk li ser jivvotaw għall-ewwel darba).

