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Stqarrija Ministerjali mill-Prim Ministru l-Onor. Joseph Muscat dwar il-

każ ta’ immgranti maqbudin fuq Seawatch 3 u Albrecht Penck 

 

Sur President, 

 

Xtaqt naġġorna lil din il-Kamra dwar il-kwistjoni li nħolqot fl-aħħar ġimgħat 

f’każ ta’ grupp ta’ 49 immigrant li ġew interċettati minn żewġ bastimenti ta’ 

għaqdiet mhux governattivi li jagħmlu operazzjoni ta’ tiftix u salvataġġ fil-

Mediterran.  

 

Ħa nibda mill-ewwel punt kardinali f’dan il-każ.  Malta ma kellha l-ebda rwol fil-

ħin meta dawn l-immigranti nġabru mill-ibħra territorjali Libjani.  Fiż-żewġ 

każijiet, il-bastimenti tal-NGOs Seawatch 3 u Albrecht Penck ġabru immigranti 

qrib il-kosta Libjana.  Ser inkun qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-mappa ta’ 

minn fejn saru dawn iż-żewġ interċettazzjonijiet.  Fuq dan m’hemmx dubji u 

saħansitra l-Kummissjoni Ewropea kkonfermat li Malta ma kellha l-ebda 

responsabbiltà fit-tiftix u salvataġġ ta’ dawn l-immigranti.  

 

L-eqreb portijiet fil-ħin tal-interċetazzjoni, apparti l-Libja, kienu t-Tuneżija u l-

Italja.  Kemm is-Seawatch 3 u anke Albrecht Penck talbu lill-Italja biex jidħlu u 

ġew rifjutati.  B’hekk qabdu u resqu minn rajhom lejn Malta.  Sa dan il-punt kienu 

qed ibaħħru fis-Search and Rescue Region ta’ Malta, imma barra l-ibħra 

territorjali tagna.  Lanqas f’dan il-mument ma kellna xi responsabbiltà ħlief jekk 

jinqala’ xi ħaġa lill-bastimenti.  B’hekk x’ħin qam il-baħar u talbu kenn fl-ibħra 

territorjali Maltin ma kellniex triq oħra – u hekk kellu jsir – ħlief li noffrulhom 

kenn.  Għamilnieha ċara li konna qed noffru biss kenn mill-baħar u mhux li jidħlu 

Malta.  

 

Intant bqajna ninsistu li dawn il-bastimenti ma jidħlux Malta u għamilnieha ċara 

li l-immigranti mhumiex responsabbiltà ta’ Malta.  Għamilnieha ċara anke mal-

Kummissjoni Ewropea li fehmet is-sitwazzjoni u bdiet taħdem fuq soluzzjoni.   

 

Fakkarna lill-Kummissjoni Ewropea żewġ affarijiet kruċjali. L-ewwel nett, li 

dawn il-persuni mhux responsabbiltà ta’ Malta.  It-tieni nett, li fl-aħħar jiem 

konna għamilna xogħol kbir fl-ibħra meta salvajna 249 persuna minn għarqa ċerta 

u dan għamilnieh għax aħna żammejna mar-responsabbiltajiet legali tagħna.  Ma 
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garrejniex u ma tlabniex għajnuna ta’ ħadd għax kienu każijiet ċari responsabbiltà 

Maltija.  

 

Allura l-argument tagħna kien li ħadd minn dawn id-49 persuna ma jibqgħu 

Malta.  Kif ukoll bħala ġest lejn l-isforzi ta’ Malta tlabna li l-pajjiżi li jidħlu f’dan 

l-isforz ta’ relokazzjoni għandhom jieħdu ammont ta’ immigranti mill-249 

persuna li salvajna fl-aħħar jiem.  

 

L-argument li għamilna kien illi ma jagħmel l-ebda sens li l-mekkaniżmu ta’ 

solidarjetà jintuża f’każ meta xi Membru Stat jiddeċiedi jikser ir-regoli u jirrifjuta 

li joffri port filwaqt li min jagħmel dmiru mingħajr daqq ta’ trombi jiġi injorat. 

Spjegajna li dan kien ifisser li l-Unjoni Ewropea u dawk il-Membri Stati li joffru 

soluzzjoni, ikunu wkoll qed jibagħtu sinjal żbaljat politiku, legali u morali.  

 

Sadanittant ma injorajniex l-aspett uman.  Bqajna nsegwu s-sitwazzjoni abbord u 

offrejna li jekk ikun hemm bżonn ta’ għajnuna noffruha permezz ta’ 

evakwazzjoni medika.  Fl-ebda ħin ma ntalbet din l-għajnuna medika.  

 

Iktar ma beda jgħaddi l-ħin iktar bdejna nagħmlu pressoni biex pajiżi 

jikkommettu ruħhom.  Finalment il-Kumissjoni Ewropea wasslet biex tmien 

pajjiżi minbarra Malta Ewropej jagħtu sinjal ċar ta’ solidarjetà.  Il-Ġermanja u 

Franza, il-Portugall, l-Irlanda, ir-Rumanija, Lussemburgu, l-Olanda u l-Italja. 

Irrid inżid li l-għanda anke l-Islovenja offrew li jidħlu f’dan il-mekkaniżmu. 

Minħabba l-messaġġi kontrastanti li kienu qed jintbagħtu minn ċertu pajjiżi 

tlabna li l-commitment isir bil-kitba.  Dan ġara mill-pajjiżi kollha li semmejt.   

 

Ta’ dan xtaqt nirringrazzja f’isem il-Gvern u f’ismi personali lill-President tal-

Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, lill-Kummissaru Dimitri 

Avramopolous u s-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea Martin 

Selmayer.  L-intervent tagħhom kien strumentali.  Huwa ta’ komfort għalina li l-

Kummissjoni Ewropea turi li tifhem is-sitwazzjoni tagħna.   

 

Nirringrazzja wkoll lill-pajjiżi li taw sinjal, anke dawk li taw sinjal anke jekk 

żgħir ħafna, ta’ solidarjetà Ewropea.   

 

Finalment, tajna kenn lil dawn il-persuni li qattgħu jiem sħaħ fuq il-baħar.  Iżda ħadd 

mid-49 fuq Seawatch 3 u Albrecht Penck mhu se jibqa’ Malta.  Ma’ dawn se jkun 
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hemm 171 persuna minn 249 li kienu responsabbiltà ta’ Malta li se jkunu rilokati 

lejn pajjiżi Ewropej oħrajn.  44 minnhom li huma mill-Bangladexx se jirritornaw 

lura pajjiżhom bl-għajnuna tal-European Asylum Support Office (EASO).   

 

Fil-proċess, intortament u ngħid jien inġustament, bdiet tintefa pressjoni kbira fuq 

Malta – li ma kellha l-ebda responsabbiltà f’dan il-każ.  Allura jien fil-pożizzjoni 

tiegħi ridt nibbilanċja sitwazzjoni delikata ħafna fejn mil-lat uman kont konxju 

ħafna li kien hemm tfal, ommijiet u missirijiet bejn sema u ilma, jaraw l-art u ma 

jistgħux jidħlu f’kundizzonijiet tat-temp xejn sbieħ.  Min-naħa l-oħra, ridt 

assigurazzjonijiet bħala Prim Ministru li ħadd ma jippretendi li għax il-portijiet 

madwarna magħluqin, Malta se tiftaħ il-portijiet tagħha beraħ għal kulħadd.  Din 

hija kwistjoni ta’ sigurtà nazzjonali u interess nazzjonali.  

 

Akkont kollox, Malta setgħet baqgħet b’249 immigrant li salvajna bir-

resposabbiltà kollha u stajna spiċċajna b’49 oħra li ma kienux responsabbiltà ta’ 

Malta.  Kważi 300 immigrant f’Malta.  Minflok, għax imxejna b’serjetà u wrejna 

li ma aħniex pajjiż li kulħadd jista’ jagħmel li jrid bih, iżda fl-istess ħin pajjiż 

ħanin, se jibqgħu ferm anqas.  

 

Biex ma jirriżultawx sitwazzjonijiet anomali bħal dawn kulħadd għandu jimxi 

mar-regoli internazzjonali.  Kulħadd, inkluż l-għaqdiet nongovernattivi li 

jiddeċiedu li jagħmlu operazzjonijiet ta’ salvataġġ fil-Mediterran.  

 

Kieku ridt inkun popolari ma’ naħa jew oħra, kelli żewġ options. Jew naqbdu u 

ndaħħlu mingħajr assigurazzjonijiet mgħand ħadd u jkollna l-komunità 

internazzjonali u l-NGOs f’Malta jċapċpuli. Jew inkella kont niddeċiedi li 

nagħlaq Malta u ma jidħlux dawn l-immigranti jkunu xi jkunu l-konsegwenzi.   

 

Għażilt li nerfa’ din ir-responsabbiltà u nistenna ċerti assigurazzjonijiet u turija 

ta’ solidarjetà ma’ Malta, fl-istess waqt li ma nipperikolawx il-ħajja tal-

immigranti fuq dawn iż-żewġ vapuri.  Mhi faċli xejn li jkollok din ir-

responsabbiltà.  Imma jien qiegħed hawn biex niehu l-aħjar deċiżjonijiet fl-

interess nazzjonali u fl-interess tal-ħajja umana.  

 

Nixtieq nuri wkoll turija ta’ apprezzament lill-Oppożizzjoni li matul din is-saga 

għarfet l-interess nazzjonali.  


