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ŻVILUPPI FIS-SITWAZZJONI TAL-VAPUR AQUARIUS 

 

 

Sur President, 

 

Xtaqt nagħti aġġornament dwar is-sitwazzjoni li nqalgħet ilbieraħ il-Hadd, 10 ta’ Ġunju, fil-

kwistjoni tal-MV Aquarius.  

 

F’ċirkostani bħal dawn, se nillimita ruħi għall-fatti dokumentati li ma jista’ jmerihom ħadd. 

Wara, imbagħad, nixtieq ngħaddi ftit kummenti min-naħa tiegħi. 

 

L-ewwel nett, is-salvataġġi seħħew fis-search and rescue region Libjan. L-operazzjoni ġiet 

ikkoordinata mir-rescue coordination centre ta’ Ruma. Kien f’din il-koordinazzjoni minn 

Ruma li ġie deċiż li l-immigranti kollha minn dgħajjes differenti jitpoġġew fuq l-MV Aquarius, 

li jtajjar bandiera ta’ Ġibilità, operat minn NGO Franċiża. Fl-akkwati kien hemm bċejjeċ oħra 

navali Taljani, fejn setgħu jittellgħu dawn l-immigranti li ġew salvati.  

 

Dan huwa sinjal li l-awtoritajiet Taljani li kkoordinaw dan is-salvataġġ kienu certi li MV 

Aquarius kellu l-abbiltà jagħti kenn lis-700 immigrant. 

 

B’hekk Malta, bl-iktar mod ċar, la kienet l-awtorità li qed tikkoordina (coordinating authority) 

u lanqas kellha l-kompetenza fuq is-salvataġġ (competent authority). 

 

L-MV Aquarius beda jipproċedi lejn l-Italja, fejn kellu jiżbarka skont il-konvenzjonijiet u bil-

mod kif dejjem imxew l-affarijiet.  

 

Waqt li kien fl-ibħra internazzjonali, fi triqtu lejn l-Italja, u waqt li ma kien hemm l-ebda sinjal 

li d-dgħajsa kellha xi diffikultà, irriżulta li l-awtoritajiet Taljani taw ordni lill-MV Aquarius 

biex jieqaf fejn qiegħed u ma jkomplix jipproċedi.  

 

Huwa assolutament inkontestat li pajjiż ma jistax jagħti ordni bħal din. Pajjiż li jagħti direzzjoni 

biex, f’dak il-mument, dgħajsa tieqaf fejn qiegħda, huwa – u jkun – totalment kontra l-liġijiet 

internazzjonali marittimi. Dawn l-istruzzjonijiet setgħu eskalaw il-każ fi kriżi umanitarja. 

 

Sur President, bħala pajjiż żammejna dejjem mal-obbligi internazzjonali, mal-konvenzjonijiet 

applikabbli u mal-liġijiet marittimi. 

 

Din il-pożizzjoni wassaltha b’mod dirett lill-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte f’kuntatt 

telefoniku tard ilbieraħ filgħaxija. Nagħmilha ċara li l-interess tal-Gvern Malti huwa li jkollu 

l-aħjar relazzjonijiet possibbli mal-Italja. Kemm ilni Prim Ministru, dan huwa r-raba’ gvern 

Taljan li qed nesperjenza u, kif kellna mal-amministrazzjonijiet preċedenti, se naħdmu biex 

ikollna relazzjonijiet tajbin miegħu wkoll.  

 

Kif wara kollox irid ikollna mal-ġirien kollha tagħna, kemm min-naħa Afrikana kif ukoll min-

naħa Ewropea; m’għandniex għalfejn inkunu fuq naħat differenti. L-interess tagħna fuq din il-

kwistjoni u ħafna kwistjonijiet oħra huma identitċi. Huma wkoll l-interess tal-Ewropa. Imma 

importanti li l-Gvernijiet u l-organizzazzjonijiet kollha involuti jsegwu r-regoli maqbula u 

mhux jitilqu għal rashom kif sfortunatament nemmen li ġara f’dan il-każ.  



 

Eventwalment matul il-ġurnata tal-lum tħabbar li Spanja, taħt it-tmexxija ġdida tal-Prim 

Ministru Pedro Sanchez, offriet biex l-MV Aquarius jiddaħħal fil-port ta’ Valencia. Filwaqt li 

rringrazzjajt personalment lil Prim Ministru Sanchez talli intervjena biex ikun hemm dan l-

iżblokk, nisħaq li dawk kollha involuti għandhom joqgħodu bilqiegħda madwar mejda u 

niddiskutu kif se nevitaw milli terġa’ tinqala’ sitwazzjoni bħal dik tal-aħħar sigħat. Kif dejjem 

għedt, din hija kwistjoni Ewropea li teħtieġ soluzzjoni Ewropea.   

  

Irrid ngħid li, fiċ-ċirkostanzi kollha, xorta bqajna nimmonitorjaw li l-immigranti ma jkunux 

f’periklu. Fil-fatt, illum wara nofsinhar, ftit tas-sigħat biss ilu, il-Gvern Malti bagħat konsenja 

ta’ ikel u ilma għas-700 immigrant abbord l-MV Aquarius. Dan għamilnieh minkejja li ma 

saret ebda talba għal dan it-tip ta’ għajnuna. Għamilnieh għaliex nifhmu, u nifhmu sew, id-

diffikultà tas-sitwazzjoni.  

 

Dan huwa pajjiż li, bla ma jippreġudika l-pożizzjoni tiegħu u f’konformità mal-politika li 

ħaddem fis-snin li għaddew, dejjem kien lest biex, fejn possibbli, anke jwettaq 

evakwazzjonijiet ta’ emerġenza medika ta’ persuni li jkollhom bżonn attenzjoni għal raġunijiet 

umanitarji.  

 

Fil-fatt Sur President, fil-waqt li konna qegħdin nistennew li ssir din l-istqarrija – biex inkunu 

korretti peress illi jista’ jkun hemm żviluppi fil-ħin li ġej – bħala Gvern ġejna kkuntattjati mill-

UNHCR fejn ġejna mitluba nikkunsidraw jekk tistax tingħata għajnuna lil persuni li għandhom 

bżonn għajnuna medika, bħal numru ta’ nisa li huma tqal; aħna tajna l-messaġġ li lesti ngħinu 

dawn il-persuni li jkunu qegħdin f’sitwazzjoni ta’ saħħa prekarja, kif għamilna u komplejna 

nagħmlu matul is-snin li għaddew mingħajr l-ebda eżitazzjoni kull darba li ntlabna nagħmlu 

hekk. Fuq dan ikun hemm żviluppi għaliex għaddejjin diskussjonijiet ma’ dawk kollha involuti. 

 

Dwar dawn il-punti, iċ-ċentru ta’ salvataġġ Malti kiteb formalment liċ-ċentru ta’ salvataġġ 

Taljan u lill-kaptan tal-MV Aquarius. Jiena infurmat li, min-naħa tiegħu, il-Kaptan ħa nota tal-

pożizzjoni ta’ Malta u talab lill-Italja biex tieħu azzjoni immedjata u ssolvi din is-sitwazzjoni 

skont il-liġijiet u r-regoli relevanti. 

 

Nerġa’ nisħaq. Malta dejjem imxiet mal-obbligi tagħha. L-assi kollha Maltin huma ddedikati 

biex insalvaw il-ħajjiet.  

 

Meta l-Ewropa fl-aħħar ftehmet li jkun hemm kwota fuq ridistribuzzjoni ta’ immigranti mal-

istati kollha membri, konna aħna minn tal-ewwel li wettaqna dawk l-obbligi. Ħadna l-parti 

tagħna u integrajna immigranti f’Malta. Il-pożizzjoni tagħna hija altru milli waħda populista. 

Anzi hija waħda ta’ kompassjoni realistika li tifhem li l-prijorità hija li nsalvaw lin-nies mill-

baħar. Imma aħna ma nistgħux nieħdu iktar milli nifilħu.  

 

Malta hija fost l-iktar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jipproċessa applikazzjonijiet ta’ ażil. Fl-

2017 konna r-raba’ l-iktar, fejn ipproċessajna 1,610 first-time applications għal protezzjoni 

internazzjonali. U fl-ewwel tliet xhur tal-2018 konna t-tielet l-iktar pajjiż tal-Unjoni Ewropea 

li pproċessa applikazzjonijiet ta’ ażil, 395 first-time applications. 

 

Ħadd – ħadd – fl-Ewropa ma jista’ jdur fuqna u jgħidilna li l-parti tagħna m’aħniex nagħmluha.  

 



Fl-aħħar snin, meta naqsu l-ammonti ta’ immigranti li jaslu Malta b’mod illegali, dejjem sħaqt 

li din hija sitwazzjoni volatili u li mil-lum għal għada tista’ tinbidel. Għalhekk qatt ma daqqejna 

trombi, minkejja li stajna lagħbna l-karta populista.   

 

Sur President, bħala Prim Ministru, żgur li mhux se nħalli lil min jinqeda b’din is-sitwazzjoni 

u oħrajn simili biex ixerred ir-razziżmu. Iva, se nibqa’ naqbeż għall-interess ta’ pajjiżi l-ewwel 

u qabel kollox, imma qatt mhu se nippermetti lil min juża din il-pożizzjoni biex irewwaħ il-

mibgħeda.  

 

Għalhekk f’dan kollu nerġa’ nisħaq fuq l-għaqda nazzjonali. Nirrikonoxxi u nilqa’ l-punt li 

għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni lbieraħ fejn din il-Kamra kienet solidali flimkien, u 

nirringrazzjah tal-pożizzjoni tiegħu kif irringrazzjajtu personalment. Din il-Kamra trid tkun 

magħquda favur l-interess nazzjonali speċjalment meta l-fatti juru li aħna mxejna u se nibqgħu 

nimxu b’mod sod iżda korrett.  


