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STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

L-Ispeaker Farrugia juri nuqqas ta’ qbil mal-Unjoni Fiskali u jenfasizza li aktar Unjoni 

m’għandhiex twassal għal telf tas-sovranità tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea 

 

Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea li qiegħda 

tkompli tiltaqa’ fil-Lussemburgu, itrattat it-tieni materja fuq l-Aġenda tagħha:  It-Tisħiħ tal-Unjoni 

Ewropea. 

 

Il-kelliema ewlenin li fetħu d-dibattitu fuq dan is-suġġett kienu l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati tal-

Italja Laura Boldrini, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Mairead McGuinness, l-Ispeaker tas-

Sejm Pollakk Marek Kuchcinski u l-Ispeaker tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża Claude Bartolone. 

 

Fost il-punti li saret referenza għalihom mill-kelliema kien hemm id-dikjarazzjoni ffirmata f’Ruma 

f’Settembru 2015 mill-Ispeakers tal-Kamra tad-Deputati tal-Italja, tal-Assemblea Nazzjonali ta’ Franza, 

tal-Bundestag tal-Ġermanja u tal-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu, intitolat “Greater European 

integration: The way forward”.  Din id-dikjarazzjoni li s’issa kellha l-approvazzjoni ta’ 15-il parlament 

nazzjonali titlob għal iktar u mhux inqas Ewropa sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li qed tiffaċċja, kemm 

dawk interni u dawk esterni. Ma naqasx li jiġi rrimarkat id-distakk li qed jinħass illum mill-ġenerazzjoni 

żagħżugħa lejn l-Unjoni Ewropea u għalhekk il-bżonn li jsir it-tibdil neċessarju sabiex l-Unjoni tkun 

aktar rilevanti għall-ħajja tal-lum u allura ser tappella aktar għall-ġenerazzjoni odjerna. 

 

Fl-intervent tiegħu fuq din il-materja l-Ispeaker Anġlu Farrugia rrimarka li l-problemi li qed tiffaċċja l-

Unjoni Ewropea llum ma kinux jiġu evitati b’sistema federalista jew b’livell akbar ta’ integrazzjoni.  

Bħala eżempji huwa semma d-dibattitu li għaddej bħalissa dwar l-Unjoni Fiskali u hawn esprima nuqqas 

ta’ qbil mal-Ispeaker Bartolone li qal li biex wieħed jindirizza l-problema ta’ frodi fiskali kien 

neċessarju li tiġi fis-seħħ l-Unjoni Fiskali.  L-Ispeaker Farrugia għamel referenza wkoll li iktar Ewropa 

m’għandux neċessarjament ifisser pass lejn il-federaliżmu. Għal Malta dan jista’ jkollu riperkussjonijiet 

anke fid-dawl tad-dispożizzjoni dwar in-newtralità fil-Kostituzzjoni Maltija.  Huwa ma naqasx li jsemmi 

li ċertu miżuri indikati fid-dikjarazzjoni fuq imsemmija jista’ jkollhom effett negattiv fuq pajjiż żgħir 

bħal Malta u kien għalhekk li n-naħa Maltija kienet diġà ppreżentat numru ta’ emendi għall-

konklużjonijiet proposti ta’ din il-Konferenza li kienu jirriflettu dawn il-ħsibijiet.  Huwa kkonkluda l-

intervent tiegħu billi qal li aktar Unjoni m’għandux ifisser telf tas-sovranità tal-Istati Membri.  

 

Bosta mill-parteċipanti fid-diskussjoni għamlu referenza għall-fatt li t-23 ta’ Mejju huwa proprju t-30 

anniversarju mill-mewt ta’ Altiero Spinelli, missier fundatur tal-Unjoni Ewropea li diġà 75 ilu kien 

kontributur ewlieni għal viżjoni ta’ Ewropa ħielsa u magħquda kif dikjarat fil-Manifest ta’ Ventotene. 


