
STQARRIJA MINISTERJALU MAGĦMULA MILL-PRIM MINISTRU L-ONOR. 

JOSEPH MUSCAT DWAR IL-LAQGĦA TAL-KUNSILL EWROPEW LI SARET BEJN 

IL-ĦAMIS, 21 U L-ĠIMGĦA, 22 TA’ MARZU 2019 

 

 

Sur President, 

 

Nixtieq nirrapporta lil din il-Kamra dwar ix-xogħol li sar waqt is-Summit bejn il-mexxejja Ewropej 

li tlaqqa’ bejn il-Ħamis, 21 u l-Ġimgħa, 22 ta’ Marzu u li l-konklużjonijiet tiegħu qed jitpoġġew 

fuq il-Mejda tal-Kamra.  

 

Kif kulħadd jaf, dan il-Kunsill Ewropew kien jinkludi parti straordinarja li ddiskutiet l-estensjoni 

tal-proċeduri ta’ Artiklu 50 wara t-talba li għamlet il-Prim Ministru Theresa May biex ir-Renju 

Unit jingħata sat-30 ta’ Ġunju 2019 biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, li minflok Brexit 

isir nhar il-Ġimgħa li ġej kif oriġinarjament ippjanat, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea 

jsir tliet xhur wara.  

 

It-talba tal-Prim Ministru May kienet mibnija fuq it-twemmin tagħha li kapaċi ġġib vot favur 

il-ftehim għall-ħruġ mill-Parlament tar-Renju Unit ladarba tressaq quddiemu l-approvazzjoni 

mill-Kunsill Ewropew tad-dokumenti supplimentari li kien hemm qbil dwarhom mal-President 

Juncker u li jagħtu spjegazzjoni aħjar tal-iktar punti kontroversjali tal-ftehim. Irrid inżid li qed jiġi 

rrappurtat li ftit tal-minuti ilu l-Prim Ministru May kienet ser tkun qed tinforma lill-membri 

tal-Gvern li ma tħossx li għandha din il-maġġoranza biex tressaq dan il-ftehim għall-vot. 

 

TALBA TAR-RENJU UNIT 

 

Fl-ittra lill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk, il-Gvern tar-Renju Unit esprima x-xewqa 

li t-tluq mill-Unjoni Ewropea jkun wieħed ordnat, kif miftiehem bl-arranġament tat-tluq maqbul 

f’Novembru tal-2018. Nemmen li huwa fl-interess ta’ kulħadd li, wara d-deċiżjoni demokratika 

tal-Brittaniċi, li aħna ma naqblux magħha imma nirrispettawha, Brexit għalinqas isir bl-iktar mod 

matur, b’paramteri ċari u b’kemm jista’ jkun ċertezza. 

 

Wara li l-Parlament tar-Renju Unit għat-tieni darba reġa’ vvota kontra dan l-arranġament tat-tluq, 

il-Prim Ministru May talbet estensjoni ta’ Artiklu 50 - sat-30 ta’ Ġunju mingħajr ma jiġu 

organizzati elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew - biex ir-Renju Unit ikollu żmien biżejjed biex 

jirratifika l-arranġament tat-tluq.  

 

L-argument tagħha kien li, filwaqt li huwa ovvju li l-proċess kien sar iktar ikkumplikat issa li 

l-ftehim irid jitressaq għat-tielet vot, temmen li l-approvazzjoni tista’ tkun possibbli jekk 

mal-ftehim jingħaqdu proposti domestiċi favur il-protezzjoni tas-suq intern tar-Renju Unit kif 

ukoll l-istrument konġunt maqbul mal-President tal-Kummissjoni Ewropea fil-11 ta’ Marzu li 

għadda dwar l-interpretazzjoni tal-backstop, dik il-forma ta’ assigurazzjoni li l-fruntiera tal-Irlanda 

tibqa’ miftuħa kif inhi llum. 

 

DISKUSSJONI DWAR IT-TALBA TA’ MAY 

 



L-ewwel li ġiet ikkunsidrata kienet estensjoni qasira sat-23 ta’ Mejju li ġej. Intqal li, f’dan 

ix-xenarju, ir-Renju Unit ma jkunx obbligat li jorganizza elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 

d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jżid is-siġġijiet lil 14-il stat membru wara t-tluq tar-Renju Unit 

mill-Unjoni Ewropea tibqa’ tapplika. 

  

It-tieni konsiderazzjoni quddiem il-Kunsill Ewropew kienet estensjoni għal wara t-23 ta’ Mejju 

fejn ir-Renju Unit ikun obbligat li jorganizza l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew bejn it-23 u 

26 ta’ Mejju li ġej.  

 

F’dan ix-xenarju tajna ħarsa elaborata dwar il-konsegwenzi ta’ deċiżjoni bħal din. Kien hemm qbil 

li jekk tingħata estensjoni twila bla ma jsiru elezzjonijiet fir-Renju Unit, il-formazzjoni ta’ 

Parlament Ewropew b’membri ġodda tkun prattikament illegali u eventwalment tista’ twassal għal 

sfidi legali fuq kull deċizjoni li tieħu din l-istituzzjoni, inkluż il-formazzjoni ta’ Kummissjoni 

Ewropea ġdida. Intqal ukoll li, jekk ir-Renju Unit ma jorganizzax l-elezzjonijiet, jista’ jkun hemm 

proċeduri legali, mhux biss miċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea imma anke minn dawk tar-Renju 

Unit. 

  

Diskussjoni oħra saret dwar il-fatt li, jekk l-elezzjonijiet fir-Renju Unit biex jeleġġu Membri 

tal-Parlament Ewropew isiru wara s-26 ta’ Mejju, dawn se jkollhom impatt politiku fuq l-istati 

membri, partikolarment f’dawk l-14-il stat li, skont id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew f’Ġunju 

2018, se jeleġġu numru akbar ta’ MEPs milli għandhom bħalissa. Issemma wkoll il-punt li l-pajjiżi 

tal-Unjoni Ewropea huma marbuta li jiffinalizzaw il-listi tal-kandidati għal dawn l-elezzjonijiet sa 

mhux aktar tard minn nofs April li ġej.  

 

Quddiem dawn ix-xenarji, Malta espremiet qbil li għandu jkun hemm xi tip ta’ estensjoni bi pjan, 

mhux sempliċiment biex intawlu, iżda filwaqt li rridu nħarsu lejn id-data, iktar importanti hija 

d-direzzjoni li sejrin fiha.  

 

Il-pożizzjoni tiegħi kienet li, issa li ninsabu f’xifer ir-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni 

Ewropea, irridu naraw x’se jiġri jekk il-Parlament Ingliż jerġa’ għat-tielet darba jivvota kontra 

l-ftehim ta’ Brexit, u jekk ir-Renju Unit ma jippreżentax xi kambjament li jwassal għal xenarju 

ieħor. Ġaladarba m’hemm l-ebda tip ta’ indikazzjoni, anke forsi biex il-Gvern tar-Renju Unit ma 

jikxifx il-karti tiegħu, sħaqt li l-Unjoni Ewropea trid tkun lesta għal kwalunkwe eventwalità, anke 

għall-agħar ipotesti, dik li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea bla ftehim, li qed issir dejjem 

aktar realistika.  

 

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL EWROPEW 

 

Wara din id-diskussjoni pjuttost twila bejn il-mexxejja Ewropej - fil-format ta’ 27 - intlaħaq qbil 

li r-Renju Unit jingħata estensjoni sat-22 ta’ Mejju 2019 f’każ iżda li l-ftehim dwar il-ħruġ jiġi 

approvat mill-House of Commons. Fin-nuqqas t’hekk, ir-Renju Unit għandu sat-12 ta’ April li ġej 

biex jindika t-triq ’il quddiem qabel din id-data għall-kunsiderazzjoni mill-Kunsill Ewropew. 

 

Sur President, nemmen li kien importanti ħafna li jiġi indirizzat it-tħassib ta’ ħafna stati membri li 

l-Unjoni Ewropea din il-ġimgħa setgħet tispiċċa b’dahara mal-ħajt biex tieħu deċiżjoni f’24 siegħa 



dwar x’jiġri mir-Renju Unit u malajr tingħata l-impressjoni li hija l-Unjoni Ewropea li qed tkeċċi 

r-Renju Unit.  

 

Bid-deadline doppju deċiż mill-Kunsill Ewropew, issa r-Renju Unit ingħata l-messaġġ li, kif qalet 

il-Prim Ministru May, verament wasal iż-żmien li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Naħseb li issa hemm 

żmien biżejjed biex l-Unjoni Ewropea tkun ippreparata b’mod realistiku għal kull sitwazzjoni u 

tħalli wkoll il-bieb miftuħ għal żvilupp ieħor fir-Renju Unit li jista’ jagħti nifs lil kulħadd. Fil-fatt, 

madwar ħames sigħat ilu l-Kummissjoni Ewropea ħarġet bi stqarrija fejn qed tgħid li 

l-preparamenti għal no deal issa ġew finalizzati fuq livell Ewropew. 

 

Il-Kunsill Ewropew iddeċieda wkoll li japprova, kif mitlub mill-Prim Ministru May, l-istrument 

legali relatat mal-ftehim dwar il-ħruġ u d-dikjarazzjoni konġunta li tissupplimenta d-dikjarazzjoni 

politika maqbula bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tar-Renju Unit fi Strasburgu fil-11 ta’ 

Marzu li għadda.  

 

Fl-istess ħin huwa ċar li l-arranġament tat-tluq mhux se jerġa’ jinfetaħ u kull pass ieħor irid ikun 

kompatibbli mal-ispirtu ta’ dan il-ftehim approvat f’Novembru 2018.  

 

Ovvjament il-mexxejja Ewropej ftehemna li għandha titkompla t-tħejjija u kontinġenza fil-livelli 

kollha għall-eventwalitajiet kollha. Għaliex il-qbil ta’ dan is-Summit ma jfissirx li mhux se jkun 

hemm tensjoni tal-aħħar sigħat. Imma għalinqas il-mod kif ġiet imfassla din l-għażla qed jgħaddi 

messaġġ ċar lill-Parlament Ingliż li l-Ewropa m’għandhiex fejn iddur iktar, u lill-Unjoni Ewropea 

li trid tingħata prijorità għall-ħidma anke fl-agħar eventwalità.     

 

XENARJI MINN ISSA ’L QUDDIEM 

 

Mindu ntemmet il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, kif mistenni, ma waqfux ir-reazzjonijiet u 

l-previżjonijiet dwar x’se jkun jista’ jiġri. Lil hinn mill-battibekki politiċi interni fir-Renju Unit, 

realistikament, ix-xenarji possibbli li għandna quddiemna minn issa ’l quddiem huma erbgħa. 

  

L-ewwel, li l-Parlament tar-Renju Unit fil-jiem li ġejjin japprova l-ftehim tal-ħruġ. F’dan il-kaz, 

l-estensjoni sat-22 ta’ Mejju toffri ċ-ċans biex jiġi ratifikat dan l-arranġament. Wara din id-data 

jiskatta l-perjodu tranżitorju msemmi fl-istess ftehim u jkunu jistgħu jibdew in-negozjati dwar 

ir-relazzjonijiet futuri.  

 

It-tieni xenarju. Li l-Parlament tar-Renju Unit fil-jiem li ġejjin ma jaqbilx mal-arranġament tat-tluq 

u ma jkunx hemm impenn li jsiru elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew sat-12 ta’ April. Dan 

awtomatikament ikun ifisser li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea permezz ta’ no deal.  

 

It-tielet, li l-Parlament tar-Renju Unit fil-jiem li ġejjin ma jaqbilx mal-ftehim tal-ħruġ imma sat-12 

ta’ April ikun hemm impenn mir-Renju Unit li jsiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. 

Hemmhekk, il-Kunsill Ewropew ikun irid jiddiskuti l-pass li jmiss, jekk hemmx lok ta’ estensjoni 

itwal u, f’dak il-każ, x’kundizzjonijiet għandhom ikunu marbuta ma’ estensjoni itwal. Irrid 

infakkar li biex biex tingħata kwalunkwe estensjoni jrid ikun hemm qbil bejn is-27 pajjiżi kollha, 

ċjoè hemm bżonn l-unanimità. 

 



Ir-raba’ xenarju huwa li jiġi revokat Artiklu 50 u r-Renju Unit jibqa’ stat membru. Il-Kunsill 

Ewropew għamilha ċara li l-bibien jibqgħu miftuħa jekk ir-Renju Unit jixtieq jieħu din 

id-deċiżjoni. Nagħmilha ċara li tali deċiżjoni tista’ tittieħed b’mod unilaterali mir-Renju Unit u ma 

għandha bżonn l-ebda tip ta’ approvazzjoni mill-Kunsill Ewropew. 

 

Liema se jkollna minn dawn ix-xenarji hija deċiżjoni sovrana li jrid jieħu r-Renju Unit. Li hu żgur 

hu li rridu naraw x’impatt se jkollhom fuq Malta, speċjalment fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament 

Ewropew f’pajjiżna. 

 

IMPATT FUQ MALTA 

 

Kif konna għedna f’Jannar li għadda waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-preparamenti għal no 

deal, il-Gvern ma jemminx li ċittadini ta’ pajjiż mhux fl-Unjoni Ewropea għandu jkollhom dritt 

jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.  

 

Għaldaqstant, biex jipprepara għat-tluq tar-Renju Unit fid-29 ta’ Marzu, il-Gvern ħadem fuq avviż 

legali biex tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni Elettorali biex, għall-elezzjonijiet tal-25 ta’ Mejju li 

ġej, tneħħi mir-reġistru elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ċittadini li ma jkunux 

għadhom ikkunsidrati bħala ċittadini ta’ stat membru tal-Unjoni Ewropea.  

 

L-estensjoni maqbula fil-Kunsill Ewropew tbiddel din is-sitwazzjoni u bħalissa qegħdin 

f’diskussjonijiet mal-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u maċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali 

biex inħejju ruħna għax-xenarji kollha possibbli.  

 

Jekk ir-Renju Unit japprova l-arranġament tat-tluq din il-ġimgħa jew fil-jiem ta’ wara, allura ma 

jkunx hemm problemi għaliex, fid-data tal-elezzjonijiet, iċ-ċittadini tar-Renju Unit ma jkunux 

ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ma jkunux eleġibbli biex jivvutaw. Madanakollu, xorta qed nieħdu 

pariri legali dwar il-bżonn ta’ aġġustamenti żgħar minħabba li fid-data li jibda l-advanced voting, 

fit-18 ta’ Mejju, iċ-ċittadini tar-Renju Unit xorta jkunu meqjusa ċittadini tal-Unjoni Ewropea.  

 

Fl-eventwalità li r-Renju Unit ma jaqbilx mal-ftehim tal-ħruġ din il-ġimgħa jew fil-jiem ta’ wara 

u ma jkunx hemm ċertezza dwar estensjoni itwal sad-data tal-publikazzjoni tar-reġistru elettorali 

għal dawn l-elezzjonijiet, il-Gvern qed jikkunsidra kif il-Kummissjoni Elettorali tkun tista’ tneħħi 

mir-reġistru elettorali dawk iċ-ċittadini ta’ pajjiż li jkun se jitlaq mill-Unjoni Ewropea, anke f’każ 

li d-data tat-tluq tkun wara l-pubblikazzjoni tar-reġistru imma qabel id-data tal-elezzjonijiet.  

 

F’każ li jiġi revokat artiklu 50, jew li d-data tal-ħruġ tkun posposta għal wara Mejju ta’ din is-sena, 

iċ-ċittadini tar-Renju Unit jibqgħu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u naturalment jibqgħu eliġibbli li 

jivvutaw. Ifisser ukoll li jkunu qegħdin isiru elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fir-Renju Unit 

u jiġifieri ċittadini Maltin jkunu jistgħu jivvutaw f’dawk l-elezzjonijiet ukoll. Irrid ngħid li l-istati 

membri kollha, u mhux Malta biss, qegħdin jiffaċċjaw l-itess uġigħ ta’ ras teknika u loġistika kbira. 

 

Infakkar ukoll li l-Gvern ressaq emendi għal-liġi dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li jinkludu 

proposti biex jitwettaq l-impenn li ċittadini tar-Renju Unit jibqgħu eliġibbli biex jivvutaw u 

jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet. Din il-liġi qiegħda fl-istadju tat-Tieni Qari u infurmat li dalwaqt 

tgħaddi lill-kumitat parlamentari kkonċernat. 



 

PREPARAMENTI GĦAL BREXIT BLA FTEHIM 

 

Il-Gvern qed jiffinalizza wkoll il-preparamenti tiegħu għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 

Ewropea bla ftehim. Il-ġimgħa li għaddiet kellna Malta lid-Deputat Segretarju Ġenerali 

tal-Kummissjoni Ewropea għal numru ta’ laqgħat dwar dawn it-tħejjijiet, inkluż laqgħa li għaliha 

ġew mistiedna l-membri tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.  

 

Biex nagħti ftit elenku tal-ħidma ta’ kontinġenza, sa issa, fuq livell Ewropew ġew konklużi 17 

mill-20 proposta leġizlattiva proposti mill-Kummissjoni Ewropea f’Diċembru li għadda biex itaffu 

l-konsegwenzi ta’ no deal. Dawn jinkludu proposti għal regolamenti f’setturi importanti ħafna, 

inkluż it-trasport, is-servizzi finanzjarji, il-koordinament dwar sigurtà soċjali, l-Erasmus+ u oħrajn.  

 

Fost il-leġiżlazzjoni li għadha pendenti, u li għandha tiġi konkluża fil-futur qrib, hemm l-emendi 

għar-regolamenti tal-Visa u li permezz tagħhom se tingħata waiver liċ-ċittadini tar-Renju Unit li 

jivvjaġġaw għal perjodi qosra lejn l-Unjoni Ewropea għal skopijiet mhux kummerċjali.  

 

Fil-ġranet li ġejjin il-Kabinett se jkun qed jiddiskuti abbozz ta’ leġiżlazzjoni sussidjarja dwar 

id-drittijiet taċ-ċittadini tar-Renju Unit f’Malta. Ta’ min jirrimarka li, waqt diskussjonijiet 

informali, il-Kummissjoni Ewropea ddeskriviet il-pjani tal-Gvern Malti f’dan il-qasam bħala 

eċċellenti u fost l-aktar ġenerużi fl-Unjoni Ewropea. 

 

Naturalment imbagħad qed tkompli l-ħidma mill-Ministeri differenti, fosthom il-Ministeru 

għas-Saħħa u l-Awtorità tal-Mediċini; id-Dipartiment tad-Dwana li anke nieda korsijiet għal 

negozji li jagħmlu kummerċ mar-Renju Unit; il-forzi tal-ordni u l-Ministeru għall-Ġustizzja fuq 

oqsma fejn ir-Renju Unit jiġi disconnected minn sistemi bħax-Schengen Information System; 

il-Ministeru għall-Ekonomija flimkien mal-Malta Enterprise biex jiggwidaw intrapriżi, 

speċjalment dawk żgħar, li huma kummerċjalment esposti għar-Renju Unit.  

 

Dawn il-Ministeri u oħrajn qegħdin jikkordinaw ħidma fil-fehma tagħna effettiva biex Malta tkun 

lesta għal kull eventwalità, biex indawru l-isfidi f’opportunitajiet, biex jiġri x’jiġri Malta tibqa’ 

l-iktar ġurisdizzjoni qrib il-Brittaniċi fl-Unjoni Ewropea, u biex iċ-ċittadini Brittaniċi f’Malta 

jkunu jafu li pajjiżna jista’ jibqa’ meqjus bħala darhom. 

 

Grazzi Sur President. 

 


