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NOMINA TA’ DR SIMON CACHIA GĦALL-ĦATRA  

TA’ RAPPREŻENTANT PERMANENTI TA’ MALTA FI STRASBURGU  

  

  

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern 

 

 

1. Fiex tikkonsisti r-rappreżentanza ta’ Malta fuq il-Kunsill tal-Ewropa?  

  

Il-Kunsill tal-Ewropa huwa kompost minn żewġ organi prinċipali: il-Kumitat tal-Ministri u l-

Assemblea Parlamentari. Il-Kumitat tal-Ministri jieħu azzjonijiet sabiex iwettaq l-għanijiet tal-

Kunsill tal-Ewropa, inkluż billi jikkonkludi konvenzjonijiet, jistabbilixxi ftehimiet parzjali u 

jadotta konklużjonijiet (inkluż rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri). Il-Kumitat tal-Ministri 

għandu żewġ livelli: dak Ministerjali (kompost mill-Ministri għall-Affarjiet Barranin tas-47 

Stati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa) u dak tad-Deputati (kompost mir-Rappreżentanti 

Permanenti ta' dawn l-Istati Membri). Il-Kumitat tal-Ministri fil-livell tad-Deputati jiltaqa’ ta’ 

spiss u jieħu deċiżjonijiet għan-nom tal-Kumitat tal-Ministri. L-Assemblea Parlamentari hi 

organu deliberattiv, komposta minn Membri tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri, li 

tiddiskuti kwistjonijiet fi ħdan l-ambitu tal-Kunsill tal-Ewropa u tagħmel rakkomandazzjonijiet 

lill-Kumitat tal-Ministri. Malta, bħal kull stat membru ieħor tal-Kunsill tal-Ewropa, hi 

rappreżentata fuq dawn l-organi kif hawn fuq imfisser. Ir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta 

għall-Kunsill tal-Ewropa tpoġġi u tipparteċipa fil-Kumitat tal-Ministri (fil-livell tad-Deputati) 

u fil-gruppi sussidjarji (strutturi ta' ħidma) tiegħu.    

    

2. Xi sfida tara li għandu l-Kunsill tal-Ewropa għaż-żmien li ġej?   

  

L-akbar sfida li jidher li ser ikollu l-Kunsill tal-Ewropa għaż-żmien li ġej hija l-effett tal-

pandemija tal-COVID-19 (inkluż il-kriżi ekonomika konsegwenzjali li tidher li ser ikollha 

taffaċja d-dinja) fuq dawk l-oqsma li fihom jopera l-Kunsill tal-Ewropa. Il-pandemija fil-fatt 

għandha effetti wiesgħa ħafna u l-gruppi vulnerabbli huma dawk li l-iktar intlaqtu u ser jintlaqtu 

ħażin mill-pandemija, bħal pereżempju minħabba nuqqas jew diffikultà ta' aċċess għall-kura, 

servizzi mediċi u edukazzjoni, u żieda fil-faqar, fl-inugwaljanza soċjali u fil-qgħad. Sfidi oħra 

jidhru li ser ikunu l-protezzjoni tal-ambjent u l-intelliġenza artifiċjali, fl-ambitu tad-drittijiet u 

l-libertajiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt. Ta' min isemmi wkoll illi peress li ħafna pajjiżi 

Ewropej jiffurmaw parti minn organizzazzjonijiet internazzjonali oħra, partikolarment l-Unjoni 

Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti, u l-isfera tal-operat u s-saħħa ta' dawn l-organizzazzjonijiet l-

oħra qegħdin dejjem jikbru, sfida oħra tal-Kunsill tal-Ewropa hi li jibqa' jżomm ir-rwol ewlieni, 

ċentrali u importanti tiegħu.  

   

3. Kif tara li l-ħatra tiegħek tista’ tgħin lil Malta fuq livell Ewropew f’dawn iż-żminijiet 

delikati li għaddejjin minnhom minħabba l-pandemija?  

  

Il-pandemija u l-effetti tagħha ġabu magħhom u ser iġibu magħhom diversi sfidi li jolqtu 

kwistjonijiet li jkopri l-Kunsill tal-Ewropa. Jiena biħsiebni nuża l-kwalifiċi, il-ħiliet, l-

esperjenza legali u diplomatika, u l-enerġija kollha tiegħi sabiex nippromwovi u nipproteġi l-

interessi ta' Malta fid-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Kumitat tal-Ministri, kif ukoll sabiex 

dawk il-kwistjonijiet li huma l-aktar importanti għal Malta jiġu diskussi u/jew jingħataw 

prijorità mill-Kumitat tal-Ministri. Huwa importanti wkoll illi kwistjonijiet u proposti li jistgħu 

jkollhom effett negattiv fuq l-interessi ta' Malta jiġu identifikati mill-bidu nett u diskussi jew 
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innegozjati b'mod li jiġu ssalvagwardjati l-interessi ta' pajjiżna. Dan kollu għandu però dejjem 

isir b'rispett totali lejn il-liġijiet internazzjonali u lejn l-obbligi ta' Malta fl-isfera 

internazzjonali.     

   

4. Tista’ telabora ftit iżjed fuq il-karriera tiegħek fi ħdan il-Korp Diplomatiku u/jew il-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin?  

  

Minn Marzu 2015 sa Awwissu 2017 jiena kont membru tal-korp diplomatiku bħala l-

Koordinatur tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u kont ibbażat fir-

Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea ġewwa Brussell. Din il-kariga 

kienet tikkonsisti f'xogħol diplomatiku mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u mal-Istati 

Membri l-oħra u kont nikkoordina l-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tax-xogħol tal-

Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea minn ġewwa Brussell. F'din l-aħħar sena 

jiena wkoll ipprestajt servizzi legali lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Esperjenza 

oħra relevanti hi mfissra aktar ’l isfel.  

  

 

Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppozizzjoni 

 

1. Invista tal-pożizzjoni importanti ta’ Rappreżentant Permanenti ta’ pajjiżna fi 

Strasburgu, tista’ tindikalna x’passi beħsiebek tieħu sabiex dan ikompli jissoda ruħu 

fuq il-passi li ttieħdu mill-Imħallef Emeritu Dr Joseph Filetti?  

  

L-għan tiegħi hu li nressaq ’il quddiem u nipproteġi l-interessi ta' Malta fid-diskussjonijiet u d-

deċiżjonijiet tal-Kumitat tal-Ministri, inkluż dawk emanenti mill-qafas strateġiku tal-Kunsill 

tal-Ewropa propost mis-segretarjat ġenerali għall-erba' snin li ġejjin, kif ukoll illi dawk il-

kwistjonijiet li huma l-aktar importanti għal Malta jiġu diskussi u/jew jingħataw prijorità mill-

Kumitat tal-Ministri. Jiena u l-kollegi fir-Rappreżentanza Permanenti ser nattendu u nsegwu l-

laqgħat kollha tal-Kumitat tal-Ministri u l-gruppi sussidjarji tiegħu, kif ukoll ta' organi relevanti 

oħrajn fejn possibbli jew opportun. F'dan l-isfond huwa importanti illi kwistjonijiet u proposti 

li huma importanti, sensittivi jew negattivi għal Malta jiġu identifikati mill-ewwel u jiġu 

diskussi jew innegozjati bi protezzjoni għall-interessi ta' pajjiżna. Dan kollu għandu però 

dejjem isir b'rispett totali lejn il-ligijiet internazzjonali u lejn l-obbligi ta' Malta fl-isfera 

internazzjonali. Jiena biħsiebni nikkollabora mill-qrib mal-kollegi fil-Ministeru tal-Affarjiet 

Barranin u Ewropej, kif ukoll ma' dawk fil-Ministeri u awtoritajiet kompetenti oħra u nipprovdi 

assistenza u pariri fejn opportun.    

  

2. Invista tal-esperjenza legali tiegħek, tista’ tindika f’liema fora, kumitati, beħsiebek 

tipparteċipa attivament?  

  

Apparti ovvjament parteċipazzjoni attiva fil-Kumitat tal-Ministri (livell tad-Deputati), jiena 

nixtieq ukoll nipparteċipa attivament fil-GR-H u fil-GR-EXT (li huma gruppi sussidjarji ta' 

ħidma tal-Kumitat tal-Ministri) li jittrattaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u r-

relazzjonijiet esterni tal-Kunsill tal-Ewropa (inkluż mal-UE) rispettivament, u dana invista tal-

esperjenza legali u passata tiegħi, apparti l-fatt li dawn jiddiskutu kwistjonijiet li huma relevanti 

għal Malta.  
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3. Tista’ tindikalna jekk kemm-il darba tul is-snin preċedenti kellekx xi parteċipazzjoni 

fil-Presidenza Maltija fl-Unjoni Ewropea?  

  

Iva, fil-fatt minn Marzu 2015 sa Awwissu 2017 jiena kont il-Koordinatur tal-Presidenza Maltija 

tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ibbażat fir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Unjoni 

Ewropea ġewwa Brussell. Din il-kariga kienet tikkonsisti f'xogħol diplomatiku mal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u mal-Istati Membri l-oħra u kont nikkoordina x-xogħol tal-

Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.  

   

4. X’preparazzjoni u formazzjoni għandek fi ħdan korp diplomatiku? Qatt ġejt assenjat 

ġewwa ambaxxata jew irċevejt xi forma ta’ taħriġ fid-diplomazija?  

  

Minn Marzu 2015 sa Awwissu 2017 jiena kont membru tal-korp diplomatiku bħala l-

Koordinatur tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u kont ibbażat fir-

Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea ġewwa Brussell. Din il-kariga 

kienet tikkonsisti f'xogħol diplomatiku kif imfisser fir-risposti preċedenti. Jiena kont ukoll il-

Mutual Recognition of Qualifications Coordinator għal Malta u espert tal-liġi tal-Unjoni 

Ewropea dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi professjonali, u kont nattendi l-laqgħat 

tal-Group of Coordinators for the Recognition of Professional Qualifications li huwa grupp ta' 

ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. F'dan il-grupp ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea jien kont 

nirrappreżenta u nitkellem f'isem Malta. F'din l-aħħar sena jiena wkoll ipprestajt servizzi legali 

lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Inżid ukoll illi ħafna mix-xogħol tal-Kumitat 

tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa jinvolvi diskussjonijiet u negozjati ta' natura legali, kif ukoll 

l-abbozzar ta' konvenzjonijiet, riżoluzzjonijiet u rakkomandazzjonijiet - natura ta' xogħol li 

wettaqt u nwettaq ta' kuljum bħala avukat. Ukoll, elementi ewlenin mix-xogħol preżenti tiegħi 

ta' avukat (li jinkludi litigazzjoni quddiem il-Qrati) huma, ta' kuljum, il-persważjoni, li 

niddefendi l-interessi tal-klijenti, in-negozjati, u l-public speaking - dawn l-elementi huma parti 

integrali mix-xogħol tad-diplomatiku.   

   

5. Qatt ġejt assenjat ġewwa segretarjat ta’ Ministeru jew servejt b’xi mod fil-Ministeru 

tal-Affarijiet Barranin, jew dak tal-Affarijiet Ewropej jew fl-Uffiċċju tal-Prim 

Ministru?  

  

Minn Marzu 2015 sa Awwissu 2017 jiena servejt fil-korp diplomatiku bħala l-Koordinatur tal-

Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u kont ibbażat fir-Rappreżentanza 

Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea gewwa Brussell (li taqa' taħt il-kappa tal-Ministeru 

responsabbli għall-affarjiet Ewropej), kif fuq imfisser. F'din l-aħħar sena jiena wkoll ipprestajt 

servizzi legali lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej.  

  

6. Qatt kont involut f’negozjati, trattati jew f’dikjarazzjonijiet fl-interess ta’ pajjiżna ma’ 

pajjiżi oħra?  

  

Iva, meta kont membru tal-korp diplomatiku bħala l-Koordinatur tal-Presidenza Maltija tal-

Kunsill tal-Unjoni Ewropea ġewwa Brussell, kif fuq imfisser, kien ikolli din l-interazzjoni mal-

istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u mal-Istati Membri l-oħra, u nitkellem f'isem il-Presidenza 

Maltija prattikament ta' kuljum. Bħala l-Mutual Recognition of Qualifications Coordinator 

għal Malta u espert tal-ligi tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi 

professjonali, kont nattendi l-laqgħat tal-Group of Coordinators for the Recognition of 

Professional Qualifications li huwa grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea u kont 
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nitkellem, ninnegozja, nittratta u nagħmel dikjarazzjonijiet f'isem Malta. Esperjenza oħra 

relevanti hi mfissra aktar ’il fuq.  

 

7. Qatt tkellimt bħala kelliemi ewlieni tal-Gvern f’fora Ewropej jew internazzjonali?   

  

Vide, jekk jogħgobkom, ir-risposti preċedenti.  

  

8. Tista’ tindika jekk għandekx attivitajiet kummerċjali preżentement? Tista’ tindika 

jekk dawn humiex ser ikunu f’xi konflitt mal-ħidma futura tiegħek?  

  

Jien m'għandix kumpanniji jew soċjetajiet kummerċjali u m’iniex negozjant. Jien fil-preżent 

nipprattika l-professjoni ta' avukat.  


