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STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

Il-Parlament Malti jisħaq fuq l-importanza li tingħata attenzjoni lill-kwistjoni tal-migrazzjoni fiċ-

ċentru tal-Mediterran 

 

Fi tmiem iż-żjara tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia ġewwa The Hague bi 

preparazzjoni għall-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea, huwa rringrazzja lill-Ispeakers tas-

Senat u tal-Kamra tad-Deputati Olandiżi għall-opportunità li taw lill-Parlament Malti u dak Slovakk 

sabiex josservaw b’mod dirett l-organizzazzjoni ta’ konferenzi interparlamentari. Dan kien 

possibbli peress illi ż-żjara ġiet organizzata matul l-aħħar laqgħa interparlamentari tal-programm 

tal-Presidenza Olandiża, ċioè l-LV sessjoni tal-konferenza li tlaqqa’ ċ-Chairpersons u l-membri ta’ 

Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej tal-Istati Membri tal-UE (COSAC).  

 

F’dan ir-rigward huwa rringrazzjahom ukoll għall-assistenza u t-taħriġ li ngħataw l-uffiċjali 

parlamentari li kienu qed jassistuh tul din iż-żjara dwar l-arranġamenti loġistiċi u finanzjarji tal-

Presidenza Olandiża, kif ukoll dwar il-preparamenti li saru u l-proċedura Parlamentari li ntużat 

sabiex ġiet stabbilita l-aġenda ta’ kull konferenza. 

 

Waqt il-laqgħa mal-Ispeakers tal-Parlament Olandiż u dak Slovakk, qamet il-kwistjoni dwar jekk it-

tema tal-migrazzjoni kellhiex tiġi estiża u inkluża fil-programm tal-laqgħat interparlamentari tal-

Presidenza Slovakka fl-aħħar sitt xhur ta’ din is-sena kif ukoll għal waqt il-Presidenza Maltija fl-

ewwel nofs tal-2017.  L-Ispeaker Farrugia stqarr li flimkien mal-oqsma tal-marittimu u tal-

Mediterran, ma setax jonqos li l-kwisjtoni tal-migrazzjoni tingħata prijorità waqt il-Presidenza 

Maltija.  Filwaqt li rrimarka li Malta tat u se tibqa’ tagħti l-appoġġ tagħha biex tiġi indirizzata l-

mewġa ta’ migrazzjoni li laqtet lill-pajjiżi tal-Lvant, huwa saħaq li għandha tingħata attenzjoni lil 

mewġa oħra ta’ migrazzjoni li qiegħda tirritona lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.  Huwa rrefera għat-

traġedji umani kbar li seħħew riċentement f’din iż-żona u enfasizza li hemm bżonn approċċ 

ħolistiku mill-Istati Membri kollha tal-UE sabiex traġedji bħal dawn ma jerġgħux iseħħu. 

 

Fl-14 ta’ Ġunju 2016 ġiet fi tmiemha l-LV COSAC li għaliha kienu preżenti Luciano Busuttil, 

President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej  u  Frederick Azzopardi, 

Membru tal-istess Kumitat. 

 

Il-Membru Parlamentari Frederick Azzopardi tkellem dwar il-ħames suġġett fuq l-aġenda tal-LV 

COSAC li kien jirrigwarda propju l-migrazzjoni. Fl-intervent tiegħu l-Membru Parlamentari 

Azzopardi qal li Malta tilqa’ l-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-

Turkija għaliex tara li din hija inizjattiva importanti sabiex titnaqqas il-pressjoni li nħolqot permezz 

tas-sitwazzjoni prekarja tal-migrazzjoni  fiż-żona tal-Balkani. Huwa żied jgħid li Malta qed tagħti l-

għajnuna tagħha fl-implementazzjoni tal-ftehim b’mod loġistiku fejn intbagħtu numru ta’ uffiċjali l-
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Greċja sabiex jassistu fil-proċess delikat ta’ kif għandhom jiġu milqugħa l-immigranti u billi tat is-

sehem tagħha wkoll fil-proċess tar-rilokazzjoni. Il-Membru Parlamentari Azzopardi kkonkluda d-

diskors tiegħu billi qal li  minkejja dan, l-UE ma tistax tonqos milli tagħti l-importanza dovuta lin-

numru dejjem jikber ta’ immigranti li qed jaqsmu min-naħa ta’ fuq tal-Afrika u li qed jaffetwa l-

aktar il-pajjiżi tan-naħa t’isfel tal-Ewropa.  

 

Fi tmiem il-konferenza tal-COSAC, id-delegazzjoni Maltija vvotat favur emenda mressqa mid-

delegazzjoni Taljana għad-dokument finali tal-kontribuzzjonijiet tal-Konferenza sabiex il-kwistjoni 

tal-migrazzjoni terġa’ ssib post fit-test finali tal-istess Konferenza. 

 


