
 

Nomina ta’ Marlene Mizzi  

Ambaxxatur ta’ Malta mhux Residenti għall-Iżvezja u n-Norveġja 

 

Pubblikazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet ai termini tal-Artikolu 48B(2) tal-Att dwar l-

Amministrazzjoni Pubblika. 

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern 

 

1. X’taħseb li huma l-isfidi li għandhom pajjiżi bħall-Iżvezja u n-Norveġja? 

  

2. Bħala Ambaxxatriċi, kif tara li x-xogħol tiegħek jista’ jwassal sabiex jiżdiedu r-rabtiet 

ekonomiċi u kummerċjali, politiċi u soċjali bejn iż-żewġ pajjiżi, rispettivament? 

  

3. X’taħseb li għandhom ikunu l-ewwel niċeċ ekonomiċi li nistgħu nsibu sinerġiji 

dwarhom ma’ dan il-pajjiż? 

 

Se nirrispondi għal dawn it-tliet mistoqsijjiet f’daqqa hawn taħt:  

 

Ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u dawn iż-żewg pajjiżi Skandinavi, ilhom stabbiliti għal 

numru ta’ snin. Malta u l-Iżvezja huma membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea (UE), filwaqt li n-

Norveġja tagħmel parti mill-EEA b’relazzjonijiet viċini ħafna mal-UE.  

 

Il-preżenza ta’ investiment Svediż diġà tinħass Malta permezz ta’ kumpaniji bħal Betsson, Mr 

Green u Leo Vegas, fost oħrajn. Kumpaniji bħal dawn jieħdu vantaġġ mill-ambjent 

kummerċjali u fiskali attraenti, kif ukoll minn ambjent akkoljenti fil-qasam tan-negozju li hawn 

Malta.  Hu għalhekk li huma ħafna entrepreneurs li qed jitilqu mill-Iżvezja biex isibu ambjent 

aktar favorevoli u anqas diffiċli biex jaħdmu fih, speċjalment dawk il-kumpanji li m’hemmx 

bżonn li jkollhom preżenza fisika jew ġeografika ġol-Iżvezja biex imexxu n-negozju u l-

kumpaniji tagħhom. Dawn huma sitwazzjonijiet fejn jistgħu jissarrfu f’opportunitajiet għal 

Malta, b’kampanji ta’ marketing immirati għal investituri potenzjali. 

  

Ir-relazzjonijiet bejn Malta u n-Norveġja - diplomatiċi, fiskali u kummerċjali - ilhom stabbiliti 

mis-snin sebgħin.  Il-ftehim ta’ tassazzjoni doppja bejn iż-żewġ pajjiżi ġie mġedded fl-2009 

permezz tal-Norwegian Financial Mechanism. 

 

Fi ftehim li ġie ffirmat fil-Belt Valletta ġew inklużi wkoll proġetti importanti fil-qasam tal-

ambjent, tal-kultura u tal-ġustizzja. 

 

In-Norveġja hi magħrufa għall-importanza li tagħti lill-ambjent u nemmen li hemm ħafna xi 

jsir f’dan il qasam. Il-Financial Mechanism Office li hemm Brussell jista’ jintuża biex jiġu 

żviluppati proġetti importanti bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Kamp ieħor importanti u li hemm lok ta’ żvilupp hu s-settur tat-turiżmu. Malta dejjem kienet 

popolari mal-Iskandinavi, iżda naħseb li hemm ħafna aktar xi jsir. Il-fatt li Malta u l-

Iskandinavja huma diversi ħafna fil-klima, kultura, storja, gastronomija u affarijiet oħra li 

jinteressaw turist, hu fattur importanti li jrid jiġi sfruttat – speċjalment fix-shoulder months 

xitwin, fejn il-klima kattiva tal-pajjiżi Nordiċi tagħmel pajjiżi bħal Malta attraenti. 

   



Iżda għalkemm pajjiżi bħall-Iżvezja u n-Norveġja huma magħrufa għall-kompetittività u 

innovazzjoni, huma jbatu wkoll minn nuqqas ta’ nies bi skills differenti, mil-liġijiet tax-xogħol 

restrittivi ħafna u spejjeż enormi ta’ welfare lejn l-impjegati. Dan qed ifisser li ħafna 

imprendituri żgħar mhux qed isibu sostenn biżżejjed, la biex jibdew u lanqas biex jikbru. L-

ispejjeż biex jitmexxa n-negozju u jiġu impjegati n-nies, huma enormi u ħafna drabi mhux 

sostenibbli.  

 

Hu hawn li Malta tista’ tiggwadanja. Malta toffri ambjent politku seren, stabilità ekonomika, 

reġim finanzjarju sod, struttura teknoloġika avvanzata u aċċess għan-nies kwalifikati u li 

jitkellmu tajjeb bl-Ingliż u lingwi oħra. 

 

Il-fatt li Malta hi membru tal-UE wkoll hu vantaġġ għall-pajjiżi Skandinavi. Il-fatt ta’ Brexit 

joffri opportunitajiet mhux ta’ min jinjorahom, u dan għandu jiġi sfruttat biex jinġiebu 

investimenti u start-ups lejn Malta, fejn qabel forsi kienu jippreferu jmorru jinvestu fir-Renju 

Unit. 

 

4. X’preparazzjoni u formazzjoni għandek fi ħdan il-Korp Diplomatiku?  

 

Kif jidher mill-CV tiegħi, il-karriera tiegħi kienet dejjem fil-qasam akkademiku u tal-kummerċ.  

Dawn l-aħħar sitt snin inkludiet ukoll esperjenza bħala deputat fil-Parlament Ewropew.   

 

5.  Qatt ġejt assenjata f’Ambaxxata jew irċevejt xi forma ta’ taħriġ fid-diplomazija? 

 

Qatt ma kont parti mill-Korp Diplomatiku. Qatt ma kelli taħriġ formali fid-diplomazija. It-

taħriġ formali/akkademiku tiegħi hu fl-ekonomija u fil-Corporate Governance.    

  

It-taħriġ li kelli fid-‘diplomazija’, fis-sens wiesgħa tal-kelma, ġie maż-żmien u minn  kull 

pożizzjoni diriġenzjali  li okkupajt fejn tgħallimt li, apparti t-teknika tal-protokolli, id-

diplomazija tfisser li tirrispetta l-opinjoni ta’ ħaddiehor, ma tagħmilx diskriminazzjoni fuq xejn 

u ma’ ħadd,  u li tkun assertiva mingħajr ma tkun offensiva.   

 

6. X’inhuma b’mod ġenerali l-binarji li beħsiebek taħdem fuqhom f’każ li tinħatar 

Ambaxxatriċi? 

 

Jekk niġi maħtura Ambaxxatriċi, nuża l-esperjenza tiegħi fin-negozju, bħala MEP u l-

esperjenza f’oqsma oħra ta’ diriġenza, u nagħmel dak li naħseb għandu  jagħmel kull 

Ambaxxatur li jirrappreżenta lil Malta: 

 

• Jissoda r-relazzjonijiet diplomatiċi u politiċi; 

• Jiffaċilita n-negozju u l-kummerċ bejn il-pajjiżi; 

• Jidentifika l-opportunitajiet li jkun hemm;  

• Jippromovi lil pajjiżu f’kull qasam possibbli – turistiku, finanzjarju, kummerċjali, soċjali; 

u  

• Jirrappreżenta lil pajjiżu b’mod li jkun xempju ta’ korrettezza u ta’ integrità.   

 

 

 

 

 



Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni 

 

1. Tista’ tiddikjara x’passi taħseb li għandhom jittieħdu sabiex jissudaw iktar ir-

relazzjonijiet ta’ pajjiżna mal-Iżvezja u n-Norveġja speċjalment fis-settur 

kummerċjali fejn hemm lok ta’ iktar avvanz u tkabbir? 

 

2. Tista’ tindika fl-opinjoni tiegħek liema huma għalhekk l-isfidi prinċipali f’din il-linja 

senjatament fid-dawl tal-esperjenza tiegħek ta’ membru parlamentari fil-Parlament 

Ewropew?  

 

3. X’inhuma l-pożizzjonijiet in komuni li aħna nħaddnu mal-Iżvezja?  

 

4. Nistgħu nikkoltivaw iktar ir-rabtiet tagħna man-Norveġja fi programmi differenti 

minn dawk li nibbenfikaw magħhom kif ukoll fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa? 

 

Naħseb li l-erba’ mistoqsijiet huma relatati mill-viċin ħafna, għalhekk ippermettuli nagħti 

risposta waħda li tindirizzahom kollha.  

  

Ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u dawn iż-żewġ pajjiżi Skandinavi, ilhom stabbiliti għal 

numru ta’ snin. Malta u l-Iżvezja huma membri sħah tal-UE, filwaqt li n-Norveġja tagħmel 

parti mill-EEA b’relazzjonijiet viċini ħafna mal-UE.  

 

Il-preżenza ta’ investiment Svediż diġà tinħass Malta permezz ta’ kumpaniji bħal Betsson, Mr 

Green u Leo Vegas, fost oħrajn. Kumpaniji bħal dawn jieħdu vantaġġ mill-ambjent 

kummerċjali u fiskali attraenti, kif ukoll minn ambjent akkoljenti fil-qasam tan-negozju li hawn 

Malta.  Hu għalhekk li huma ħafna entrepreneurs li qed jitilqu mill-Iżvezja biex isibu ambjent 

aktar favorevoli u anqas diffiċli biex jaħdmu fih, speċjalment dawk il-kumpanji li m’hemmx 

bżonn li jkollhom preżenza fisika jew ġeografika ġol-Iżvezja biex imexxu n-negozju u l-

kumpaniji tagħhom. Dawn huma sitwazzjonijiet fejn jistgħu jissarrfu f’opportunitajiet għal 

Malta, b’kampanji ta’ marketing immirati għal investituri potenzjali. 

  

Ir-relazzjonijiet bejn Malta u n-Norveġja - diplomatiċi, fiskali u kummerċjali - ilhom stabbiliti 

mis-snin sebgħin.  Il-ftehim ta’ tassazzjoni doppja bejn iż-żewġ pajjiżi ġie mġedded fl-2009  

permezz tal-Norwegian Financial Mechanism. 

 

Fi ftehim li ġie ffirmat fil-Belt Valletta ġew inklużi wkoll proġetti importanti fil-qasam tal-

ambjent, tal-kultura u tal-ġustizzja. 

 

In-Norveġja hi magħrufa għall-importanza li tagħti lill-ambjent u nemmen li hemm ħafna xi 

jsir f’dan il qasam. Il-Financial Mechanism Office li hemm Brussell jista’ jintuża biex jiġu 

żviluppati proġetti importanti bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Kamp ieħor importanti u li hemm lok ta’ żvilupp hu s-settur tat-turiżmu. Malta dejjem kienet 

popolari mal-Iskandinavi, iżda naħseb li hemm ħafna aktar xi jsir. Il-fatt li Malta u l-

Iskandinavja huma diversi ħafna fil-klima, kultura, storja, gastronomija u affarijiet oħra li 

jinteressaw turist, hu fattur important li jrid jiġi sfruttat – speċjalment fix-shoulder months 

xitwin, fejn il-klima kattiva tal-pajjiżi Nordiċi tagħmel pajjiżi bħal Malta attraenti. 

   

 



Iżda għalkemm pajjiżi bħall-Iżvezja u n-Norveġja huma magħrufa għall-kompetittività u 

innovazjoni, huma jbatu wkoll minn nuqqas ta’ nies bi skills differenti, mil-liġijiet tax-xogħol 

restrittivi ħafna u spejjeż enormi ta’ welfare lejn l-impjegati. Dan qed ifisser li ħafna 

imprendituri żgħar mhux qed isibu sostenn biżżejjed, la biex jibdew u lanqas biex jikbru. L-

ispejjeż biex jitmexxa n-negozju u jiġu impjegati n-nies, huma enormi u ħafna drabi mhux 

sostenibbli.  

 

Hu hawn li Malta tista’ tiggwadanja. Malta toffri ambjent politku seren, stabilità ekonomika, 

reġim finanzjarju sod, struttura teknoloġika avvanzata u aċċess għan-nies kwalifikati u li 

jitkellmu tajjeb bl-Ingliż u lingwi oħra. 

 

Il-fatt li Malta hi membru tal-UE wkoll hu vantaġġ għall-pajjiżi Skandinavi. Il-fatt ta’ Brexit 

joffri opportunitajiet mhux ta’ min jinjorahom, u dan għandu jiġi sfruttat biex jinġiebu 

investimenti u start-ups lejn Malta, fejn qabel forsi kienu jippreferu jmorru jinvestu fir-Renju 

Unit. 

 

5. Tista’ tindika jekk kontx involuta f’xi ħidma diplomatika preċedenti fi ħdan il-

Ministeru tal-Affarijiet Barranin? 

 

Le, qatt ma kont involuta f’ħidmiet diplomatiċi mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. 

 

6. Tista’ tindika wkoll jekk ġejtx involuta fil-preparazzjonijiet ta’ pajjiżna għall-

Presidenza ta’ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea? 

 

Il-preparazzjoni ta’ Stat Membru għall-Presidenza tal-Kunsill tal-UE hi l-kompetenza tar-

Rappreżentanza Permanenti, u tal-Ministeru li taħtu jaqgħu l-affarijiet tal-UE. Il-Membri tal-

Parlament Ewropew ma jkollhomx rwol dirett għall-preparazzjoni tal-Presidenza.   

 

Iżda fis-sitt xhur tal-Presidenza ta’ Malta kont involuta f’rapporti importanti – bħas-Single 

Digital Gateway, fejn jien kont ir-rapporteur - u fir-rapport li abolixxa r-roaming charges, fejn 

jien kont waħda min-negozjaturi għan-nom tal-Parlament Ewropew.  Dawn kienu jinvolvu ħin 

twil fi trilogues u negozjati mal-Presidenza u l-Kummissjoni. Kont involuta wkoll f’numru ta’ 

attivitajiet organizzati mill-uffiċċju tiegħi fil-PE u l-Parlament Malti fl-okkażjoni ta’ din il-

Presidenza.  

 

7. Tista’ tiddikjara jekk hemmx xi forma ta’ konflitt ta’ interess f’din il-ħatra?  

 

Niddikjara li m’għandi ebda konflitt ta’ interess ma’ din il-ħatra.  

 

8. Tista’ tiddikjara jekk għandekx passaport ta’ pajjiż ieħor? 

 

Għandi biss passaport tar-Repubblika ta’ Malta.  

 

 

 

 


