
STQARRIJA MINISTERJALI MILL-PRIM MINISTRU, L-ONOR. JOSEPH 
MUSCAT DWAR IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL EWROPEW LI 
DDISKUTA D-DEĊIŻJONI TAR-RENJU UNIT LI JOĦROĠ MILL-UNJONI 
EWROPEA 
 
Sur President, 
 
Illum nixtieq nieħu dan il-ħin biex naġġorna lill-Kamra dwar l-aħħar żviluppi li kien hemm 
fuq livell ta’ Kunsill Ewropew li ltaqa’ l-ġimgħa li għaddiet u li ddiskuta primarjament id-
deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dan kien Kunsill Ewropew li kien 
kruċjali għall-futur tal-Ewropa. Nemmen li matulu sar pass importanti ħafna f’dan ir-rigward. 
Tkellimna u ddiskutejna kwistjonijiet li jitkellmu dwarhom in-nies. Iddiskutejna l-problema 
ta’ nuqqas ta’ xogħol fl-Ewropa b’mod partikolari fuq dawk iż-żgħażagħ bla impjieg. 
Iddiskutejna l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-pensjonanti Ewropej. Iddiskutejna t-tensjonijiet li 
jinħolqu mill-immigrazzjoni. Iddiskutejna t-tkabbir ekonomiku u kif dan jista’ jirrifletti ruħu 
f’aktar ġid għan-nies. U ddiskutejna wkoll kif l-Ewropa bħala istituzzjoni tista’ timxi ‘l 
quddiem u tkun Ewropa għan-nies. Għaliex dan huwa dak li jridu ċ-ċittadini Ewropej. 
 
L-Unjoni Ewropea għandha problema imma ma jfissirx li m’hemmx soluzzjoni. 
 
Unjoni Ewropea għan-nies  
 
Nerġa’ ntenni illi kieku xi ħadd semagħna nitkellmu fil-laqgħat li kellna kienu jakkużawna li 
aħna l-Kapijiet tal-Istati Membri wkoll spiċċajna xettiċi dwar l-Ewropa. Iżda fil-verità dak 
tal-ġimgħa li għaddiet kien mument ta’ realizzazzjoni għalina rappreżentanti tal-Istati 
Membri u għal min imexxi l-istituzzjonijiet Ewropej, li l-Ewropa ma tistax tibqa’ kif inhi.  
 
Jekk tikkritika l-Unjoni Ewropea ma jfissirx li int kontra l-Ewropa. Dan huwa proġett tajjeb, 
li jrid jibqa’ għaddej u jrid dejjem ikompli jinbidel biex jaġġusta ruħu għar-realtajiet tal-lum. 
Żgur li l-Ewropa ma tistax tibqa’ tidher elitista u tal-ftit iżda trid tinbidel f’Ewropa għan-nies 
li tiddiskuti affarijiet li vera jolqtu lin-nies Ewropej. Id-diskussjoni li kellna l-ġimgħa li 
għaddiet hija xaqq ta’ tama li l-Ewropa tista’ tinbidel għall-aħjar b’dan il-mod. 
 
Għalhekk, il-fatt li pajjiż għażel li joħroġ mill-Unjoni Ewropea forsi nistgħu nwaħħlu fih. 
Imma jekk issa li għandna quddiemna dan ir-reality check u jitlaq it-tieni pajjiż, ikun biss tort 
tal-Unjoni Ewropea għaliex tkun baqgħet twebbes rasha biex ma tinbidilx. 
 
Ir-Renju Unit jingħata ftit ċans 
 
Nemmen li l-attitudni li ttieħdet fuq livell Ewropew fil-konfront tar-Renju Unit setgħat kienet 
aħjar u li din kienet reazzjoni tal-bidu. Nieħu gost ninnota li fi ftit jiem din l-attitudni nbidlet 
għall-aħjar u li issa l-mexxejja Ewropej waslu għal pożizzjoni li aħna bħala Malta ħadna sa 
mill-bidu, dik li nagħtu ftit ċans lir-Renju Unit isib postu.  
 
Għaliex spiċċa d-diskors ta’ għaġla biex jiskatta l-Artiklu 50 l-ġimgħa li għaddiet stajna 
nitkellmu b’aktar sens. Tul il-Kunsill Ewropew kien hemm konverġenza li l-Ewropa għandha 
tagħti ftit ċans lir-Renju Unit jagħżel il-Prim Ministru l-ġdid tiegħu f’Settembru, qabel 
jiskatta l-proċess u jibdew in-negozjati għall-ħruġ.  



Biex tiddiskuti madwar mejda għandek bżonn li ż-żewġ naħat ikunu jafu xi jridu u n-naħa 
Ingliża f’dan il-mument m’għandhiex l-iċken idea ta’ x’arranġament trid mal-Unjoni 
Ewropea.  
 
Din il-pożizzjoni iżda r-Renju Unit ma jridx issa jabbuża minnha.  
 
Negozjati inferjuri għal sħubija 
 
Ma’ dan kien hemm ukoll qbil li l-Kunsill Ewropew joħroġ b’linji gwida għal waqt in-
negozjati mar-Renju Unit. Dan jorbot mat-tieni punt ta’ konverġenza li ntlaħaq bejn il-
mexxejja tas-27 Stat Membru.  
 
Intqal ċar li kwalunkwe ftehim li jista’ ikun hemm mar-Renju Unit għandu jkun inferjuri għal 
sħubija.  
 
F’dan is-sens diġà kien hemm qbil li r-Renju Unit ma jistax jingħata aċċess għas-suq 
waħdieni mingħajr ma jkun hemm libertajiet oħra li tipprovdi l-Unjoni Ewropea u li r-Renju 
Unit irid jirrispetta, inkluż l-libertà tal-moviment ta’ persuni.  
 
Fuq dan il-punt m’hemmx lok għal manuvri.  
 
U f’dan l-istadju l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn ir-Renju Unit bħala sieħeb mill-viċin u 
pajjiż terz. 
 
Presidenza 
 
Dwar il-kwistjoni li hemm pendenti tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bħalissa 
għaddejjin diversi spekulazzjonijiet u ħadd ma jaf eżatt x’ser jiġri. L-uniku qbil li kien hemm 
s’issa fuq dan il-punt huwa li d-deċiżjoni dwar x’ser jiġri mill-Presidenza Ingliża tittieħed 
aktar tard dan is-Sajf u sa Settembru li ġej.  
 
Nemmen li l-aħjar mod hu li l-pajjiż skedat wara r-Renju Unit għandu jibda l-Presidenza 
tiegħu qabel. Jekk aħna jkollna ntawlu għal sena, din tista’ tkun sfida diplomatika u sfida bla 
preċedent għas-settur pubbliku Malti li jispiċċa jġebbed ir-riżorsi li għandna.  
 
B’hekk il-preferenza tagħna hija li l-Estonja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea qabel iż-żmien. L-indikazzjonijiet li għandna huma li l-Estonja hija lesta li tibda s-
sitt xhur ta’ presidenza qabel. Jekk imma jibqa’ ma jkunx hemm qbil ma kulħadd, aħna lesti li 
naslu għal xi forma ta’ kompromess jekk ningħataw sostenn finanzjarju. 
 
Konklużjoni  
 
Nemmen fil-proġett tal-Ewropa u nibqa’ pożittiv li l-Ewropa tifhem l-iżbalji li seħħew biex 
ma jkunx hemm aktar Stati Membri li jiddeċiedu li joħorġu minn din l-unjoni. 
 
Nemmen li għall-Ewropa dan għandu jkun perijodu ta’ riflessjoni u ta’ azzjoni. 
 
Il-Presidenza tagħna se jkun iċ-ċans tagħna li nibagħtu sinjal qawwi ta’ Ewropa għan-nies. Se 
jkun ukoll mument fejn nuru l-kompetenza ekonomika u l-kwalitajiet ta’ leadership ta’ dan 
il-pajjiż biex inwasslu għall-Ewropa aktar favur in-nies. 


