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STQARRIJA MINISTERJALI MILL-PRIM MINISTRU L-ONOR. JOSEPH MUSCAT 

DWAR IL-LAQGHA STRAORDINARJA TAL-KUNSILL EWROPEW 

TAL-ERBGĦA, 10 TA ’APRIL 2019 

  

Sinjura President 

  

Nhar l-Erbgħa, 10 t’April saret laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew fil-format ta’ Artiklu 

50. Fuq il-Mejda tal-Kamra qed inpoġġi l-konklużjonijiet ta’ din il-laqgħa u d-deċizjoni 

tal-Kunsill Ewropew li permezz tagħha, skont Artiklu 50(3), ġiet għal darb’oħra estiża d-data 

li fiha r-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea (UE).  

 

Waqt din il-laqgħa, għalkemm il-Prim Ministru May talbet estensjoni sat-30 ta’ Ġunju 2019 

biex jiġi ratifikat l-Arranġament tat-Tluq mill-UE, bħala mexxejja qbilna unanimament li 

nagħtu estensjoni sal-31 ta’ Ottubru 2019. Madanakollu ħallejna wkoll il-bibien miftuħa biex 

ir-Renju Unit jkun jista’ jitlaq f’data aktar kmieni jekk dan l-arranġament jiġi ratifikat qabel.  

 

Qbilna li jekk ir-Renju Unit ma jkunx għadu rratifika l-Arranġament sat-22 ta’ Mejju, se jkun 

obbligat jorganizza l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew skont il-liġijiet tal-UE biex jingħata 

din l-estensjoni u f’każ li dan ma jseħħx, id-data tat-tluq tkun l-1 ta’ Ġunju 2019. F’dan 

ir-rigward però, tajjeb li wieħed ifakkar li l-Prim Ministru May fl-ittra tagħha lill-President 

tal-Kunsill Ewropew diġà tat l-impenn tagħha li dawn l-elezzjonijiet isiru. Fil-fatt, għalkemm 

hemm nuqqas ta’ aptit li dawn l-elezzjonijiet isiru, il-proċess legali fil-Parlament tar-Renju 

Unit diġà beda.  

 

Qbilna wkoll li nerġgħu nirrevedu u niddiskutu s-sitwazzjoni fir-Renju Unit f’Ġunju li ġej, kif 

ukoll li nagħmlu żewġ kundizzjonijiet oħra ċari.  

 

L-ewwel waħda kienet li r-Renju Unit għandu jibqa’ obbligat li jġib ruħu b’mod xieraq matul 

dan il-perjodu – il-prinċipju li fit-trattati hu msejjaħ bħala sincere cooperation. Dan ifisser li 

r-Renju Unit ma jistax juża d-drittijiet li jgawdi bħala stat membru sħiħ biex itellef lill-UE 

fil-ħidma dwar deċiżjonijiet li se jaffettwaw il-futur tagħha. L-għan kien li neskludu 

l-possibbiltà li l-UE tkun rikattata f’negozjati dwar leġiżlazzjoni importanti, speċjalment 

f’ħidma fejn irid ikun hemm unanimità biex jittieħdu d-deċizjonijiet – bħal ma hu l-Qafas 

Finanzjarju Multiannwali. Għal din ir-raġuni, qbilna wkoll li peress li nirrikonoxxu li r-Renju 

Unit se jitlaq mill-UE, għandu jibqa’ jsir koordinament bejn is-27 stat l-oħra f’laqgħat separati 

dwar materji li jirrigwardjaw il-futur tal-Unjoni wara t-tluq tar-Renju Unit.  

 

It-tieni kienet kundizzjoni li sħaqna fuqha f’okkażjonijiet preċedenti – li l-Arranġament 

tat-Tluq mhux se jerġa’ jinfetaħ. Hawn ta’ min wieħed jirrimarka però li bħala Unjoni konna 

flessibbli dwar id-dikarazzjoni dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri għalkemm erġajna 

nnutajna wkoll li n-negozjati dwar dawn ir-relazzjoniijiet ma jistgħux jibdew qabel ir-Renju 

Unit isir pajjiż terz.  

 

Fl-aħħar, il-Kunsill Ewropew innota li r-Renju Unit jibqa’ stat membru sħiħ tal-UE sad-data 

tat-tluq – bid-drittijiet u l-obbligi kollha, kif ukoll il-possibiltà li r-Renju Unit jirrevoka Artiklu 

50 b’mod unilaterali u jibqa’ membru sħiħ tal-UE.  

 

Din ma kinitx deċizjoni faċli. Però fil-Kunsill Ewropew kien hemm atmosfera kostruttiva u li 

fiha nstab kompromess. Għal darb’oħra madwar il-mejda rrenja s-sens komun. Irrikonoxxejna 

li r-Renju Unit għandu bżonn aktar żmien biex jiddeċiedi, bħala pajjiż, fuq it-triq ’il quddiem 

u minn ħafna saru argumenti validi favur estensjoni twila jew qasira.  
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Minn hawn ’il quddiem, għal darb’oħra, il-ballun qiegħed f’saqajn ir-Renju Unit u prattikament 

jibqgħu erba’ x-xenarji possibbli:  

 

• L-ewwel xenarju: li jkun hemm qbil fid-diskussjonijiet li qed isiru bejn il-Gvern 

tal-Prim Minisru May u l-Oppożizzjoni, u wara li l-Parlament tar-Renju Unit jirratifika 

l-Arranġament tat-Tluq. Dan jista’ jsir f’kwalunkwe data sal-31 ta’ Ottubru f’każ li 

r-Renju Unit jorganizza l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew skont il-liġijiet tal-UE. 

Minn hemm jiskatta l-perjodu tranżitorju;  

• It-tieni xenarju: li l-Gvern tar-Renju Unit ma jirnexxilux isib qbil biex jirratifika 

l-Arranġament tat-Tluq sal-31 ta’ Ottubru u li jkun organizza l-elezzjonijiet 

tal-Parlament Ewropew. F’dan il-każ ikun hemm tluq bla ftehim fil-31 ta’ Ottubru jew 

skont data miftiehma;  

• It-tielet xenarju: li r-Renju Unit ma jorganizzax elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 

jitlaq fl-1 ta’ Ġunju;  

• Ir-raba’ xenarju: li jiġi revokat Artiklu 50 u r-Renju Unit jibqa’ stat membru sħiħ 

tal-UE.  

 

 

Għaldaqstant u biex nikkonkludi Sur President, il-Gvern jinnota wkoll li tluq bla ftehim għadu 

possibiltà. Għalkemm, kif għidna fil-passat, ma nixtiqux li dan iseħħ, il-Gvern iħoss li 

l-preparamenti għal din l-eventwalità u li qed jiġu kkordinati mis-Segretarjat tal-Unjoni 

Ewropea fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza għandhom ikomplu.  

 

F’dan ir-rigward, il-ġimgħa li għaddiet fil-gazzetta tal-Gvern ġiet ippubblikata leġiżlazzjoni 

sussidjarja li tidħol fis-seħħ f’każ ta’ tluq bla ftehim u li permezz tagħha se jiġu protetti 

d-drittijiet taċ-ċittadini tar-Renju Unit f’Malta. Dan sar biex jimplimenta l-impenn li għamilna 

aktar kmieni din is-sena u jserraħ moħħ numru kbir ta’ ċittadini tar-Renju Unit f’Malta. Qed 

insegwu wkoll l-implimentazzjoni tal-iskema tas-settled u pre-settled status li qed tiġi 

implimentata mir-Renju Unit biex jiġu protetti l-Maltin fir-Renju Unit.  

 

Ġiet ippubblikata wkoll leġiżlazzjoni sussidjarja li ddaħħal emendi li jiżgura li f’każ li r-Renju 

Unit ma jkunx membru tal-UE fid-data tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, iċ-ċittadini 

tar-Renju Unit f’Malta ma jkollhomx dritt jivvutaw f’dawn l-elezzjonijiet – anke fid-data 

tal-advanced voting.  

 

Barra minn hekk qed tiġi ffinalizzata l-ħidma dwar l-Att dwar il-Kunsilli Lokali biex 

iċ-ċittadini tar-Renju Unit iżommu d-drittijiet tagħhom f’dawn l-elezzjoniiet.  

 

Ovvjament, f’każ li fid-data tal-elezzjonijiet ir-Renju Unit ikun stat membru sħiħ, iċ-ċittadini 

tar-Renju Unit f’Malta iżommu d-dritt tal-vot f’dawn l-elezzjonijiet awtomatikament.  

 

Dan hu biss però x-xogħol leġizlattiv. Għadha għaddejja wkoll il-ħidma minn diversi entitajiet 

tal-Gvern biex isiru preparamenti għal kull eventwalità. 

 

Ftit eżempji jinkludu l-ħidma bejn il-Ministeru għas-Saħħa u fl-Awtorità tal-Mediċini dwar 

il-prodotti mediċinali; fid-Dipartiment tad-Dwana permezz ta’ korsijiet għal min jesporta u 

jimporta minn u lejn ir-Renju Unit, kif ukoll biex jimplimentaw ir-regoli tad-dwana f’dak li 

għandu x’jaqsam ma spezzjonijiet; u fil-Forzi tal-Ordni biex isiru aġġustamenti għal mod kif 

tiġi skambjata l-informazzjoni u jkun hemm kooperazzjoni mar-Renju Unit.  
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Din il-ħidma tikkumplimenta dak li sar fuq livell Ewropew fejn ġew konklużi 18 minn 19-il 

proposta leġiżlattiva proposti mill-Kummissjoni Ewropea f’Diċembru li għadda. Dwar dawn u 

l-importanza tagħhom kelli ċ-ċans nagħmel dikjarazzjonijiet f’diversi okkażjonijiet fejn 

tkellimt dwar l-importanza ta’ dawn il-miżuri f’oqsma fejn l-UE għandha kompetenza u li 

huma sensittivi għal Malta.  

 

Fl-aħħar nett, nixtieq infakkar u nagħmel appell, speċjalment lin-negozji: il-filosfija tagħna u 

l-aħjar għodda biex innaqqsu l-impatt huwa li nippreparaw. Nedejna miżuri u offrejna 

assistenza – anke permezz tal-Malta Enterprise. Il-Gvern kommess li jibqa’ jgħin u jaħdem ma’ 

kulħadd biex jittaffa l-impatt, inkluż mal-Oppożizzjoni – kif għamilna matul dan il-proċess ta’ 

Artiklu 50.  

 

 

 


