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STQARRIJA MINISTERJALI MILL-PRIM MINISTRU, L-ONOR. JOSEPH 

MUSCAT DWAR IL-KUNSILL EWROPEW LI SAR FI BRUSSELL FIT-18 U 10 TA’ 

FRAR 2016 

 

Qed nirrapporta lil din il-Kamra l-eżitu tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew li saret nhar il-Ħamis 

u l-Ġimgħa 18 u 19 ta’ Frar 2016 u li d-diskussjoni prinċipali kienet dwar il-futur tar-Renju 

Unit fl-Unjoni Ewropea u r-riforma fl-istess Unjoni Ewropea.  

 

Qed inpoġġi mal-ewwel fuq il-Mejda tal-Kamra l-konklużjonijiet ta’ dan il-Kunsill Ewropew 

kif ukoll id-deċiżjoni tal-Kapijiet tal-Istati jew Gvernijiet. 

 

Il-ftehim huwa fair deal mhux għax jaqbel lir-Renju Unit biss, iżda għax il-ftehim huwa sett 

ta’ regoli li jista’ jgħodd għall-pajjiżi kollha f’ċirkostanzi simili.  

 

Issa li l-Prim Ministru Ingliż David Cameron ħabbar id-data tat-23 ta’ Ġunju biex ikun hemm 

referendum dwar jekk ir-Renju Unit jibqax jew joħroġx mill-Unjoni Ewropea, id-deċiżjoni 

hija f’idejn il-poplu ta’ dak il-pajjiż. 

 

Se nispjega ftit il-punti ta’ prinċipju li ggwidawna biex naċċettaw dan il-ftehim bħala pajjiż.  

 

L-ewwel punt ta’ prinċipju li ridna nassiguraw kien li kwalunkwe ftehim li jintlaħaq ikun 

jgħodd għal kulħadd. B’hekk ma aċċettajniex f’ebda ħin klawsoli li jkunu jinftiehmu li dan 

huwa ftehim biss għar-Renju Unit. Il-ftehim li ntlaħaq jassigura trattament ugwali għat-28 

pajjiż. B’hekk, jekk kwalunkwe membru tal-Unjoni Ewropea jiġi fl-istess sitwazzjoni u jitlob 

ċerti kundizzjonijiet, ma jkollniex kull darba ngħaddu mill-istess proċess. Illum għandna sett 

ta’ regoli u mekkaniżmu li japplika.  

 

Jekk ilħaqna ftehim li huwa aċċettabbli għar-Renju Unit, fuq pereżempju benefiċċji mhux 

kontributorji, l-istess regoli jkunu japplikaw anke għal pajjiżna, jekk għal xi raġuni jew oħra 

xi darba pajjiżna jkollu bżonn. 

 

It-tieni punt li ridna nassiguraw fi kwalunkwe ftehim li jintlaħaq kien li jkollna level playing 

field fil-qasam ekonomiku u finanzjarju. Dan qed ngħidu għax kif jaf kulħadd għandna 

sitwazzjoni fejn hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li huma membri taż-żona ewro, u oħrajn li 

mhumiex. Fuq kollox, bħala stat ta’ fatt, l-Unjoni Ewropea għandha żewġ muniti (currencies) 

prinċipali, l-ewro u l-Isterlina – għax l-oħrajn huma ġeneralment żgħar u nazzjonali mhux fuq 

livelli dinjin. Allura filwaqt li wieħed irid jirrikonoxxi l-irwol tal-Isterlina u tal-Bank Ċentrali 

tal-Ingilterra, min-naħa l-oħra aħna u pajjiżi oħra Ewropej iridu jħarsu s-settur finanzjarju u 

bankarju tagħna. Fuq kollox, l-essenza tal-Unjoni Ewropea hija s-Suq Waħdieni, li jfisser li 

hemm sett wieħed ta’ regoli li jmexxuna f’suq komuni. Il-ftehim li ntlaħaq jirrikonoxxi u 

jżomm il-prinċipju tas-single rule book, u aħna bħala Malta appoġġjajna l-inizjattiva tal-

Lussemburgu, li ddaħħlet fil-Minuti tal-laqgħa, li kien hemm qbil li din hija kwistjoni ta’ 

level playing field fejn mhux naraw sitwazzjoni fejn ikun hemm regoli finanzjarji għas-City 

of London u regoli oħra għall-bqija tal-Ewropa u ż-żona ewro.  

 

Punt importanti li ma tantx inqabad mill-mezzi tax-xandir, iżda li mhuwiex soltu tal-Unjoni 

Ewropea, hu li hemm klawsola li tgħid ċar u tond li jekk kemm-il darba l-poplu Ingliż 

jirrifjuta dan il-ftehim, jiskatta immedjatament il-proċess li bih ir-Renju Unit joħroġ mill-

Unjoni Ewropea. Din id-darba mhux se jingħata lok li referendum jiddeċiedi li r-Renju Unit 

joħroġ mill-Unjoni Ewropea, biex imbagħad ikun hemm negozjati għal ftehim ieħor li 
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mbagħad jerġa’ jmur għall-iskrutinju tal-poplu. Il-ftehim li ntlaħaq ifisser li d-deċiżjoni tat-23 

ta’ Ġunju se tkun waħda finali.  

 

L-Ewropa hija b’saħħitha bil-bilanċ li jeżisti meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet diffiċli fejn 

ikollna blokk ta’ pajjiżi jiġbdu lejn il-federaliżmu u blokk ta’ pajjiżi li jxaqleb iktar lejn 

Ewropa ta’ nazzjonijiet. B’hekk irridu li r-Renju Unit tibqa’, mhux biss għal raġunijiet 

ekonomiċi, iżda anke għal raġunijiet politiċi.  

 

L-Unjoni Ewropea għandha bżonn lir-Renju Unit u viċi-versa.  

 

Nemmen iżda li issa l-Ewropa ma għandhiex tindaħal fid-deċiżjoni sovrana tal-poplu Ingliż u 

għandna nżommu pass lura. Il-punt tagħna għamilnieh, u l-parti tagħna tajnieha fil-ftehim li 

lħaqna. Minn hawn ’il quddiem għandu jkun il-poplu Ingliż li jiddeċiedi. 

 

Punt finali min-naħa tiegħi fuq dan is-suġġett. Fuq parir tal-Avukat Ġenerali s-sustanza tal-

proposta li kellu quddiemu l-Kunsill Ewropew ma tikkostitwix emenda għat-Trattat. Tinkludi 

numru ta’ impenji  mill-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern biex jemendaw it-Trattat  fi stadju futur,  

illi mhux qed jiġi speċifikat, fil-każ biss  illi r-Renju Unit jibqa’ fl-Unjoni Ewropea. Irrid 

inżid li teknikament ma kinitx laqgħa kollha tal-Kunsill Ewropew imma kienet laqgħa tal-

gvernijiet u tal-kapi ta’ stati li ħadu l-okkażjoni li qed jitlaqgħu bħala Kunsill Ewropew. 

 

Peress illi d-deċiżjoni inkwistjoni tinkludi biss impenji li, huma wkoll xi ftit ġeneriċi, is-

subartikolu (2) tal-Artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea ma japplikax għal din id-

deċiżjoni. 

 

Għalhekk ma hemm ebda obbligu legali li din id-deċiżjoni tiġi ppreżentata għall-

approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati f’dan l-istadju, anzi, dan fil-fatt lanqas ma jidher li 

jkun għaqli peress illi jista’ joħloq irbit prematur fuq il-Gvern – u kwalunkwe gvern li jista’ 

jkollu pajjiżna – u fuq il-pajjiż. 

 

 

Immigrazzjoni, is-Sirja u l-Libja 

 

Kif wieħed jista’ jaħseb, kwalunkwe kwistjoni oħra kienet sekondarja waqt dan is-Summit. 

Iżda sibna ċans ukoll niddiskutu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni.  

 

Irrid ngħid li teżisti tensjoni ħafna iktar fid-deher minn qabel għar-raġuni li ħafna pajjiżi qed 

ikollhom ibiddlu l-pożizzjoni li dejjem ħadu dwar l-immigrazzjoni.  

 

L-objettiv jibqa’ li jitnaqqas in-numru ta’ immigranti deħlin, jiġu protetti l-fruntieri esterni 

tal-Unjoni Ewropea, titnaqqas l-immigrazzjoni illegali u tiġi salvagwardjata l-integrità taż-

żona Schengen.  F’dan il-kuntest il-pjan li lħaqna f’Diċembru dwar  azzjoni bejn l-UE u t-

Turkija jibqa’ prijorità.  

 

Il-pjan hu li nerġgħu niltaqgħu mat-Turkija x-xahar id-dieħel. Iżda jkun żball li naħsbu li t-

Turkija se ssolvilna l-problemi jew li t-traffikanti mhux se jsibu triq oħra jekk tingħalaq dik 

ir-rotta. 

 

Sadanittant, l-Ewropa għandha tagħmel ħafna iktar biex il-ftehim ta’ rilokazzjoni, 

reammissjoni u returns li ntlaħaq jitwettqu. F’Malta dalwaqt se jaslu l-ewwel 15 mill-Italja u 
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iktar tard jaslu 6 mill-Greċja minn dak il-ftehim. Dan se jsir wara li għamilna security 

screening tal-persuni kollha; sehemna qed nagħmluh. 

 

Dwar il-Libja reġa’ ntqal li l-istabilità hija prijorità reġjonali għall-Ewropa u li din tgħaqqad 

ukoll mal-kwistjoni tal-flows tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. Il-Kunsill ħeġġeġ il-partijiet 

kollha biex jiġi implimentat il-Ftehim Politiku tal-Libja u jkun hemm Gvern ta’ Unità biex 

jibda x-xogħol fuq il-ġlieda kontra t-terroriżmu u fuq l-ekonomija tal-pajjiż. 

 

Dwar is-Sirja, l-Unjoni Ewropea laqgħet il-ftehim tal-International Syria Support Group li 

titlob għal waqfien mill-ġlied. Il-Kunsill Ewropew sejjaħ lir-Reġim tas-Sirja u l-alleati tiegħu 

biex jieqfu attakki fuq gruppi tal-oppożizzjoni iżda li mhumiex terroristi u li allura qed 

jheddu l-prospetti ta’ paċi. Dan flimkien mal-waqfien ta’ bombardamenti f’żoni ċivili b’mod 

partikolari fil-kuritur bejn Aleppo u l-fruntiera bejn it-Turkija u s-Sirja. Fuq kollox, għandu 

jkun hemm l-aċċess kollu għal għajnuna umanitarja mas-Sirja kollha, inkluż f’Aleppo, skont 

il-liġijiet kollha umanitarji internazzjonali relevanti. 

 

 

  


