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STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET
TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI
Il-Prim Ministru jiddiskuti temi ta’ attwalità Ewropea mal-Core Group tal-MEUSAC
F’laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC u li għaliha attendew rappreżentanti tal-partiti politiċi, talkorpi kostitwiti u tas-soċjetà ċivili, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddiskuta l-punti ewlenin fuq laġenda tal-Kunsill Ewropew li se jsir bejn il-15 u 16 ta’ Diċembru, kif ukoll l-iżviluppi li għaddejjin
bħalissa fl-Unjoni Ewropea (UE). Waqt l-istess laqgħa, kien ippreżentat il-programm tal-Presidenza
Maltija tal-Kunsill tal-UE.
Fl-indirizz tal-ftuħ, il-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili
Helena Dalli semmiet kif il-migrazzjoni, is-sigurtà, l-iżvilupp ekonomiku u soċjali, iż-żgħażagħ, kif
ukoll ir-relazzjonijiet mar-Russja, huma fuq l-aġenda tal-mexxejja tal-Istati Membri tal-UE.
Fl-introduzzjoni tiegħu, il-Prim Ministru Joseph Muscat feraħ lill-Ministru Helena Dalli għall-unur
prestiġjuż li rebħet il-ġimgħa li għaddiet fis-sitt edizzjoni tal-European Diversity Awards ta’ Londra
u qal li dan il-premju mhux biss jagħti ġieħ lill-Ministru Dalli iżda wkoll lill-gvern Malti.
Meta indirizza lill-membri tal-Core Group, il-Prim Ministru semma’ kif qatt daqs illum ma qed
ngħixu f’Ewropa ta’ tant taqlib, b’referenza għar-riżenja tal-Prim Ministru tal-Italja Matteo Renzi.
L-iżviluppi fix-xena politika fl-Italja, qal il-Prim Ministru Muscat, ikomplu fuq tal-Brexit u t-tibdil
fil-politika tal-OPEC li bih il-prezz taż-żejt ġa tela’ bi 13%. F’dan kollu, il-Gvern Malti se jkun
għajnejh miftuħa kemm għall-isfidi u kif ukoll għall-opportunitajiet li jġib miegħu taqlib bħal dan.
Meta rrefera għall-migrazzjoni, il-Prim Ministru qal li jittama li jsir progress matul il-Presidenza
Maltija speċjalment fuq il-ħarsien tal-fruntieri esterni tal-UE.
Dwar il-Brexit, il-Prim Ministru qal li matul il-Presidenza, il-Gvern irid ikun super partes filwaqt li
jimmira għal ftehim ġust għar-Renju Unit li, però, ma jistax ikollu l-istess vantaġġi daqs li kieku
dan il-pajjiż jibqa’ membru tal-UE. “Bħala Presidenza rridu niġbru s-sentiment tal-pajjiżi kollha
waqt li nagħmlu l-ħajja tal-Maltin aktar faċli”, qal il-Prim Ministru. Żied jgħid li ladarba ssir it-talba
formali mir-Renju Unit biex toħroġ mill-UE, jiltaqa’ l-Kunsill Ewropew biex jagħti l-mandat u ddirezzjoni politika għan-negozjati.
Il-Prim Ministru rrefera għall-fażijiet kruċjali tan-negozjati mar-Renju Unit fosthom materji
pendenti bħall-aċċess għas-suq komuni u kemm ser ikollu jħallas ir-Renju Unit biex jitlaq mill-UE.
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Il-Prim Ministru Muscat semma’ wkoll l-arranġament ġdid li jrid isir bejn l-UE u r-Renju Unit u qal
li wieħed irid jara x’se jkun qed jitlob il-gvern ta’ Londra.
Meta mistoqsi jekk ir-relazzjonijiet mal-Italja dwar l-immigrazzjoni hux se jinbidlu, il-Prim
Ministru qal li l-immigrazzjoni hi ggwidata mill-ftehim li jirregola l-Frontex u għalhekk mhux
mistenni li jkun hemm tibdil wara li jiġi ffurmat gvern ġdid fl-Italja.
Dwar xi riperkussjonijiet tal-kriżi politika fl-Italja fil-qasam monetarju, il-Prim Ministru qal li
Malta trid tkun parti mis-soluzzjoni iktar milli parti mill-problema filwaqt li jkun lest li joffri wkoll
soluzzjonijiet.
Sadanittant, fil-bidu tal-laqgħa, is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza UE 2017 u Fondi
Ewropej Ian Borg ippreżenta uffiċjalment, u għall-ewwel darba, il-programm tal-Presidenza Maltija
tal-Kunsill tal-UE 1 ta’ Jannar - 30 ta’ Ġunju 2017. Ian Borg qal li l-programm jirrefletti wkoll iddiskussjonijiet li hu kellu bosta drabi fil-Core Group matul dawn l-aħħar snin.
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