
Stqarrija Ministerjali mill-Prim Ministru l-Onor. Joseph Muscat wara l-Kunsill 

Ewropew li sar nhar il-Ħadd, 25 ta’ Novembru 2018 

 

Sur President, 

 

Nixtieq naġġorna lil din il-Kamra bl-iżviluppi li seħħew fil-Kunsill Ewropew li tlaqqa’ 

b’urġenza lbieraħ il-Ħadd, 25 ta’ Novembru 2018 dwar l-Arranġament tat-Tluq tar-Renju Unit 

mill-Unjoni Ewropea. 

 

Infakkar li dawn in-negozjati li wassluna sal-bieraħ skattaw fl-2017 waqt il-Presidenza Maltija 

tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien kien ġie appuntat bħala Negozjatur 

Ewlieni f’isem l-Unjoni Ewropea Michel Barnier.  

 

Xtaqt nibda billi nfaħħar lil Michel Barnier li ħdimna mill-qrib miegħu waqt il-Presidenza 

Maltija dwar dan il-proċess. Is-serjetà li biha tmexxa dan il-proċess delikat mit-team ta’ Barnier 

flimkien ma’ team ta’ negozjaturi mir-Renju Unit huwa wieħed ta’ min ifaħħru.  

 

Kien proċess li dan kważi sentejn fuq livelli tekniċi u politiċi, biex jiġi negozjat l-Arranġament 

tat-Tluq (Withdrawal Agreement) u Dikjarazzjoni Politika dwar il-qafas tar-Relazzonijiet futuri 

bejn l-Unjoni u r-Renju Unit.  

 

Il-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-bieraħ approvat l-Arranġament tat-Tluq kif negozjat 

bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. 

 

F’dan l-Arranġament qbilna li: 

 

- Dan id-dokument bi Trattat legalment jorbot liż-żewġ naħat ladarba jiġi ratifikat; 

- Jispeċifika s-separazzjoni bejn iż-żewġ naħat f’oqsma ta’ kompetenza tal-Unjoni; 

- F’dawn in-negozjati Malta pparteċipat fid-diskussjonijiet biex tiġi mfassla l-pożizzjoni 

tal-Unjoni u biex tassigura li l-interessi nazzjonali jiġu salvagwardjati; u 

- Fil-fatt l-arranġament jinkludi proviżjonijiet dwar:  

i. Drittijiet taċ-ċittadini li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fit-Trattati u l-acquis 

ta’ moviment ħieles. Dan se jagħti protezzjoni lill-Maltin fir-Renju Unit u 

viċi versa. Fil-prattika dan se jkun ifisser li dawk il-Maltin li se jkunu qed 

jgħixu fir-Renju Unit sal-aħħar tal-perjodu tat-tranżizzjoni se jkollhom 

l-istess drittijiet li gawdew minnhom sa iss 

ii. Perjodu tranżitorju li jiggarantixxi li r-Renju Unit jibqa’ japplika l-liġijiet 

kollha tal-Unjoni mill-inqas sal-aħħar tal-2020. Dan il-perjodu, li jista’ 

jiġġeded b’sena jew tnejn oħra, jagħti ċertezza li mhu se jkun hemm l-ebda 

bidla fir-regolamenti sakemm tiġi konkluża r-relazzjoni futura.  

iii. Ftehim dwar il-kontribuzzjonijiet tar-Renju Unit għal dan il-perjodu u li 

jaċċertana li l-ebda pajjiz mhu se jkun qed jagħmel tajjeb għal dan 

il-proċess.  

 



Dan il-Kunsill Ewropew approva wkoll dikjarazzjoni politika dwar il-qafas tar-Relazzjoni 

Futura tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-aspirazzjonijiet taż-żewġ naħat f’dak 

li għandu x’jaqsam ma’: 

 

a) Relazzjonijiet Kummerċjali, li jinkludu avjazzjoni, servizzi finanzjarji u prodotti.  

b) Relazzjoni f’oqsma bħas-sigurtà u d-difiża. 

 

Din id-dikjarazzjoni hi waħda li hi wiesgħa ħafna u li d-dettalji tagħha għadom iridu jiġu 

negozjati matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.  

 

Issa dan kollu irid jiġi ratifikat mill-Parlament tar-Renju Unit u jiġi approvat mill-Parlament 

Ewropew.  

 

Sakemm dan iseħħ jibqgħu għaddejin il-preparamenti għal sitwazzjoni fejn f’Marzu 2019, 

ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni mingħajr ftehim.  

 

Nerġa’ ngħid kif għedt drabi oħra. Il-ftehim dwar l-arranġament li qbilna dwaru lbieraħ ma 

hijiex sitwazzjoni ideali – anzi hija sitwazzjoni ta’ diqa għalina li mar-Renju Unit dejjem sibna 

ħajt ta’ kenn. Minkejja li assigurajna li ċ-ċittadini Maltin ma jitilfu l-ebda drittijiet u 

ssalvagwardjajna l-interess tal-Maltin fir-Renju Unit, nemmen li se nitilfu sieħeb strateġiku 

importanti madwar il-mejda tan-negozjati tal-Unjoni.  

 

Madankollu nemmen ukoll li l-interessi tagħna, flimkien ma’ pajjiżi oħrajn, se nibqgħu 

nħarsuhom biex dejjem inġibu l-aqwa interess ta’ pajjiżna qabel kollox.  


