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Xhur sħaħ ta’ diskussjonijiet, dibattiti u twettiq, fejn komplejt 
nimbotta favur aktar drittijiet għaċ-ċittadini tagħna, b’ħidma 
s�eqa fuq setturi bħat-trasport, it-teknoloġija, it-turiżmu, 
l-industrija u l-politika tal-gżejjer. Dejjem xprunata 
mill-valuri soċjalisti ta’ ugwaljanza, inklużjoni, li ngħinu 
lill-vulnerabbli u li ma nħallu lil ħadd warajna �r-riformi kbar 
li rridu nwettqu inkluż �l-qasam ambjentali u diġitali.

Kienu tliet 
snin ta’ 
ħidma 
kontinwa u 
bla waq�en 
fuq diversi 
oqsma għal 
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• Assikurajt politika aktar ugwali u dan 
�l-kapaċita' tiegħi bħala Rapporteur 
Permanenti għall-Integrazzjoni 
tal-Ġeneru �l-Kumitat għall-Industrija, 
Teknoloġija, Riċerka u Enerġija 
�l-Parlament Ewropew, kariga li 
permezz tagħha se nkompli naħdem 
favur aktar ugwaljanza.

• Ingħatajt �duċja b’saħħitha biex 
ninnegozzja Rapport dwar id-Deċenju 
Diġitali għan-nom tas-Soċjalisti 
�l-Kumitat ITRE, rapport li permezz 
tiegħu qed inpoġġu ‘l quddiem miri 
diġitali importanti sal-2030 bħala 
Unjoni Ewropea, inkluż biex insaħħu 
l-ħiliet diġitali tal-ħaddiema tagħna.

• Qed naħdem għal drittijiet diġitali 
aktar b’saħħithom. Nemmen li 
l-internet għandu jkun dritt uman u  
jkun aċċessibli għal kulħadd. Punt li 
anke’ rajt li jiġi nkluż �l-proposti �nal 
tal-Konferenza tal-Futur tal-Ewropa, 
bħala l-unika rappreżentanta Maltija 
f’isem is-Soċjalisti.

• Ġejt onorata b’vot ta’ �duċja u 
maġġoranza b’saħħitha favur ir-Rapport 
relatat mal-Gżejjer u l-Politika ta’ 
Koeżjoni, rapport li nnegozzjajt f’isem 
is-Soċjalisti, fejn �h ikkontribwixxejt 
b’mod dirett mill-esperjenza tiegħi 
t’Għawdxija u Maltija. F’dan ir-rapport 
esiġejt għal “patt ġdid” bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-gżejjer tagħha biex 
inkomplu nippromwovu d-drittijiet 
taċ-ċittadini li jgħixu u l-intrapriżi li 
joperaw �t-territorji periferali tal-UE. 

• Wettaqt ħidma kontinwa favur politika 
aktar b’saħħitha għall-gżejjer tagħna li 
għandhom bżonnijiet u s�di partikolari, 
inkluż l-fatt li niddependu fuq it-trasport 
bil-baħar u bl-ajru. Kburija li din il-ħidma 
ġiet anke’ rikonoxxuta hekk kif ġejt 
inkarigata bħala Viċi President 
tal-Intergrupp SEArica, fejn qed naħdmu 
biex l-Unjoni Ewropea tagħti aktar 
attenzjoni xierqa lill-gżejjer tagħha.

• F’ħidmieti �l-kumitati li ni�orma parti 
minnhom, imbuttajt il-ħtieġa li 
l-innovazzjoni, il-politika industrijali u 
l-iżvilupp reġjonali jimxu id f'id. Ukoll, 
li jkollna ambjent li jinċentiva 
l-investiment u jassigura li jkun hemm 
il-kundizzjonijiet u riżorsi neċessarji 
għan-negozji tagħna, speċjalment 
dawk żgħar u medji biex jirnexxu.

• Bħala l-unika MPE Maltija f’isem 
is-soċjalisti fuq il-Kumitat dwar 
l-Istrateġija wara l-pandemija, qed 
immexxi ‘l quddiem l-importanza  ta’ 
pjan li jgħinna nkomplu mexjin ’il 
quddiem �-irkupru mill-pandemija, � 
żminijiet meta għandna quddiemna 
s�di, imma anke’ opportunitajiet, 
ġodda għall-familji, il-ħaddiema u 
n-negozji tagħna.  L-irkupru soċjali 
għandu jingħata prijorita’ wkoll.

• Determinata li nkompli naħdem favur 
tranżizzjoni ambjentali u diġitali 
soċjalment ġusta għall-gżejjer Ewropej, 
u dawk ġejjin minnhom.  Dan hu punt 
ta’ ġustizzja soċjali għaċ-ċittadini, 
ħaddiema u negozji tagħna.

• F’ħidmieti se nibqa’ nisħaq fuq 
l-importanza ta’ konnettività aktar 
b’saħħitha �t-trasport sabiex inkomplu 
nsaħħu aktar il-moviment ħieles u 
s-settur tat-turiżmu f’pajjiżna u żoni 
periferali tal-Unjoni Ewropea, u dan 
bħala l-unika rapreżentanta Maltija 
�l-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu 
(TRAN) �l-Parlament Ewropew, fejn 
ni�orma parti wkoll mit-Taskforce 
tat-Turiżmu � ħdan l-istess kumitat.

• Fil-kariga tiegħi ta’ Viċi President 
tad-Delegazzjoni tal-Parlament 
Ewropew DANZ, se nkompli naħdem 
favur relazzjonijiet aktar b’saħħithom 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja u 
New Zealand. Bid-diversi s�di globali li 
qed na�aċċjaw illum, bħal dawk 
ambjentali u anke’ tal-gwerra �-Ukranja, 
hu essenzjali li nkomplu nsaħħu 
d-djalogu internazzjonali tagħna sabiex 
insibu l-aktar tweġibiet e�ettiv. Quddiem 
il-ġlieda kontra t-tibdil �l-klima, 
kwistjonijiet ta’ sigurtà, u s�di oħra li qed 
na�aċċjaw globalment, l-ebda pajjiż 
waħdu ma jista’ jsib soluzzjonijiet.

• Għamilt pressjoni sabiex tittieħed kull 
azzjoni meħtieġa sabiex jitħares 
id-dritt ħieles tal-moviment ta’ 
passiġġieri minn kull żona �-Ewropa, 
inkluż gżejjer bħal tagħna, �d-dawl 
tal-is�di li żviluppaw �l-qasam 
tat-trasport bl-ajru li jinkludu 
prezzijiet ogħla, kanċellamenti u 
dewmin �t-titjiriet.

• Ksibt maġġoranza assoluta favur 
opinjoni dwar Liġi fuq l-Intelliġenza 
Arti�ċjali li innegozzjajt f’isem 
is-Soċjalisti u l-Kumitat tat-Trasport u 
t-Turiżmu. Pass 'il quddiem lejn użu 
aħjar u regolat tal-Intelliġenza 
Arti�ċjali.

Determinata biex 
il-�duċja li tajtuni 
nkompli nsarrafha 
f’aktar ħidma 
pożittiva.
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