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Stqarrija Ministerjali magħmula f’Seduta 65 tat-18 ta’ Diċembru 2017 mill-Prim 
Ministru, l-Onor. Joseph Muscat, dwar il-Kunsill Ewropew li sar fi Brussell nhar 
il-Ħamis u l-Ġimgħa, 14 u 15 ta’ Diċembru 2017 
 
Nixtieq naġġorna lil din il-Kamra fuq l-aħħar żviluppi li seħħew waqt is-Summit 
tal-mexxejja Ewropej li sar fi Brussell nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, 14 u 15 ta’ Diċembru 
li għaddew. 
 
Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-Konklużjonijiet li qbilna dwarhom waqt 
il-Kunsill Ewropew. 
  
PESCO 
 
Waqt il-Kunsill Ewropew ġie inawgurat uffiċjalment il-bidu tal-Permanent Structured 
Cooperation, magħrufa bħala PESCO, li se ddaħħal dak li qed jissejjaħ koperazzjoni 
ikbar bejn l-Istati Membri fl-oqsma ta’ sigurtà u difiża.  
 
Tajjeb li ngħid mill-ewwel li f’dan l-istadju Malta ddeċidiet li ma tipparteċipax 
fil-PESCO għal raġunijiet li se nsemmi.  
 
L-ewwel nett, mill-pariri li għandna, jekk l-għan tal-PESCO huwa dak li tħabbar 
sal-lum fuq il-karta, allura ma jidhirx li se jkun hemm kunflitt mal-klawsola ta’ 
newtralità fil-Kostituzzjoni ta’ Malta. Madankollu, dan il-programm Ewropew sa issa 
għadu fl-infanzja tiegħu u mhux ċar biżżejjed kif se jiżviluppa.  
 
Għalhekk il-Gvern ħass li f’każ fejn għad hemm id-dubju tat-triq li l-PESCO se taqbad, 
ikun aħjar nimxu b’kawtela u b’għaqal. Irridu naraw jekk din hijiex se tkun 
sempliċiment sistema li permezz tagħha jkun hemm kordinament aħjar fil-mod kif Stati 
Membri jixtru l-armamenti tagħhom – jekk dak huwa l-każ ma għandniex problema – 
jew jekk hux se tiehu xejra iktar militari.  
 
F’każ li l-PESCO tiehu l-forma ta’ kordinament aħjar fuq issues ta’ sigurtà, ma hemm 
xejn xi jżommna milli ningħaqdu fiha b’mod li ma jkunx hemm kunflitt 
mal-Kostituzzjoni ta’ Malta. Nemmen li jkun aħjar dan l-approċċ li nistennew kif se 
tisvolġi u naraw nidħlux iktar tard, milli nidħlu fl-għama u għada pitgħada jkollna 
niddiskutu jekk noħorġux minn din it-tip ta’ koperazzjoni minħabba kunflitt possibbli 
mal-Kostituzzjoni ta’ Malta.  
 
Min-naħa l-oħra, bit-trattat ta’ adeżjoni ta’ Malta, ma nbidel xejn f’dak li huwa ċertezza 
li l-Unjoni Ewropea tagħti lil Malta – bħalma tagħti lil kull pajjiż ieħor – f’każ ta’ bżonn 
ta’ għajnuna militari jew ta’ sigurtà permezz tal-klawsola ta’ solidarjetà. 
 
Immigrazzjoni 
 
L-immigrazzjoni għal darb’oħra reġgħet hija suġġett ta’ kontroversja permezz ta’ 
diskussjoni informali li saret bejn il-mexxejja dwar dan is-suġġett. Din id-diskussjoni 
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mhijiex riflessa fil-konklużjonijiet li poġġejt fuq il-Mejda tal-Kamra, imma tolqotna 
direttament.  
 
Minkejja dak li qbilna qabel dwar mekkaniżmu ta’ rilokazzjoni tal-immigranti b’mod 
partikolari dawk li waslu fl-Italja u l-Greċja, hemm pajjiżi li għadhom jirreżistu li 
jonoraw l-obbligi tagħhom kif ukoll il-kunċett kollu. Min-naħa tagħna, Malta onorat 
il-ftehim u żammet mal-wegħda tagħha li proporzjonalment tirriloka ammont ta’ 
immigranti lejn Malta. Pajjiżna se jibqa’ jinsisti li l-koperazzjoni u s-solidarjetà ma 
għandhiex tintwera biss meta niġu biex inqassmu l-flus, imma għandha taħdem iktar u 
iktar meta fin-nofs qed nitkellmu fuq il-ħajjiet tan-nies. Id-diskussjoni se tkompli 
tikkarga fix-xhur li ġejjin.  
 
Madankollu tajjeb naqsam magħkom riżultati pożittivi dwar dan il-qasam li żviluppaw 
wara l-Valletta Summit li seħħ f’pajjiżna fl-2015.  
 
Jirriżulta li l-ammont ta’ immigranti li qasmu bil-baħar lejn l-Ewropa mil-Libja 
permezz tar-rotta tal-Mediterran ċentrali naqsu b’70%. Kien hemm 20,000 immigrant 
li ġie ripatrijat mil-Libja lura lejn pajjiżhom permezz tal-IOM u tal-Unjoni Ewropea, 
waqt li n-navy tal-Libja – illi parti mit-training tagħhha sar permezz tal-operazzjoni 
SOPHIA – żammet madwar 19,000 persuna oħra milli taqsam il-baħar. Dawn huma 
figuri li ngħataw lilna waqt il-Kunsill mill-High Representative Federica Mogherini. 
 
Dawn huma figuri li juru li x-xogħol li sar f’Malta fil-Valletta Summit u fis-summit ta’ 
Frar li għadda qed iħalli l-frott b’mod konkret u l-effetti tagħhom qed jinħassu anke 
f’pajjiżna. Irridu naraw li dawn ir-riżutati konkreti jibqgħu jissaħħu għal li ġej. 
Sadanittant tajjeb li nimmarkaw il-fatt li x-xogħol li għamilna fl-aħħar sentejn qed iħalli 
riżultati konkreti għal Malta u għall-Ewropa. 
 
Brexit  
 
Dan il-Kunsill Ewropew kien karatterizzat mid-deċiżjoni tal-istess Kunsill, fuq parir 
tal-Kummissjoni Ewropea, li n-negozjati biex ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni 
Ewropea għamlu biżżejjed progress biex ngħaddu għal fażi oħra ta’ negozjati. 
 
Qed isir progress tajjeb u hemm realizzazzjoni miż-żewġ naħat li mhux il-lok li ħadd 
ikarkar saqajh fuq teknikalitajiet u li jinħtieġ li jkun hemm ftehim xieraq għal dan 
id-divorjzu. Issa jmiss li min-naħa tar-Renju Unit iressqu iktar dettalji ta’ liema 
direzzjoni jridu jieħdu u x’qed jipproponu li jkun hemm f’dan il-ftehim ta’ tluq 
mill-Unjoni Ewropea, imma aktar importanti minn hekk il-ftehim dwar il-kummerċ 
ħieles mal-Unjoni Ewropea. 
 
F’dan ir-rigward qed inpoġġi fuq il-Mejda ta’ dan il-Kamra wkoll il-Linji Gwida 
l-ġodda li addottajna f’dan ir-rigward wara li bħala UE ta’ 27 State Membru stat qbilna 
li sar biżżejjed progress biex nistgħu nimxu għall-fażi li jmiss tan-negozjati.  
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Matul il-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru tar-Renju Unit talbet li tiltaqa’ b’mod 
bilaterali magħna. Fil-laqgħa mal-Prim Ministru Theresa May tkellimna fuq il-passi 
’l quddiem wara din il-fażi u kkonfermajna min-naħa tagħna l-pożizzjoni mill-qrib li 
teżisti bejn Malta u r-Renju Unit, u li din se tkompli.  
 
Unjoni Monetarja  
 
Il-pjan tal-Kummissjoni Ewropea għall-futur tal-Unjoni Monetarja ġie diskuss ukoll 
waqt dan is-Summit, iżda mhux rifless fil-konklużjonijiet għax id-diskussjoni se 
tkompli matul l-2018. 
 
L-idea tat-twaqqif tal-Unjoni Bankarja u l-ħolqien ta’ strument finanzjarju li jagħmel 
tajjeb f’każ ta’ xokkijiet ekonomiċi u kriżijiet finanzjarji huma tajbin ħafna. Naqbel 
ħafna ma’ dak li qal il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker li issa 
huwa ż-żmien li nirranġaw is-saqaf waqt li bdiet tfeġġ ix-xemx ekonomika. 
 
Infakkar li Malta, flimkien mal-Ġermanja, konna l-iktar pajjiż li kkontribwejna bħala 
persentaġġ tal-PGD meta l-Greċja ġiet f’diffikultajiet kbar. B’hekk jaqbel lilna li jkollna 
mekkaniżmu sod li jilqa’ għal eventwalitajiet simili. 
 
Min-naħa l-oħra bħal Prim Ministri qabli se nibqa’ niddefendi bis-saħħa l-fatt li l-Istati 
Membri jiddeċiedu huma fuq il-politika fiskali u ta’ tassazzjoni tagħhom. Se nżomm 
sod l-interess ta’ pajjiżna f’kull diskussoni li jkollna u se nara li b’ebda mod ma jkun 
hemm ħadd li jdgħajfilna idejna fuq il-kompetittività ta’ pajjiżna. 
 
Pilastru soċjali Ewropew 
 
Iddiskutejna wkoll id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li bħala pajjiż 
nemmnu ħafna fiha u nemmen li aħna qed nistabilixxu ruħna bħala leaders Ewropej. 
Ta’ min jgħid li ħafna minn dawn il-proposti li qed isiru fuq livell Ewropew, u li tistgħu 
taraw mill-konklużjonijiet li poġġejt fuq il-Medja tal-Kamra, huma proposti li Malta 
diġà wettqet u hija pijuniera fihom. Infakkar li bir-riformi li bdejna 4 snin ilu, 
fl-istatistika tal-Eurostat tal-ġimgħa l-oħra, kienet konfermata li dawk li qed ibatu minn 
depravazzjoni soċjali naqsu bin-nofs. Dan ma jfissirx b’ebda mod li għandna nistrieħu 
dwar il-fatt li aħna fuq quddiem f’oqsma soċjali. Jeħtieġ inkomplu naħdmu kuljum biex 
intejbu l-għejxien tal-famili tagħna.  
 
Kellna diskussjoni interessanti ħafna fuq l-edukazzjoni u l-kultura. Żewġ oqsma li 
nemmen huma parti mis-soluzzjoni għal iktar mobbiltà soċjali u qed nikkommettu 
ruħna għal tisħiħ li se jwasslu għal Ewropa aħjar għaż-żgħażagħ tagħna.  
 


