Nomina ta’ Raymond Bondin bħala
Ambaxxatur ta’ Malta mhux residenti għall-Bulgarija
Pubblikazzjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet ai termini tal-Artikolu 48B(2) tal-Att dwar lAmministrazzjoni Pubblika.
Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern
1. Inti persuna ta’ esperjenza kbira u varja. X’esperjenza għandek fil-qasam taddiplomazija?
Jien kont l-Ambaxxatur Onorarju u Delegat Permanenti ta’ Malta għal UNESCO għal tliet snin,
kif ukoll għamilt sena bħala Charges d’Affaires ġewwa l-Ambaxxata ta’ Malta f`Liżbona.
F`karriera ta’ kuntatt mal-UNESCO u l-aġenzija tagħha għal tletin sena, jien kont ġejt imqabbad
nagħmel ħafna missjonijiet li kellhom element kbir ta’ diplomazija fihom, għalkemm kienu
jikkonċernaw il-wirt dinji, bħal:
- Dossier ta’ Diyarbakir, Turkija [il-kapitali Kurda fit-Turkija];
- Dossiers fil-Palestina, Ażerbajġan, Georgia, Albanija u oħrajn.
2. X’taħseb li huma l-isfidi ewlenin li għandha l-Bulgarija bħalissa bħala pajjiż?
Il-Bulgarija għamlet avvanzi kbar minn mindu saret parti mill-UE, però għad m’għandhiex
ekonomija soda. Il-Business Forum li sar bejn Malta u l-Bulgarija aktar kmieni din is-sena, wera
li hemm ħafna fuqiex wieħed jaħdem biex ikomplu jitkabbru l-kuntatti u l-attività bejn iż-żewġ
pajjiżi. Għalkemm in-nomina tiegħi hi għal Ambaxxatur mhux residenti, Malta xorta waħda
tista’ tkun preżenti fl-avvenimenti l-aktar importanti fil-pajjiż, biex nuru li aħna rridu bis-serjetà
nkabbru l-kuntatti u l-kummerċ bejnietna. Irid ikun hemm follow-up għall-kuntatti diġà stabbiliti,
u naraw li anke fil-Bulgarija jkunu jafu l-vantaġġi li tagħmel preżenza u kummerċ ma’ Malta.
3. X’niċeċ ekonomiċi u ta’ kummerċ ġodda tara li Malta tista’ tibni relazzjonijiet aktar
b’saħħithom mal-Bulgarija?
Naħseb li hemm ħafna oqsma li fihom Malta u l-Bulgarija jistgħu jikkoperaw flimkien. Aħna
għandna knowhow li huma għandhom bżonn. Diġà hemm bidu sod ta’ dawn il-kuntatti,
speċjalment wara ż-żjara tal-Eċċellenza Tagħha l-President ta’ Malta u delegazzjoni għolja ta’
Ministri u kummerċjanti Maltin li saret aktar kmieni din is-sena. Malta tista’ tkun sfog akbar
għall-Bulgarija fil-Mediterran u post minn fejn tista’ xxerred l-attività tagħha fil-Mediterran.
Diġà hawn preżenza sostanzjali ta’ Bulgari f`Malta u ta’ xi kumpaniji żgħar, inkluż uffiċċju li
jagħti l-kreditu lill-kumpaniji Bulgari. Irridu aħna nferrxu aktar dawn il-kuntatti u ċertament
mill-ewwel jiġi f’moħħna t-turiżmu, it-tagħlim tal-Ingliż, imma wkoll is-settur kollu edukattiv, legaming u setturi ohrajn.
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4. Inti persuna li tul il-karriera tiegħek kont involut b’xi mod fil-kultura. Kif tara li din
tgħin fil-kariga l-ġdida tiegħek, jekk dejjem din il-ħatra tavvera ruħha?
Il-kultura tista’ tkun tieqa għal relazzjoni ekonomika u altru. Huwa fl-interess ta’ Malta li
tikkopera ma’ dawn il-pajjiżi u li nsibu ħwejjeg fuqiex nistgħu nikkollaboraw, pereżempju filqasam tar-restawr fejn in-knowhow tagħhom hu limitat. Ikun tajjeb li nferrxu l-attività kulturali
bejn iż-żewġ pajjiżi, li nħajru l-użu tal-fondi tal-Erasmus u fondi oħrajn għall-preżenza tażżgħażagħ fiż-żewġ pajjiżi, kif ukoll inxerrdu l-possibilità permezz ta’ fondi Ewropej ta’
ġemelleġġi bejn il-bliet tagħna.
5. Tara li ghandek xi interessi professjonali jew ta’ kummerċ li jistgħu jkunu konfliġġenti
ma’ din il-kariga tiegħek?
Le, m’għandi l-ebda attività kummerċjali jew oħra mal-Bulgarija.
6. Tikkonferma li inti ghandek passaport wiehed u huwa dak Malti?
Iva

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni
1. In vista tar-relazzjonijiet tajba li pajjiżna kellu dejjem mal-Bulgarija, tista’ tindikalna
x’passi biħsiebek tieħu sabiex dan ikompli jissoda ruħu?
Għad irrid nara l-brief dwar il-Bulgarija biex inkun infurmat x`kummerċ għandna mal-Bulgarija,
però jien ċert li aħna għandna knowhow fuq numru ta’ suġġetti li jistgħu jservu ta’ għajnuna
għall-Bulgarija u b’hekk inkabbru r-rapporti bejnietna. Il-pożizzjoni li jien qed niġi nominat
għaliha hija waħda mhux residenzjali, u dan ma jippermettix li jkun hemm relazzjoni b’saħħitha
daqs kemm wieħed jixtieq. Però xorta waħda hemm ħafna fuqiex nibnu bejn iż-żewġ pajjiżi,
speċjalment li jkun hemm follow-up fuq il-kuntatti li saru aktar kmieni din is-sena meta kien
hemm il-Forum bejn iż-żewġ pajjiżi. Jidher li hemm interess kbir kemm min-naħa ta’ kumpaniji
Maltin li jridu jkabbru l-kummerċ hemmhekk u kemm min-naħa ta’ kumpaniji Bulgari li jħarsu
lejn Malta bħala punt strateġiku fil-Mediterran, fejn huma ma tantx huma preżenti. Diġà ġew
identifikati numru ta’ niċeċ bħal dak tal-enerġija, edukazzjoni u egaming.
2. Tul dawn l-aħħar snin kien hemm żieda fil-preżenza ta’ turisti Bulgari f’pajjiżna u ta’
ċittadini Maltin fil-Bulgarija. Jistgħu jsiru sforzi akbar biex dawn ikomplu jikbru?
It-titjiriet diretti lejn u mill-Bulgarija qed jgħinu ħafna biex aktar Bulgari jiġu hawn, però
għandna ħafna fejn inżidu. Nifhem li hemm interess kbir f`Malta, anke bħala ċentru ta’ tagħlim
tal-Ingliż.
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3. Jista’ jiġi kkonsidrat żieda fil-preżenza kummerċjali rispettiva u, possibilment, filkomunikazzjoni bl-ajru aktar soda?
L-ewwelnett naf li l-komunità Bulgara żdiedet ħafna f`pajjiżna u saħansitra stabbiliet ditti
kummerċjali. Iż-żieda ta’ aktar titjiriet diretti żgur li tgħin. L-ammont ta’ Bulgari li kapaċi jieħdu
btala żdied ħafna u aħna dan irridu nisfruttawh.
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