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Nomina ta’ Andrè Borg bħala  

Ambaxxatur ta’ Malta mhux Residenti għal-Libanu 

 
 

Pubblikazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet ai termini tal-Artikolu 38(2) tal-Att dwar l-

Amministrazzjoni Pubblika, Kap. 595 

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern 

 

1.  X’taħseb li huma l-isfidi li għandu l-pajjiż, il-Libanu? U kif qiegħed tara dawn l-isfidi 

jiġu indirizzati f’dan il-pajjiż? Kif tara lil dan il-pajjiż jirkupra mis-sitwazzjoni u t-

traġedja li għadda minnha? 
 

It-traġedja tal-4 ta’ Awwissu 2020 f’Bejrut heżżhet lil-Libanu u lid-dinja kollha. Il-kalamità 

tal-isplużjoni mhux biss qanqlet memorji koroh tat-Tieni Gwerra Dinjija u iktar riċenti tad-

diżastru ta’ New York fis-sena 2001, fejn rajna xeni ta’ mwiet, nies feruti u oħrajn maħsuda 

bit-tifrik li jissummak, iżda qamu domandi serji dwar x’wassal għal din it-traġedja.  

 

Fil-fatt, fil-Libanu kienet ilha tinħass li kkrollat is-sistema politika, u magħdud ma’ dan, kriżi 

ekonomika li issa ġiet iktar aċċennata bl-imxija tal-COVID-19. Meta tkellimt ma’ xi kuntatti li 

għandi fil-pajjiż, esprimew miegħi ċertu sens ta’ frustrazzjoni għall-fatt li ma jarawx soluzzjoni 

fil-qrib għall-kollass ta’ dan il-qafas soċjo-ekonomiku. Fil-fatt, il-World Bank, proprju ftit jiem 

ilu fl-1 ta’ Diċembru 2020, ippubblika rapport dwar il-Libanu li jakkuża lill-awtoritajiet 

Libaniżi li daħħlu lill-ekonomija f’deliberate depression’. Fl-2020 ukoll, il-Libanu kien fi stat 

ta’ default (falliment) fuq id-dejn sovran f’Marzu li għadda u l-Lebanese Pound żvalutat bi 

78% minn Ottubru 2019 sa Ġunju 2020. L-inflazzjoni laħqet il-120% fuq sena ilu, kif ilha 

togħla fl-aħħar snin preċedenti. 

 

Huwa stmat li b’riżultat ta’ din il-kriżi soċjo-ekonomika, fl-2021 nofs il-popolazzjoni tal-

Libanu ser tgħix fil-faqar. Dan bla dubju joħloq sfida mhux biss fir-reġjun tal-Lvant Nofsani 

iżda jista’ jkollha riperkussjonijiet internazzjonali, tant illi fil-bidu ta’ Diċembru 2020 saret dik 

li ssejħet International Virtual Pledging Conference ospitata minn Franza u n-Nazzjonijiet 

Uniti. 

 

Filwaqt li għamilt referenza għall-iktar sfidi evidenti, teżisti wkoll firda kulturali mnebbħa 

minn elementi reliġjużi estremisti li jissieltu għall-kontroll u l-poter fil-Libanu. 

 

Biss, biex inwieġeb għall-parti oħra tad-domanda, l-ikbar sfida imminenti issa hija proprju l-

indirizzar ta’ dawn il-kriżijiet li nemmen tirrikjedi involviment internazzjonali mhux l-inqas 

minn pajjiżi meqjusa newtrali bħal Malta li jifhmu l-kultura Mediterranja, u l-uniku interess 

tagħhom huwa li tirrenja l-paċi u l-prosperità. Franza qiegħda fuq quddiem f’din l-inizjattiva, 

anki jekk fil-proċess,taspira li terġa’ ssaħħaħ il-preżenza tagħha fir-reġjun. Biss għandu jkun 

ukoll il-poplu Libaniż li jixpruna ċertu bidla, jagħmel is-sagrifiċċji, u jesegwixxi pjan 

ekonomiku bi qbil mal-istakeholders finanzjarji internazzjonali, xi ftit jew wisq kif ġara fil-

Greċja li llum qed tirkupra sew mill-kriżijiet li kienu ħakmuha fl-aħħar deċennju. 
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2. X’inhuma l-binarji, b’mod ġenerali, li beħsiebek taħdem fuqhom f’każ li tinħatar 

ambaxxatur? 

 

Il-fatt li l-Ambaxxatur ma huwiex residenti fil-pajjiż ospitanti, ikun jirrikjedi li jżomm kuntatt 

kontinwu mal-Konslu Ġenerali Onorarju ta’ Malta f’Bejrut, illum Raymond Bechara. Il-

komunikazzjoni kontinwa, is-segwiment tal-politika lokali fil-Libanu, iż-żjarat fit-territorju u 

l-laqgħat mal-korpi kostitwiti, investituri u nies fin-negozju huma fost l-ewwel binarji li 

beħsiebni naħdem fuqhom mil-lat prattiku organizzattiv. Hekk ukoll il-preżenza tas-servizz 

diplomatiku Malti fil-Libanu fuq mezzi online, kif jagħmlu Stati oħra, tgħin sabiex isem Malta 

jinfiltra iktar fil-komunitajiet Libaniżi b’inizjattivi u appoġġ li jingħata kemm fiżikament kif 

ukoll b’mod virtwali. 

 

Il-fatt li diġà żort il-Libanu ftit tas-snin ilu u għandi xi kuntatti ta’ persuni affidabbli li min-

naħa tagħhom għandhom networks ta’ persuni fin-negozju u f’istituzzjonijiet varji, jgħin sabiex 

nirrealizza iktar l-objettivi fattibbli li nemmen jistgħu jiġu esplorati mal-Libanu.  

 

Għaldaqstant huwa l-ħsieb tiegħi li nżur il-Libanu numru ta’ drabi fis-sena bi programm u 

għanijiet speċifiċi li jinbnew u jissaħħu tul is-snin. L-involviment tiegħi fl-avjazzjoni għandu 

jiffaċilita l-possibbiltajiet li nżur il-Libanu b’mod frekwenti.  

 

Binarju importanti ieħor hu dak li minn kmieni tiġi stabbilita linja ta’ komunikazzjoni u 

kredibilità mal-awtoritajiet lokali f’Bejrut. Bl-istess mod iridu jiġu stabbiliti relazzjonijiet mal-

pubbliku Libaniż u l-korpi kostitwiti, anki bl-involviment tal-Konslu Ġenerali Onorarju. 

 

Tant sabiex togħla l-istima u jikber l-appoġġ lejn l-inizjattivi diplomatiċi ta’ Malta fil-Libanu, 

iridu jissaħħu wkoll ir-rabtiet ma’ ambaxxati oħra f’Bejrut, partikolarment dawk Ewropej 

b’ambassadors meetings regolari. 

 

Biex nallaċċja mal-punti preċedenti, fil-Mediterran huwa magħruf li ssaħħaħ ir-rabtiet 

ekonomiċi kemm-il darba jkunu imsaħħa wkoll ir-relazzjonijiet umani, għaliex ħafna drabi n-

negozju jikber abbażi tal-qrubija kulturali. B’hekk inqis li d-dimensjoni umana għandha sehem 

kruċjali u hija l-pedament li fuqu Malta tista’ imbagħad tesplora iktar rabtiet ekonomiċi u 

kummerċjali li jsegwu.  

 

3. Tara li hemm trattati li jistgħu jitħaddmu aħjar bejn iż-żewġ pajjiżi? Jew trattati oħra 

li għandhom jiġu esplorati għaż-żmien li ġej? 
 

Fil-fatt, ftit huma t-trattati bilaterali fis-seħħ bejn Malta u l-Libanu (Konvenzjoni dwar it-Taxxa 

Doppja u l-prevenzjoni tal-evażjoni fiskali tas-sena 1999 u emendat fl-2009, u Memorandum 

of Understanding bilaterali tal-2009 dwar konsultazzjonijiet bejn il-Ministeri tal-Affarijiet 

Barranin tal-ġnus rispettivi).  

 

Minkejja li dawn it-trattati huma importanti, partikolarment dak dwar it-taxxa doppja għall-

iffaċilitar tan-negozju u r-riżorsa umana, nara lok li jsiru trattati fuq temi bħar-riċerka u l-

edukazzjoni, l-ambjent kulturali, kooperazzjoni dwar taħriġ militari u sigurtà (li diġà qed isir 

taħt l-awspiċi tan-Nazzjonijiet Uniti), kooperazzjoni marittima, turiżmu u servizzi finanzjarji.  

 

L-involviment tal-Gvern Malti fuq livell bilaterali għandu jkun riflettiv ukoll tal-kuntest 

strateġiku mfassal mill-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Libanu, liema strateġija ġiet imsaħħa 

bl-Association Agreement tal-2006, Partnership Priorities fl-2016 u l-EU-Lebanon Compact 
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li jidentifika l-iktar riformi importanti b’impenji reċiproċi. L-isforzi Ewropej mhux biss 

jikkonstataw kooperazzjoni ekonomika, iżda jħarsu lejn kooperazzjoni ikbar fl-edukazzjoni u 

t-taħriġ, kooperazzjoni xjentifika, teknika u teknoloġika, l-ambjent, kooperazzjoni industrijali, 

u oqsma oħrajn bħat-trasport, l-agrikoltura u s-sajd, l-informatika, l-enerġija, it-turiżmu, u l-

kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità.  

 

Franza tixpruna ħafna minn din l-inizjattiva Ewropea mal-Libanu, iżda nara potenzjal tajjeb li 

Malta tkun parteċipi attivament fil-fora politika-diplomatika għat-tisħiħ tal-Libanu, kif diġà 

tagħmel fil-konfront tal-Libja. Irid jingħad ukoll li bħal Malta, il-Libanu wkoll għandu sfidi bl-

immigrazzjoni u dan huwa aspett ieħor fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jsibu oqsma ta’ interess 

reċiproku u li jifformaw bażi għal trattati bilaterali. 

 

4.  Bħala Ambaxxatur mhux Residenti, kif tara li x-xogħol tiegħek jista’ jwassal sabiex 

jiżdiedu u jitjiebu r-rabtiet politiċi u soċjali bejn il-Libanu u Malta, rispettivament? 

Liema taħseb li huma l-isfidi prinċipali li għandna negħlbu sabiex insaħħu r-relazzjoni 

bejn iż-żewġ pajjiżi? 

 

Fid-diplomazija, Malta dejjem kellha isem ferm ikbar mid-dimensjoni tagħha. Malta tgawdi 

rispett billi pajjiżna huwa wieħed newtrali, u kien involut f’diplomazija tal-ogħla livell bħalma 

kien il-Malta Summit tal-1989 li ħafna jqisu kien strumentali għat-tmiem tal-gwerra bierda, u 

inizjattivi Ewro-Mediterranji bħalma kienu l-laqgħat tal-1997 bejn l-Iżrael u l-Palestina, u l-

inizjattivi iktar riċenti bl-EU-Africa Valletta Summit on Migration fl-2017 u t-taħdidiet ma’ 

fazzjonijiet Libjani. Malta organizzat b’suċċess iż-żewġ konferenzi taċ-CHOGM fl-2005 u l-

2015 u kellha wkoll Presidenza tal-Unjoni Ewropea ħabrieka u ta’ suċċess. Malta għandha 

tkompli twessa’ l-isfera ta’ influwenza tagħha fuq livell globali. 

 

Qed ngħid dan għaliex Malta tista’ tisfrutta dan il-value point sabiex jitjiebu r-relazzjonijiet 

politiċi mhux biss fil-Libanu, iżda anki fir-reġjun tal-Lvant Nofsani. Kif spjegajt fir-risposti 

preċedenti, hemm binarji ċari li jistgħu jintlaħqu u trattati li wkoll jiġu kkunsidrati, liema 

inizjattivi jgħinu fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi u soċjali bejn il-Libanu u Malta.  

 

Ir-rabtiet politiċi u soċjali jitjiebu kemm-il darba Malta ssaħħaħ il-preżenza tagħha on the 

ground fil-Libanu, kif tabilħaqq tagħmel Franza. Min-naħa l-oħra, l-isfida ewlenija tkun dik 

illi l-pożizzjoni ta’ Malta trid tasal minkejja li ma għandhiex ambaxxata f’Bejrut, u daqstant 

ieħor lanqas għandha r-riżorsi umani u finanzjarji fil-pajjiż.  

 

Sfida oħra tista’ tkun dik lingwistika partikolarment għall-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi peress 

li fil-Libanu ħafna min-negozju jiġi transatt bil-lingwa Franċiża u Għarbija. Biss, l-Ingliż huwa 

mitkellem mill-ġenerazzjoni iżgħar u dan jimmitiga l-barrikata lingwistika li tista’ tkun ftit tax-

xkiel. Malta tista’ tkun attiva wkoll f’dan ir-rigward billi toffri korsijiet tal-lingwa Ingliża, kif 

jistgħu jiġu offruti korsijiet fil-Franċiż u l-Għarbi min-naħa Libaniża.  

 

Il-fatt li fil-preżent ma tantx hemm rabtiet kummerċjali u soċjali fis-seħħ bejn Malta u l-Libanu 

toffri sfida fuq l-immedjat, iżda min-naħa l-oħra tkun opportunità sabiex wieħed jinfiltra u 

jespandi fuq dawn ir-rabtiet bilaterali li kulma jmur jistgħu biss jitjiebu u jimirħu.  
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5. X’taħseb li huma n-niċeċ ekonomiċi u kummerċjali li nistgħu nsibu sinerġiji fuqhom 

bejn Malta u l-Libanu? Kif tara li għandna nsaħħu r-relazzjonijiet kummerċjali bejn 

iż-żewġ pajjiżi rispettivi?  
 

Attwalment, ir-relazzjonijiet kummerċjali mal-Libanu huma pjuttost insodisfaċenti. Statistika 

tal-World Trade Organisation turi li fil-fatt l-importazzjoni u l-esportazzjoni fl-aħħar snin 

kienet limitata, iżda hemm lok għal żvilupp gradwali partikolarment f’oqsma ta’ 

speċjalizzazzjoni teknika, farmaċewtika, manifattura avvanzata, turiżmu mediku, xjenzi 

ambjentali, korsijiet tal-Ingliż, midja diġitali u l-IT u l-enerġija rinnovabbli, fost l-oħrajn. 

 

Ir-relazzjonijiet kummerċjali jissaħħu jekk fl-ewwel lok, tissaħħaħ ir-rabta kulturali bejn iż-

żewġ pajjiżi. Il-psike Mediterranja tibbaża ħafna fuq ir-relazzjonijiet personali, fuq il-fiduċja u 

l-kelma. Huwa għalhekk essenzjali li tissaħħaħ il-bażi, jiżdied l-għarfien dwar Malta, isiru l-

kuntatti, jiġu skambjati ideat u persunal, u jitniedu proġetti soċjali li jkabbru isem Malta fil-

Libanu. Eventwalment, dan jifrex is-sodda għall-kummerċ ibbażat fuq il-fiduċja li tkun inbniet 

bl-inizjattivi imsemmija.  

 

Kemm-il darba jkun hawn link tal-ajru dirett bejn Malta u l-Libanu, isaħħaħ mhux ftit il-

kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi għaliex jiffaċilita l-esportazzjoni, it-turiżmu u l-espożizzjoni tal-

pajjiżi u kulturi rispettivi.  

 

Permezz ta’ involviment diplomatiku u governattiv, jistgħu jiġu ffaċilitati t-tranżazzjonijiet 

bankarji peress illi jeżistu xi restrizzjonijiet min-naħa tal-Libanu dwar ir-ripatrijar ta’ profitti 

barra ‘l pajjiż u l-aċċessibbiltà għas-swieq. 

 

Ma tonqosx il-ħtieġa li jiġu organizzati trade missions fil-Libanu kif seħħ fl-2016 bil-preżenza 

tal-Prim Ministru Malti f’business forum f’Bejrut, u missjonijiet f’Malta sabiex in-negozji 

lokali jinfetħulhom swieq ġodda kif ukoll nattiraw investiment dirett barrani minn negozjanti 

Libaniżi li fiċ-ċirkostanzi attwali, qegħdin jaraw iktar futur li jinvestu fil-Punent. 

  

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni 

 

1. Tista’ tindika x’tara li huma l-isfidi u l-miri li pajjiżna għandu jidħol għalihom fil-

konfront tal-Libanu? X’setturi nistgħu nikkoltivaw aħjar milli aħna preżentement? 

 

Din hija domanda importanti ħafna. Wieħed għandu jiddistingwi bejn dawk li huma l-miri u l-

isfidi, f’din l-ordni. Dan peress illi pajjiżna jrid fl-ewwel lok jifforma l-miri bilaterali u 

multilaterali tiegħu għar-reġjun tal-Lvant Nofsani, li jinkludi l-Libanu.  

 

Il-mira politika ta’ Malta trid tkun waħda reġjonali iktar milli spezzettata f’silos. L-avvenimenti 

u mobilità li rajna fl-aħħar snin fis-Sirja u l-Palestina bla dubju ħallew impatt dirett fuq il-

Libanu, li huwa l-iktar pajjiż li jospita refuġjati per capita fid-dinja. Din hija sitwazzjoni li qed 

toħloq pressjoni fuq il-Libanu, iżda l-għerq tal-problema hija l-instabilità fil-pajjiżi ġirien. 

Huwa f’dan is-sens li l-mira għal stabilità u paċi li pajjiżna jista’ jidħol għalihom trid tkun 

waħda reġjonali u tikkontribwixxi f’politika ta’ immigrazzjoni u ripatrijar strutturat. 
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Imbagħad hemm miri ta’ tisħiħ kulturali, edukattiv u ta’ riċerka, fejn nara lok għal ħafna 

interessi komuni bejn Malta u l-Libanu mhux l-anqas dovuti għall-oriġini tagħna l-Maltin u tal-

kulturi li sawru ċ-ċiviltà fil-Mediterran. Kooperazzjoni bejn universitajiet u istituti fuq aspetti 

ta’ riċerka, restawr, arkeoloġija u arti għandhom lok fejn jimirħu.  

 

L-istess jista’ jingħad fl-ikkoltivar tat-turiżmu li bħalissa huwa ineżistenti bejn iż-żewġ pajjiżi. 

Il-klima, l-istorja, il-kultura, il-lingwa u anki l-fatt li 40% tal-Libaniżi huma Kattoliċi toħloq 

punti komuni li ftit nirrealizzaw għall-benefiċċju reċiproku. Niche tourism bħalma hu dak 

reliġjuż għandu wkoll lok fejn jikber, mhux l-inqas billi Malta toffri ambjent u siti ideali għal 

pellegrinaġġi Marjani u Pawlini fost l-oħrajn. 

 

Fil-qasam sportiv jista’ jsir iktar sforz u kollaborazzjoni bilaterali, kif jistgħu jikbru wkoll 

inizjattivi ta’ kooperazzjoni fl-ambjent marittimu, fit-taħriġ ta’ membri tas-sigurtà, u miri 

oħrajn ta’ interess komuni.  

 

Kull settur li jrid jiġi esplorat, u allura l-miri li wieħed jitlaq bihom, jeħtieġu preparazzjoni u 

kuntatti fil-pajjiż. Hawnhekk fejn imbagħad jidħlu l-isfidi proprju fl-implimentazzjoni tal-miri, 

liema sfidi jiġu indirizzati bi pro-attività u inizjattiva sabiex ir-rabtiet bilaterali jiġu tassew 

ikkoltivati iktar.  

 

2.  X’għajnuna nistgħu nagħtu lil dan il-pajjiż fiċ-ċirkostanzi diffiċili li jinsab fihom? 
  

Din id-domanda tqajjem punti pertinenti, peress illi fuq naħa tista’ tingħata għajnuna diretta 

bħal provvisti ta’ oġġetti, inizjattivi privati, u għotjiet finanzjarji bl-għotja ta’ €50k kif seħħ 

wara l-isplużjoni ta’ Awwissu 2020. Iżda fuq binarju ieħor hemm għajnuna li tista’ tingħata 

fil-kollettiv. Ċertament, waħedha, l-irwol ta’ Malta fil-kriżi ekonomika li qed jiffaċċja l-Libanu 

aktarx ikun wieħed minuri, u dan peress illi ħafna mir-riformi jridu jsiru internament bl-

intervent tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.  

 

Madankollu, Malta bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, tista’ tkun vuċi b’saħħitha għall-

kawża Libaniża fi strateġija Ewropea ta’ sostenn finanzjarju, minbarra l-fatt illi pajjiżna 

jikkontribwixxi għall-baġit Ewropew li parti minnu ġie vvotat għal-Libanu. Fil-fatt, l-Unjoni 

Ewropea immobilizzat €1 biljun bħala assistenza għal-Libanu mill-bidu tal-kriżi fis-Sirja, 

b’€439 miljun f’assistenza umanitarja insostenn tar-refuġjati u Libaniżi vulnerabbli, u €249.5 

miljun mill-European Neighbourhood Instrument (ENI) għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet Libaniżi 

fuq livell ċentrali u lokali proprju fl-assistenza u għoti ta’ servizzi bażiċi lill-komunitajiet 

vulnerabbli. €224.2 miljun oħra ġew immobilizzati permezz tal-EU Regional Trust Fund in 

Response to the Syrian Crisis u proġetti b’valur ta’ €57 miljun mill-Instrument contributing to 

Stability and Peace (IcSP), bil-għan li tissaħħaħ l-istabilità, is-saltna tad-dritt u r-

rikonċiljazzjoni fil-pajjiż.  

 

Il-Libanu mhux biss qiegħed jiffaċċja kriżi ekonomika, iżda wkoll jeħtieġ sostenn fuq livell 

politiku internazzjonali. Bħala broker newtrali, Malta jista’ jkollha sehem iktar attiv fid-

diplomazija Ewropea u internazzjonali b’appoġġ sħiħ lejn amministrazzjoni li tniedi riformi 

soċjo-ekonomiċi fil-Libanu. Proprju dan il-ħsieb jista’ jkun iktar produċenti kemm-il darba 

Malta jkollha siġġu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2023-2024. 

 

Abbażi ta’ kummerċ bilaterali, Malta għandha l-potenzjal li tesporta l-kapaċità lejn il-Libanu 

u toffri servizzi speċjalizzati bħall-informatika, riċerka, riżorsi maniġerjali u finanzjarji, 

mediċina, bio-teknoloġija, l-avjazzjoni u l-marittimu.  
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Fuq kollox, Malta tista’ wkoll tikkontribwixxi għall-paċi fil-Libanu u r-reġjun tal-Lvant 

Nofsani b’mod ħolistiku permezz ta’ djalogu u għarfien kulturali li għandu jġib flimkien 

interessi komuni mhux l-inqas b’inizjattivi Ewro-Mediterranji ospitati f’Malta. 

 

3. Tista’ tindika x’ħidma kellek preċedentement fi ħdan is-servizz diplomatiku ta’ 

pajjiżna? 

  

Għalkemm qatt ma kelli rwol uffiċjali fis-servizz diplomatiku ta’ pajjiżna, madankollu fil-kors 

tal-ħidma legali tiegħi f’Malta kont espost għal ħidma konsulari ma’ diversi ambaxxati u 

konsolati barra minn xtutna. Ħdimt mill-qrib magħhom u assistejt klijenti f’aspetti bħal ħruġ 

ta’ viżas, ċertifikati u passaporti urġenti, ripatrijazzjonijiet, immigrazzjoni, trasport ta’ persuni 

morda, rikonoxximent ta’ sentenzi u divorzji minn ġurisdizzjonijiet varji, ħtif ta’ minuri, 

kooperazzjoni bejn awtoritajiet taż-żamma tal-ordni u sitwazzjonijiet li jinċidu fuq id-dritt 

internazzjonali privat. Dawn jinkludu ħidmiet ma’ servizzi diplomatiċi fl-Italja, ir-Renju Unit, 

il-Marokk, l-Eġittu, it-Tuneżija, l-Istati Uniti, Franza, il-Filippini, l-Indja, il-Ġappun, u oħrajn. 

 

Nista’ ngħid illi din l-espożizzjoni diplomatika esperjenzajtha fid-diversi modi tagħha liema 

elementi jiżdiedu wkoll mal-fatt li għal xi snin għixt f’territorji barra ‘l pajjiż partikolarment 

fl-Italja u l-Lussemburgu. Partikolarment fil-Lussemburgu, kont nikkomunika sikwit mal-

Ambaxxatriċi Vanessa Frazier dak iż-żmien, u nikkordina ċertu ħidmiet mal-komunità Maltija 

fil-Lussemburgu. 

 

Fuq livell personali, għandi wkoll relazzjonijiet tajbin mal-Ambaxxata Amerikana f’Malta 

bħala alumni tal-International Leadership Visitors Programme (IVLP), wara li fl-2011 il-

Gvern Amerikan kien stedinni fuq dan il-programm internazzjonali ta’ reputazzjoni.  

 

Il-fatt illi esperjenzajt ambjent multi-kulturali fiż-żmien li ħdimt fil-Parlament Ewropew u fil-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-involviment tiegħi fis-snin preċedenti 

f’Konfederazzjonijiet Ewropej, fost l-oħrajn, bħala Viċi President tal-ETUC Youth, u l-

opportunità li nżur iktar minn 300 belt f’54 pajjiż madwar id-dinja, inqishom esperjenzi uniċi 

li tawni dimensjoni differenti lil hinn mill-mentalità isolana. Pjuttost naffronta sfidi 

internazzjonali b’kawtela, umiltà, iżda wkoll b’kunfidenza li nista’ nkun ta’ kontribut siewi 

bħala membru tal-korp diplomatiku Malti invista tal-esperjenzi internazzjonali miksuba. 

  

4. Tista’ tindika jekk kemm-il darba hemmx konflitt ta’ interess li għandek tinforma l-

Kumitat dwaru? 

  

Ma nara li hemm ebda konflitt ta’ interess attwali jew preżunt li jista’ b’xi mod ixekkel il-

ħidma tiegħi għall-ħatra proposta, la fuq livell personali u lanqas professjonalment. Minix 

ipprojbit milli nidħol f’xi territorju estern, u qatt ma ġejt mixli jew instabt ħati minn ebda 

ġurisdizzjoni la Maltija u lanqas barranija li tista’ b’xi mod toħloq konflitt jew kontroversja 

diplomatika bil-ħatra tiegħi. 

 

5. Tista’ tinforma l-kumitat jekk għandekx ċittadinanza doppja? 

 

Nikkonferma li għandi biss ċittadinanza waħda, dik Maltija.  
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6. Tista’ tinforma l-kumitat jekk kontx impjegat mas-settur pubbliku u jekk servejtx f’xi 

segretarjat ministerjali? 

 

Qatt ma kont impjegat full-time mas-settur pubbliku u ma servejtx f’kariga uffiċjali f’xi 

segretarjat ministerjali u lanqas bħala konsulent jew person of trust ma’ xi Ministeru.  

 

L-uniku assignment li forsi jista’ jitqies bħala rabta mas-settur pubbliku, partikolarment l-

OPM, kien l-involviment tiegħi fil-Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) 

tal-2015 li fiha nnfisha kienet esperjenza oħra b’dimensjoni internazzjonali.  


