
Logħba tar-rwoli għall-iskejjel 

Esperjenza edukattiva u divertenti 

L-istudenti jitgħallmu dwar il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew b’mod li

huwa sew innovattiv kif ukoll divertenti.  

Matul il-logħba, jiskopru kif titfassal il-leġiżlazzjoni Ewropea, u liema protagonisti 

jkunu involuti fil-proċedura.  L-istudenti jitwasslu biex jifhmu l-proċess ta’ kif jiffurmaw 

l-alleanzi, kif jimxu n-negozjati ma’ istituzzjonijiet oħra u kif issir il-komunikazzjoni

mal-midja. 

Min jieħu sehem fil-logħba jkollu jħabbat wiċċu ma’ ambjenti jbaqbqu bi pressjoni 

għolja, bħal dak li jaħdmu fih l-MPE ta’ vera. ikollhom jiġbru informazzjoni mingħand 

esperti fil-qasam, gruppi ta’ pressjoni u partijiet interessati oħra, u minn dan kollu 

jgaħżlu l-elementi l-aktar relevanti.  

L-istudenti jkollhom jieħdu deċiżjonijiet bil-ħeffa, u jużaw ukoll il-ħiliet ta’

komunikazzjoni tagħhom fil-kuntatti ma-istampa u fid-dibattiti politiċi. 

Tul il-logħba, il-parteċipanti jkollhom jaħdmu flimkien u jilqgħu l-isfidi, dan kollu biex 

jieħdu deċiżjonijiet li jaqdu l-interessi taċ-ċittadini Ewropej. Jitgħallmu li ma jistgħux 

jaġixxu skont l-opinjonijiet tagħhom biss, imma jkollhom iqisu dawk ta’ ħaddieħor biex 

jilħqu riżultat sodisfaċenti. 



Gwida qasira għal-logħba tar-rwoli 

1. Il-Gruppi Politiċi

Kif jaslu, il-parteċipanti jinqasmu f’erba’ gruppi politiċi. Hemm erba’ gruppi fittizji fil-

logħba: 

Il-Grupp tas-Solidarjetà Ewropea 

Politika Ewlenija: Il-mira prinċipali tal-grupp hija l-ġid tal-istat. Huwa favur 

l-intervent tal-istat bħala dak li jipprovdi servizzi pubbliċi u finanzjament

Il-Grupp tal-Ekoloġija Ewropea 

Politika Ewlenija: L-interess prinċipali ta’ dan il-grupp huwa l-ħarsien 

ambjentali, imma jikkampanja wkoll favur il-ġustizzja soċjali u l-libertà. 

Il-Grupp tal-Libertà Ewropea 

Politika Ewlenija:  Il-grupp tal-Libertà jemmen fir-responsabbiltà 

individwali u fil-mekkaniżmi tas-suq. Huwa favur l-intraprenditorija ħielsa 

u l-kompetizzjoni, u kontra interventi tal-istat. 

Il-Grupp tat-Tradizzjoni Ewropea 

Politika Ewlenija:  Jemmen f’soċjetà fejn l-intervent tal-istat u l-inizjattiva 

privata jiżammu f’bilanċ, b’miri leġiżlattivi realistiċi u implimentazzjoni 

flessibbli 



2. Il-Każijiet 

 

Meta jkunu ffurmaw dawn il-gruppi, kull wieħed minnhom jintalab jerġa’ jinqasam 

f’żewġ partijiet, ħalli jissawru kumitati.  Kull kumitat imbagħad jingħata każ fittizju 

x’jeżamina. 

 

 

Każ 1:  Il-Kumitat għall-Ambjent – id-Direttiva dwar is-Solidarjetà 

rigward l-Ilma  

Minħabba t-tibdil fil-klima, l-Ewropa ġarrbet żbilanċi tal-provvista tal-

ilma. L-Istati Membri qablu li jiġmgħu r-riżorsi tagħhom billi jibnu 

pipeline tal-ilma mal-UE kollha. Minkejja li l-pipeline diġà bdiet tinbena, 

l-aktar riċerka reċenti turi li xorta se jkollna nħabbtu wiċċna ma’ defiċit 

ta’ 30% fil-provvista tal-ilma. Il-Kummissjoni tressaq dan il-pjan ta’ 

azzjoni għall-ġestjoni tal-ilma, id-Direttiva dwar is-Solidarjetà rigward l-

Ilma. 

  

 

 

 

Każ 2: Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili – id-Direttiva dwar l-

Identifikazzjoni Personali.  

Fl-Ewropa diġà qed jintużaw mikroċipep impjantati, għal finijiet ta’ 

saħħa, identifikazzjoni u sigurtà. Uħud jemmnu li din it-teknoloġija tal-

identifikazzjoni tħalli ħafna benefiċċji, filwaqt li oħrajn jemmnu li hija 

għalkollox inaċċettabbli.  

Il-Kummissjoni Ewropea tara l-ħtieġa li fil-ġejjieni l-użu ta’ dawn iċ-

ċipep impjantati jkun regolat, biex jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-

individwi u jitrażżnu l-abbużi potenzjali. Għalhekk tressaq id-Direttiva 

dwar l-Identifikazzjoni Personali. 

    

 

 

 

 



3. Il-fażijiet

Il-logħba hija simulazzjoni tal-“proċedura leġiżlattiva ordinarja” li ssir fil-Parlament 

Ewropew. Din il-proċedura tikkonsisti fl-ewwel, it-tieni u, possibbilment, it-tielet qari. 

Fl-ewwel qari, il-parteċipanti jifformulaw emendi għall-abbozzi tad-direttivi, u jagħmlu 

ħilithom biex jirbħu maġġoranza favur il-pożizzjoni tagħhom fil-laqgħat tal-kumitati.  

Fit-tieni qari, l-istudenti jeħtiġilhom jinnegozjaw mal-Kunsill tal-Ministri biex 

jinfluwenzaw l-abbozz ta’ direttiva. Jekk ma jintlaħaq l-ebda kompromess, il-proposta 

tiġi diskussa għall-aħħar darba f’laqgħa ta’ konċiljazzjoni li tħoll u torbot kollox... 

Kif nistgħu nibbukkjaw? 

Il-parteċipazzjoni fil-logħba tar-rwoli hija b’xejn. Il-logħba hija maħsuba għal studenti 

li għandhom minn 14 sa 16-il sena. Madankollu, studenti daqsxejn akbar ukoll 

jistgħu jsibuha edukattiva u divertenti. Jintlaqgħu biss reservazzjonijiet għal gruppi. 

Il-logħba tar-rwoli mhijiex disponibbli għal viżitaturi individwali. Il-gruppi għandu 

jkollhom minimu ta’ 16-il parteċipant u massimu ta’ 32 parteċipant.  

Applikazzjonijiet għal reservazzjoni għall-gruppi jsiru fl-indirizz:  

https://www.europarl.europa.eu/visiting/mt/education-learning/brussels/role-play-

game

Nitolbuk tapplika għal sessjoni ta’ grupp tal-anqas erba’ xhur qabel id-data taż-żjara. 

Is-sessjonjiet tal-logħba tar-rwoli jsiru mit-Tnejn sal-Ġimgħa, u kull sessjoni tieħu 

madwar sagħtejn u nofs. Hemm ukoll faċilitajiet għal studenti b’mobbiltà mnaqqsa. 

Għal aktar tagħrif dwar il-ħinijiet tas-sessjonijiet, nitolbuk tikkuntattja d-dipartiment 

tar-reservazzjonijiet fl-indirizz tal-email: rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/mt/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

