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Stqarrija mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin, l-Onor. George Vella. 

Bejn is-27 u t- 28 ta’ Mejju attendejt il-laqgħa tal-Foreign Affairs Council li 

nżammet Brussell. L-ewwel ġurnata tas-27 ta’ Mejju kienet iddedikata għall-

Foreign Affairs Council fejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin kellhom fuq l-

aġenda il-Viċinanza tan-Nofsinhar tal- Ewropa (Southern Neighbourhood) 

b’enfasi partikulari fuq il-problema tas-Sirja. Il-Politika Komuni Ewropea tas-

Sigurtà u d-Difiża; il-proċess ta’ paċi fil-Lvant Nofsani u punti oħra bħal Mali / 

Sahel; Somalja; id-Djalogu 5+5 u r-relazzjonijiet mal-Kosovo. Fit-tieni ġurnata 

il-Kunsill kien magħmul mil-Ministri tal-Iżvilupp u fuq l-aġenda kien hemm il-

Ħdax-il fond Ewropew tal-Iżvilupp (11th European Development Fund), is-

sigurtà tal-ikel u n-nutriment, il-pjan ‘Agenda for Change’ u anka id-diskussjoni 

fuq ‘Aġenda post-2015’ għall-Iżvilupp globali.  

Fl-ewwel ġurnata filgħaxija kien hemm wkoll laqgħa mal-Ministri tal-Affarijiet 

Barranin tal-pajjiżi applikanti, fosthom it-Turkija, il-Montenegro, is-Serbja u l-

Iżlanda. Kif kien mistenni, is-suġġett li ddomina d-diskussjoni fl-ewwel ġurnata 

u ħa madwar tlettax-il siegħa biex intlaħaq xi forma ta’ ftehim, kien dak tas-

Sirja u b’mod partikulari d-dibattitu dwar jitkompliex jew le l-embargo dwar il-

provvistà tal-armamenti. Dan is-suġġett kien diġà ġie diskuss fil- Gymnich 

meeting li sar f’ Dublin l-Irlanda fit-22 u 23 ta’ Marzu 2013 u anka fil-Foreign 

Affairs Council meeting li sar fil-Lussemburgu x-xahar li għadda. Id-dibattitu 

kien wiehed intensiv u l-argumenti kemm favur li jinżam l-Arms Embargo u 

kemm kontra li jinżamm kienu kollha konvinċenti u magħmulin minn naħat 

rispettivi b’konvinzjoni. L-isfond tad-dibattitu mqanqal u twil kienet is-

sitwazzjoni drammatika li tinsab fiha is-Sirja u l-pajjiżi tal-madwar: l-

eskalazzjoni tal-ġlied, iż-żieda fl-attroċitajiet, it-tbatija tan-nies ċivili, il-mewġa 

dejjem tikber ta’ refuġjati kemm ġewwa l-pajjiż kif wkoll lejn il-pajjiżi tal-

madwar, il-kobor tal-problema umanitarja u l-piż enormi li dan kollu qiegħed 

iġib fuq il-pajjiżi ġirien fosthom it-Turkija, il-Ġordan u l-Libanu. Bħala bażi 
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tad-dibattitu ttieħdu wkoll kunsiderazzjonijiet dwar ir-rwol li pajjiżi bħar-

Russja, l-Iran u l-milizja tal-Heżbollah qegħdin jieħdu f’dan il-kunflitt. 

Essenzjalment kienu l-Ingilterra u Franza l-pajjiżi li bdew sa mil-laqgħa ta’ 

Dublin jimbuttaw biex l-Unjoni Ewropea ma’ ġġedditx l-embargo fuq il-bejgħ 

ta’ armamenti lis-Sirja wara li dawn jiskadu fl-aħħar ta’ dan ix-xahar. F’Dublin 

il- 25 Stat Membru ieħor kollha kienu bl-aktar mod ċar kontra li jitneħħa l-Arms 

Embargo. Fil-laqgħa tat- Tnejn 27 ta’ Mejju, l-Ingilterra u Franza reġgħu 

insistew fuq it-tneħħija tal-Arms Embargo u l-membri l-oħra sostnew il-

pożizzjoni tagħhom kontra. Qabel il-laqgħa propja fil-livell ta’ COREPER ġew 

imfassla 7 options kif wieħed seta’ joħroġ minn din is-sitwazzjoni li 

eventwalment għal-laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin ġew magħġuna fi 

3 options: l-ewwel option: li s-sanzjonijiet jiġu mġedda kif inhuma llum għal 

perjodu li kellu jiġi maqbul, it-tieni option: li kienet dak li riedu l-Ingilterra u 

Franza li jitneħħa l-embargo u t-tielet option li jerġgħu jiġu mġedda s-

sanzjonijiet kif għadhom jeżistu sal-lum, bil-possibilità li jista’ jintbgħat “Non-

lethal military equipment and equipment for internal repression under certain 

conditions”, però tiġi estiża biex Stati Membri jkunu jistgħu jibagħtu wkoll 

Lethal military equipiment lir-ribelli kontra ir-Regim ta’ Assad taħt 

kundizzjonijiet speċifi ċi, fosthom li jkunu għall-użu tan-nies ċivili, li jkun 

hemm bżonn awtorizzazzjoni f’kull każ, li jiġu rispettati l-export control 

regulations, u li jittieħdu salvagwardji kontra l-użu ħażin ta’ dan il-materjal u 

anki tkun maqbula lista ta’ dawk l-items li ma jistax ikunu mibgħuta lir-ribelli. 

Kien hemm wkoll il-ħsieb li jekk din l-option ikun hemm qbil dwarha ma 

tiddaħħalx fis-seħħ qabel wieħed jara x’ser jiżviluppa fl-inizjattiva ta’ paċi li 

qegħdin jieħdu r-Russja u l-Istati Uniti tal-Amerika. Fil-bidu tad-diskussjoni 14-

il Stat Membru, fosthom Malta għamlu l-każ u argumentaw għaliex l-Arms 

Embargo għandu jibqa’ u jiġi mġedded għal perjodu ta’ żmien miftiehem. 

Dawk li riedu t-tieni option kienu l-Ingilterra u Franza u kien hemm 11-il pajjiż 

li ddeċidew li la darba jekk ma  jkunx hemm qbil unanimu dwar tiġdid tal-
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embargo, u allura dawn kieku jaqgħu sa l-aħħar tax-xahar u allura ma jibqax 

ikun hemm sanzjonijiet kontra l-Iran għaliex it-tiġdid tagħhom kellu bżonn l-

unanimità, u l-Ingilterra u Franza ma kinux lesti jaċċettaw, allura qalu li l-unika 

għażla li-kellu l-Kunsill quddiemu biex jiddiskuti kienet dik tat-tielet option. 

Fl-intervent tiegħi rrepetejt b’emfasi dak illi kien qiegħed jgħid prattikament 

kull min kien jaqbel mal-ewwel option, li nġeddu l-Arms Embargo. Esprimejt li 

jista’ jkun hemm xi tama fl-inizjattiva Russa – Amerikana u urejt il-biża’ li jekk 

nippermettu l-armamenti għar-ribelli nafu nkunu qed nagħtu skuża lir-Reġim ta’ 

Assad biex ma jattendix din il-konferenza magħrufa bħala Geneva II, minbarra 

li nkunu qegħdin nitfgħu aktar ħatab fin-nar u ngħinu biex tiħżien is-sitwazzjoni 

umanitarja b’iktar refuġjati u ngħinu l-ġlied jitwal aktar. Urejt wkoll il-biża’ li 

la darba tibgħat armamenti f’żona ta’ gwerra mhux realistiku li wieħed jgħid li 

jżomm rekord ta’ fejn ser jispiċċaw dawn l-armamenti u x’użu ser jsir 

minnhom. Għamilt wkoll il-punt illi l-forzi ta’ koalizzjoni magħmula minn 

taħlita kbira ta’ forzi differenti li mhux kollha huma benvisti u illi wara li 

jitwaqqa’ r-Regim ta’ Assad jista’ jkollna sitwazzjoni ta’ gwerra ċivili bil-

possibilità ta’ ġlied bejn milizji armati differenti fuq bażi ta’ reliġjon, etniċità u 

reġjuni. Irrimarkajt wkoll li sfortunatament din is-sitwazzjoni ġiet aggravata 

mill-fatt li l-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Maqgħuda ma rnexxilux jasal għal xi 

forma ta’ qbil, kif wkoll ilmentajt mill-fatt li l- missjoni tal-Ġnus Maqgħuda li 

xogħolha kien li tagħmel superviżżjoni fis-Sirja (UN Supervision Mission in 

Syria UNSMIS) li twaqqfet fl-2012, kienet sospiża minħabba l-vjolenza li 

dejjem kompliet tiżdied. Fl-aħħar issuġġerejt li nadottaw l-ewwel option, nagħtu 

ċans naraw x’ser jiġri fil-laqgħat proposti għal Ġeneva, u mbagħad wara skont 

dak li jirriżulta jekk hemm bżonn nirrevedu d-deċiżjoni tagħna. Id-dibattitu kif 

jaf kulħadd kompla jitwal b’argumenti kontra argumenti u bl-Ingilterra u Franza 

adamanti li ma jiċċaqalqux mill-posizzjoni tagħhom . Dan wassal biex wara 

dawk is-siegħat twal ta’ dibattitu intlaħaq kompromess li essenzjalment kien 
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iffisser li s-sanzjonijiet preżenti jitħallew jaqgħu, imma li mill-ewwel tax-xahar 

ta’ Ġunju jerġgħu jidħlu sanzjonijiet kontra is-Sirja għal 12-il xahar ieħor bil-

possibiltà ta’ esportazzjoni u importazzjoni tal-armi, materjal u equipment 

relatat li jista’ jiġi użat mil-Koalizzjoni Sirjana Nazzjonali tal-Forzi tal-

Oppożizzjoni u Forzi Revoluzjonarji u jkunu intiżi għal repressjoni interna 

(Internal Repression) u l-protezzjoni tan-nies ċivili, taħt ċertu kontrolli.  

Interessanti li hemm qbil illi Stati Membri m’humiex ser jissupplixxu għalissa 

xejn minn dan il-materjal. Ġie deċiż wkoll li l-Kunsill qabel l-1 ta’ Awissu 2013 

jirrevedi din id-deċiżjoni abbażi ta’ rapport tar-rappreżentanta għolja Catherine 

Asthon, wara li tkun ikkonsultat mas- Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maqgħuda 

fuq l-iżviluppi relatati ma’ l-inizjattiva tar-Russja u l-Istati Uniti u fuq kemm 

jkunu ingaġġaw ruħhom f’dawn it-taħdidiet il-partijiet Sirjani, jirrevedi l-

posizzjoni meħudha. Dan il-qbil sab l-approvazzjoni unanima tal-Ministri tal-

Affarijiet Barranin kollha. Magħtul id-dibattitu kien ċar illi kull Stat Membru 

ser jibqagħlu d-dritt illi jimplimenta l-Export Control Mechanisms tiegħu. Ġie 

ċċarat wkoll f’konsultazzjoni mal-uffiċju tal-Avukat Ġenerali illi din l-option 

ma tippreżenta ebda implikazzjoni għan-newtralità ta’ pajjiżna u dan għaliex 

huma l-Istati Membri individwali li jfornu l-armamenti u mhux l-UE bħala 

blokk.  

 

Ara Annex 1: Council Decleration on Syria.  

 

 

 

Items oħra li kien hemm fuq l-aġenda. 
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Ġie deċiż li d-diskussjoni dwar il-Proċess ta’ Paċi ta’ Lvant Nofsani titħalla għal 

darb’oħra. Saret diskussjoni qasira fuq il-politika komuni tas-sigurtà u difiża, 

speċjalment fuq dak magħruf bħala cluster 1, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 

kemm ikun viżibbli, effettiv u kemm ikollha impatt il-politika Komuni tas- 

Sigurtà u d-Difiża. F’dan id-dibattitu kelli iċ-ċans nitkellem fuq il-missjonijiet u 

operazzjonijiet kemm ċivili kif wkoll militari li Malta qiegħda tipparteċipa 

fihom u urejt interess partikolari fil-missjoni tal-UE li ser tgħin fuq l-

immaniġjar tal-fruntieri ġewwa l-Libja (EU Integrated Border Management 

Needs Assistance Mission EUBAM).  

Fit-tieni ġurnata matul il-laqgħa tal-Ministri tal-Iżvilupp, ġie diskuss il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp. Ħareġ il-punt, illi dan il-fond huwa għodda importanti 

biex tiġi implimentata l-politika ta’ Żvilupp tal-UE u jżid il-kontabilità bejn l-

UE u l-pajjiżi sħab (Partner countries). Il-proposta jekk dan il-fond jsirx parti 

mill-budget ewropew ma ġietx imqajjma. Sar aċċenn għas-suġġett tas-Sigurtà 

tal-Ikel u n-Nutriment għall-iżvilupp u anki kien hemm dibattitu interessanti 

dwar l-Agenda for Change u l-enfasi partikulari li toħroġ minn din l-aġenda 

dwar il-bżonn tal-mobilizzazzjoni tar-riżorsi umani u ekonomiċi tal-pajjiż li 

qiegħdin jiżviluppaw biex jitnaqqas il-faqar. Jien għamilt enfasi fuq id-deċiżjoni 

għaqlija illi din l-Agenda for Change tagħmel dwar l-importanza tas-saħħa, l-

edukazzjoni u l-agrikoltura, għaliex joffru lin-nies il-fqar aċċess għall-ikel, 

xogħol u servizzi bażiċi. Għamilt il-punt wkoll li hemm il-bżonn li fil-qasam 

tan-negozju jiġi involut aktar is-settur privat.  

Il-Global Development Agenda Post 2015 hija ntiża biex issaħħaħ il-wegħda 

tal-Komunità Internazzjonali biex tnaqqas il-faqar, tippromwovi żvilupp 

sostenibbli u toffri qafas komprensiv li fih jitwettqu dawn l-għanijiet u jinkisbu 

riżultati fil-livelli kollha. Din l-aġenda tiddefinixxi sett ta’ għanijiet globali li 

mistennija jimbuttaw biex dan jintlaħaq. Wieħed irrid jgħid illi biex ġew 

maqbula il-council conclusions fuq dan is-suġġett saru diskussjonijiet diffiċli u 
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fit-tul fil- ġimgħat li għaddew minn nies tagħna ġewwa Brussell fi ħdan il- 

COREPER biex solvew il-problema li aħna bħala pajjiż dejjem naffaċċjaw meta 

jkun hemm referenza għal dawk magħrufa bħala Sexual Health and 

Reproductive Rights, li intrinsikament iffissru id-dritt tal-mara għall-abort. Irrid 

nirringrazzja u nfaħħar ix-xogħol għaqli li sar fid-drafting tal-konklużżjonijiet 

biex instab text bilanċjat li fih id-drittijiet u t-twemmin tagħna dwar l-abort ma 

kienu bl-ebda mod preġudikati. Dan addirittura ġie msemmi u mfaħħar anka 

mill-Presidenza Irlandiża. Irrid ngħalaq billi nirringrazzja lid-diplomatiċi kollha 

li għandna fis-servizz Diplomatiku, kemm fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin 

hawn Malta, kif wkoll ġewwa Brussel, li għinuni b’dokumentazzjoni u pariri 

qabel u magħtul dawn il-jumejn ta’ diskussjonijiet diffiċli.  


