
35. Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin l-Onor. Guido de Marco u l-

Onor. George Vella jipproponu illi: 

 

Din il-Kamra: 

 

 

Tieħu nota tad-Dokument Finali tal-Ewwel Konferenza Interparlamentari fuq is-Sigurtà u l-

Koperazzjoni fil-Mediterran li nżammet mill-Unjoni Interparlamentari bejn il-15 u l-20 ta’ 

Ġunju 1992 f’Malaga, u li kopja tiegħu hi mehmuża ma’ din il-Mozzjoni; 

 

Tinnota kif ir-rappreżentanti Maltin fl-Unjoni Interparlamentari mill-Kamra tar-

Rappreżentanti kienu ħadu l-ewwel inizjattiva biex l-Unjoni Interparlamentari tagħti attenzjoni 

speċjali u diretta lill-problemi tar-reġjun tal-Mediterran, liema inizjattiva wasslet għal-laqgħa 

ta’ Malaga, li fiha l-Parlament Malti kien rappreżentat mill-Onor. Guido de Marco, Ministru 

tal-Affarijiet Barranin għan-naħa tal-Gvern, u mill-Onor. Perit Dom Mintoff għan-naħa tal-

Oppożizzjoni Laburista; 

 

Tapprova d-Dokument Finali ta’ Malaga għax tagħraf li jipprovdi qafas ta’ inizjattivi mill-aktar 

siewja għal-koperazzjoni akbar bejn il-pajjiżi kollha tal-Mediterran fil-livell parlamentari billi: 

 

Jappella lill-parteċipanti kollha fil-konferenza ta’ Malaga biex dawn iġibu għall-attenzjoni tal-

gvernijiet rispettivi tagħhom, il-kontenut tad-Dokument Finali u jisħqu fuq l-importanza li 

tissejjaħ Konferenza għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fil-Mediterran bejn il-gvernijiet; 

 

Jirrakkommanda li l-Parlamenti nvoluti jkomplu bil-ħidma flimkien mal-gvernijiet ħalli 

jittieħdu dawk l-inizjattivi li jistgħu jgħinu għas-sejħa ta’ Konferenza għas-Sigurtà u l-

Koperazzjoni fil-Mediterran; 

 

Jitlob lir-rappreżentanti parlamentari mill-pajjiżi li jdawru l-Mediterran ħalli jġibu quddiem il-

parlamenti tagħhom id-Dokumenti Finali biex jingħata effett prattiku għar-

rakkommandazzjonijiet li hemm fid-Dokument u biex iżommu dibattitu dwar is-suġġett kollu 

tal-problemi Mediterranji; 

 

Jirrakkommanda lir-rappreżentanti u ċittadini tal-pajjiżi li jdawru l-Mediterran biex iqisu s-

sejħa għal Konferenza għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fil-Mediterran bħala għan prijoritarju. 

 

KONFORMI MAR-RAKKOMMANDAZZJONIJIET TAD-DOKUMENT FINALI TA’ 

MALAGA, DIN IL-KAMRA: 

 

Tħeġġeġ lill-Gvern biex jattwa l-miżuri u l-inizjattivi imfissra fid-Dokument Finali waqt li 

tistqarr il-fehma tagħha favur kull sforz li jwassal biex il-proposti tad-Dokument Finali dwar 

koperazzjoni akbar bejn il-ġnus kollha tal-Mediterran isiru realtà; 

 

Tħeġġeġ lill-poplu Malti jkompli jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lill-proposti bħal dawk li saru 

mill-Unjoni Interparlamentari f’Malaga, li jwasslu għal koperazzjoni u għaqda akbar fir-reġjun 

tal-Mediterran. 
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