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STQARRIJA MINISTERJALI MILL-PRIM MINISTRU L-ONOR. JOSEPH MUSCAT 
DWAR IL-KUNSILL EWROPEW LI SAR BEJN L-20 U L-21 TA’ ĠUNJU 2019 
 
 
Sur President, 
  
Nixtieq ninforma lil din il-Kamra b’dak li ġie diskuss fil-Kunsill Ewropew tal-Ħamis, 20 u 
l-Ġimgħa, 21 ta’ Ġunju. 
  
It-Tibdil fil-Klima  
 
Fost id-diversi diskussjonijiet li kellna bejnietna l-mexxejja Ewropej, l-iktar suġġett li ddomina 
d-diskussjoni kien it-tibdil fil-klima. Dan huwa suġġett li kull ma jgħaddi ż-żmien mhux biss 
qed jikber l-interess fih iżda wkoll l-għajta biex il-politiċi madwar id-dinja jieħdu l-azzjonijiet 
li hemm bżonn. 
  
Is-sena l-oħra, l-IPCC, l-Intergovernmental Panel on Climate Change fi ħdan in-Nazzjonijiet 
Uniti, ħareġ rapport jenfasizza numru ta' impatti fuq it-tibdil fil-klima li jistgħu jiġu evitati billi 
t-tisħin globali jiġi limitat għal 1.5°C meta mqabbel ma' 2°C, jew aktar. F’dan ir-rigward, 
il-Kummissjoni Ewropea kienet qed tissuġġerixxi, permezz ta’ komunikazzjoni li ħarġet, li 
l-Unjoni Ewropea tinnewtralizza l-effetti klimatiċi sas-sena 2050. Naturalment dan il-pass 
mhuwiex xi ħaġa awtomatika, jew xi ħaġa li ssir ta’ malajr. Pass bħal dan jirrikjedi diversi 
riformi kemm fil-mod kif ngħixu kif ukoll fil-mod kif l-industrija Ewropea taħdem. Jirrikjedi 
wkoll li kull Stat Membru jagħmel sagrifiċċji biex tintlaħaq din il-mira, li tiżgura wkoll li l-UE 
tibqa' fuq quddiem nett tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, fid-dawl tas-Summit 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Klima, li ser isir Settembru li ġej fi New York. 
 
Malta qablet ma’ din il-pożizzjoni.  
 
Kienu hemm tliet Stati Membri li opponew li l-Kunsill Ewropew jieħu pożizzjoni biex il-pajjiżi 
tal-Unjoni Ewropea jinnewtralizzaw l-effetti klimatiċi sas-sena 2050. Dawn argumentaw li 
għadu kmieni wisq biex tittieħed deċiżjoni konkreta dwar mira fissa fil-kuntest nazzjonali 
tagħhom għal diversi raġunijiet, fosthom li semmejt ftit ilu. 
 
Il-Baġit tal-UE u d-Diżinformazzjoni 
  
Kellna aktar diskussjonijiet fuq temi diversi fosthom il-qafas finanzjarju multiannwali 
2021-2027, jew aħjar il-Baġit Ewropew. Fuq dan qbilna li l-Presidenza li jmiss tal-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea, il-Finlandja, trid tasal għal qbil fuq l-istruttura tan-negozjati sal-aħħar ta’ 
din is-sena. 
  
Tkellimna wkoll dwar id-diżinformazzjoni u s-cyber attacks. F’dan ir-rigward qbilna li għandu 
jkun hemm aktar sinerġija u kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri 
biex l-Unjoni Ewropea ssir aktar reżiljenti għal dawn l-attakki. Fid-dinja li qed ngħixu fiha, 
fejn kollox jiddependi mit-teknoloġija, cyber attacks jistgħu jħallu impatt negattiv fuq il-ħajja 
tagħna ta’ kuljum. 
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Żviluppi politiċi globali 
 
Sur President,  
 
L-iżviluppi politiċi ta’ madwarna żgur li ma jistgħux jiġu injorati, fosthom dawk l-iżviluppi li 
huma viċin tagħna. F’dan ir-rigward kellna diversi diskussjonijiet fosthom fuq dan li ġej.  
 
Fuq il-Libja, il-Kunsill Ewropew reġa’ tenna l-appoġġ tiegħu għall-proċess immexxi 
min-Nazzjonijiet Uniti u saħaq dwar il-bżonn li f’dan il-pajjiż ġar tagħna jkun hemm il-paċi u 
l-istabbilità. Huwa permezz tal-istabbilità li l-Libja tkun tista’ tibda t-triq lejn l-iżvilupp soċjali 
u ekonomiku.  
  
Issemmiet ukoll is-sitwazzjoni bħalissa bejn it-Turkija u Ċipru. Bħalissa t-Turkija qed tagħmel 
tħaffir f’ibħra li huma meqjusa bħala żona ekonomika esklussiva ta’ Ċipru, iżda din iż-żona 
hija kontestata mit-Turkija ukoll.  
  
Fid-dawl tal-ħames anniversarju tat-twaqqigħ tat-titjira MH17 fuq l-Ukrajna, fejn kienu mietu 
298 persuni, il-Prim Ministru Olandiz informa l-Kunsill Ewropew li t-tim ta’ investigazzjoni 
konġunt se jressqu akkużi kontra erba’ persuni fl-Olanda. Il-Kunsill Ewropew ħeġġeġ 
lir-Russja biex tikkopera f’dan il-proċess. 
 
Top jobs 
  
Kellna wkoll diskussjoni dwar min ser imexxi l-istituzzjonijiet Ewropej għas-snin li ġejjin. 
Il-proċess magħruf bħala Spitzenkandidat, fejn min ġab l-akbar ammont ta’ voti fl-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew imexxi l-Kummissjoni Ewropea ma sabx l-appoġġ meħtieġ 
mill-mexxejja Ewropej, għalkemm ta’ min jgħid li l-proċess għadu mhux mejjet. Waħda 
mir-raġunijiet hija li t-Trattati tal-Unjoni jagħtu l-poter lill-Kunsill Ewropew biex jagħmel 
dawn l-għażliet billi iżda jikkunsidra r-riżultati elettorali u mbagħad jgħaddi 
għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. 
  
Qbilna, li bħala Kunsill jeħtieġ li nipproponu kanditat għall-President tal-Kummissjoni 
Ewropea l-ewwel, għall-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, sa qabel ma jibda jiltaqa’ 
l-Parlament Ewropew fl-1 ta’ Lulju, bħala parti minn ftehim komprensiv. 
 
Huwa propju għalhekk li ser isir summit ieħor straordinarju il-Ħadd, 30 ta’ Ġunju. 
 
Brexit u s-Summit dwar l-Ewro 
  
Sur President,  
  
Dwar Brexit l-Unjoni Ewropea għamlitha ċara aktar minn darba li l-Ftehim tat-Tluq, 
il-withdrawal agreement, huwa magħluq u ma jistax jerġa’ jinfetaħ. 
  
Fl-aħħar nett tkellimna wkoll fuq ir-riforma taż-żona Ewro primarjament it-tisħiħ tal-Unjoni 
Ekonomika Monetarja, dwar l-istrument għall-konverġenza u l-kompetittività, ir-riforma 
tat-Trattat tal-Mekkaniżmu Ewropew dwar l-Istabbilità (ESM), u l-Unjoni Bankarja Ewropea.  
  
 


