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1 UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI 

 

1.1 Il-Kandidatura ta’ Malta għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda 

Din is-sena tnediet il kampanja ta’ Malta għall-kandidatura għall-KSNM bit-temi ta’ Sigurtà, 

Sostenibbiltà u Solidarjetà waqt li l-Prijoritajiet ta’ Malta fuq il-KSNM huma: Oċeani u Klima; Tfal u 

Konflitt Armat; Nisa, Paċi u Sigurtà; Litteriżmu. 

 

Ġie magħżul il-logo tal-kampanja wara kompetizzjoni fost studenti tal-MCAST. B’dan il-logo, it-tim 

tal-kampanja tal-KSNM fassal immaġni korporattiva għall-kampanja biex jippromwovu l-kandidatura 

tal-KSNM. Il-posters tal-kampanja tqiegħdu f’postijiet strateġiċi fil-bini tal-HQ tan-Nazzjonijiet 

Maqgħuda u fl-ambaxxati Maltin kollha barra l-pajjiż. Il-fuljett tal-kampanja li jagħti dettalji dwar il-

kandidatura ta’ Malta ġie wkoll finalizzat u mqassam lill-Ambaxxati ta’ Malta. 

 

Fil-21 ta’ Settembru, fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju tan-NM u fil-Jum l-Indipendenza ta’ Malta, il-

Ministeru nieda l-kampanja tal-KSNM b’Malta tagħti COVID-19 kits ta’ PPE personali lid-

delegazzjonijiet kollha tal-istati membri tan-NM. Il-Prim Ministru Abela fil-messaġġ vidjo tiegħu għad-

Dibattitu Ġenerali tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Maqgħuda (AGNM) temm ukoll il-messaġġ 

tiegħu bit-tħabbira tal-kandidatura ta’ Malta għall-KSNM. 

 

Il-missjoni f’NY ġiet eletta ukoll f’numru ta’ pożizzjonijiet importanti fi ħdan in-NM sabiex tingħata 

spinta lill-profil ta’ Malta fi ħdan l-organizzazzjoni. Malta okkupat il-pożizzjoni ta’ Viċi Presidenti tal-

74 AGNM, kopresident tal-Istati Żviluppati tal-Gżejjer Żgħar (SIDS), kopresident tal-Grupp ta’ Ħbieb 

tar-riabilitazzjoni tat-Tfal f’konflitt armat, Viċi President tar-Raba’ Kumitat, Viċi President tas-Sessjoni 

Speċjali tal-AGNM, u President tat-Tieni Kumitat. Bħala VP tal-74 AGNM, il-President tal-AG talab 

lir-Rappreżentant Permanenti ta’ Malta, Vanessa Frazier, biex tippresiedi numru ta’ laqgħat tal-AGNM 

importanti ħafna bħal dak biex tapprova r-rapport u programm annwali tal-KSNM u r-rapport tas-

Segretarju Ġenerali dwar ir-reviżjoni tal-arkitettura tal-paċi, fost oħrajn. 

 

Saru diversi laqgħat bejn NY u l-Ambaxxati ta’ Malta barra u newsletter kull xahar sabiex 

jinfurmawhom u jaġġornawhom dwar ix-xogħol, il-pożizzjonijiet u l-kampanja tan-KSNM tagħna 

Bejn Ottubru u Diċembru l-Ambaxxata fi NY, attendiet u tat interventi u dikjarazzjonijiet f’diversi 

laqgħat miftuħa u informali tal-Kunsill tas-Sigurtà. F’Ottubru, Malta intervjeniet dwar “L-Aċċess għall-

edukazzjoni f’kuntesti ta’ konflitt u wara konflitt: Rwol tat-teknoloġija diġitali u l-konnettività”; "In-

Nisa u Paċi u Sigurtà: L-Għoxrin Anniversarju tar-Riżoluzzjoni 1325 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà - 

Iffukar fuq Implimentazzjoni Aħjar" u fuq il-Medjazzjoni. F’Diċembru, Malta tat intervent fuq "Iż-



 
MFEA Rapport Annwali 2020 Paġna 3 

Żgħażagħ, Paċi u Sigurtà: Kapitalizzazzjoni fuq Djalogu Interġenerazzjonali biex tibni u ssostni l-paċi 

u ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali fil-livelli tal-komunità " 

 

1.2 Fondi Ewropej u Sigurtà 

Ġew imnedija tliet proġetti kofinanzjati mill-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) 2014-2020 relatati mal-

istrateġija tas-sigurtà nazzjonali interna. Il-proġetti ffinanzjati mill-UE huma:  

 

It-taħriġ fi kwistjonijiet tax-Schengen u immigrazzjoni.  

Aktar informazzjoni fuq dan il-proġett tinstab f ‘sezzjoni 4.3 

 

L-ispejjeż tar-riinġinerija u l-operat tas-Sistema Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Visa (N-VIS).  

Aktar informazzjoni fuq dan il-proġett tinstab f’sezzjoni 8.2 

 

L-ispejjeż operattivi għall-amministrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ Schengen u Visa.  

Dan il-proġett jinkludi r-rimbors tas-salarji tal-persunal li jaħdmu fi ħdan il-Ministeru fuq kwistjonijiet 

ta’ Schengen u Visas. Il-baġit allokat għal dan il-proġett huwa €1,213,364 li huwa ffinanzjat 100% mill-

UE. Il-proċess ta’ rimbors beda fis-sena 2018 u sal-aħħar ta’ Settembru 2020 kienu ġew ipproċessati 

aktar minn 825 talbiet għar-rimbors li jammontaw għal aktar minn €915,000. 

 

Titjib u Tiġdid ta’ Postijiet Konsulari 

Il-Ministeru għamel applikazzjoni għal aktar fondi mill-UE għal proġett ieħor sabiex isir it-titjib u t-

tiġdid ta’ postijiet Konsulari. Dan il-proġett ġie approvat parzjalment, b’baġit approvat ta’ €3,103,039. 

L-Uffiċċji Konsulari li bbenefikaw minn dan il-proġett kienu Tuneż, il-Kajr, u Ghana, kif ukoll Beijing, 

Washington, Istanbul u Marokk. Dawn il-proġetti se jinkludu t-titjib u l-introduzzjoni adegwata ta’ 

miżuri ta’ sigurtà miżjuda filwaqt li jinżamm ambjent tax-xogħol tajjeb u isir l-aħjar użu tal-binja. 

 

Il-proġett ta’ Tuneż tlesta f’Novembru 2020. Huwa stmat li l-proġett tal-Ghana ser ikun lest sal-aħħar 

ta’ Diċembru 2021. Dawn il-proġetti qed isiru bl-għajnuna teknika tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u 

Infrastruttura fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.  

 

Il-baġit totali għal dan il-proġett huwa ta’ € 7,182,895 b’ € 2,693,586 li qed jiġu kontribwiti mill-ISF 

(Fruntieri u Viżi) tal-UE. 

 

1.3 Taqsima Legali 

L-uffiċjali f’din it-Taqsima jagħtu pariri u assistenza lill-Ministeru dwar negozjati, konklużjonijiet, 

ratifikazzjoni ta’ trattati, MoUs, u konvenzjonijiet internazzjonali, kemm dawk bilaterali kif ukoll 

multilaterali. Dan l-uffiċċju jassisti ukoll lid-direttorati, taqsimiet u l-ambaxxati fi ħdan il-Ministeru 
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fejn ikun hemm bżonn ta’ parir u għajnuna fuq il-liġi, bħal privileġġi u immunitatjiet ta’ diplomatiċi ta’ 

barranin f’Malta u kwistjonijiet ta’ protokoll, kif ukoll ta’ diplomatiċi Maltin li qegħdin barra, 

kwistjonijiet amministrattivi u riżorsi umani, kwistjonijiet relatati mal-propjetà minn fejn joperaw u/jew 

jgħixu d-diplomatiċi Maltin li qegħdin barra eċċ. Jiġu mħejjija wkoll l-atti leġislattivi li jiġu mressqa 

mill-Ministeru minn żmien għal żmien.  

 

Din it-Taqsima hija ukoll inkarigata mid-Dritt Internazzjonali Pubbliku. Uffiċjal fi ħdan l-Uffiċċju 

jattendi b’mod regolari l-working groups Dritt Pubbliku Internazzjonali (COJUR) u Dritt Pubbliku 

Internazzjonali-Qorti Kriminali Internazzjonali (COJUR-ICC), fejn jiġu diskussi diversi temi ta’ 

importanza globali. L-uffiċċju ħa ħsieb il-parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Kumitat tal-Uffiċjali Legali dwar 

id-Dritt Pubbliku Internazzjonali fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa (CAHDI), fejn Malta tkun rappreżentata 

kemm fil-laqgħat ta’ dan il-Kumitat kif ukoll fid-djalogu informali li jsir bejn l-uffiċjali tal-ministeri 

tal-affarijiet barranin u tal-Unjoni Ewropea u kontroparti tagħhom fid-Dipartiment tal-Istat Amerikan.  

Tkompliet il-ħidma favur il-Qorti Kriminali Internazzjonali u għal darb’oħra, Malta uriet l-impenn kollu 

tagħha għall-ġlieda kontra l-impunità u favur l-universalità u l-integrità tal-Istatut ta’ Ruma u l-istrutturi 

kollha konnessi mal-Qorti Kriminali Internazzjonali.  

 

Fil-COJUR tkompliet id-diskussjoni dwar il-linji gwida Ewropej fuq il-liġi internazzjonali umanitarja. 

Ġew diskussi wkoll riservi għar-ratifikazzjonijiet varji għall-konvenzjonijiet internazzjonali differenti. 

Ġew diskussi fit-tul l-effetti tal-imxija tal-Covid-19 fuq il-liġi internazzjonali b’mod partikolari fuq 

aġenti konsolari u diplomatiċi. Fil-COJUR-ICC, temi li ġew mqajma kienu r-relazzjoni tal-Qorti 

Kriminali Internazzjonali mal-pajjiżi fl-Afrika u l-outreach mill-Qorti nnifisha biex iktar pajjiżi 

jaderixxu għall-Istatut ta’ Ruma, kif ukoll is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti fil-konfront t’individwi fl-

impjieg tal-QKI. Saru wkoll diversi laqgħat li jikkonċernaw l-elezzjoni tal-Prosekutur tal-QKI, liema 

elezzjoni u konsultazzjoni għadhom għaddejjin. It-Taqsima segwiet ukoll diversi kawżi fil-Qrati ta’ 

Malta fejn il-Ministeru kien parti, jew kellu interess fihom. 

 

2 DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-AFFARIJIET POLITIĊI U 

EWROPEJ 

 

2.1 Il-Mediterran u l-Golf Għarbi 

Il-Libja: Malta kompliet issegwi mill-qrib l-iżviluppi li qed iseħħu fil-Libja bħala prijorità fil-politika 

barranija tal-Ministeru. Fost affarijiet oħra, il-Ministeru ħareġ stqarrija għall-istampa fl-24 ta’ Ottubru 

2020, li laqgħet il-ftehim ta’ waqfien mill-ġlied li ntlaħaq bejn il-partijiet Libjani waqt it-taħditiet tal-

Kummissjoni Militari Konġunta li saru f’Ġinevra. 
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Seħħew diversi żjarat ta’ livell għoli bejn iż-żewġ pajjiżi. Fost dawn ż-żjara tal-Prim Ministru Robert 

Abela, fit-28 ta’ Mejju 2020, fejn kien akkumpanjat mill-Ministru Bartolo u l-Ministru Byron Camilleri. 

Iż-żewġ naħat qablu li jistabbilixxu ċentri ta’ kordinazzjoni biex jindirizzaw l-immigrazzjoni rregolari.  

Bejn l-4 u s-6 ta’ Lulju 2020, delegazzjoni Maltija, inkluż l-Ministru Bartolo, żaret l-Libja għal taħditiet 

mal-Prim Ministru Libjan u l-Ministri tal-Affarijiet Barranin, tal-Intern u tat-Trasport Libjani. Id-

diskussjonijiet iffukaw fuq is-sitwazzjoni migratorja, l-Operazzjoni tal-Unjoni Ewropea Irini, kif ukoll 

is-sitwazzjoni tas-sigurtà u ekonomika tal-Libja.  

 

Fis-6 ta’ Awwissu 2020, il-Ministru Bartolo żar flimkien mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tat-

Turkija, l-E.T Mevlüt Çavuşoğlu fil-Libja fejn iltaqgħu mal-Prim Ministru Libjan, Fayez al-Serraj.   

 

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Libja, Mohamed Taher Siala u d-Deputat Prim Ministru, Ahmed 

Maiteeq, żaru Malta mit-22 sal-23 ta’ Awwissu 2020. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq aspetti bilaterali, 

is-sitwazzjoni fil-Libja u d-djalogu bejn il-fazzjonijijet Libjani.  

 

L-Ministru Bartolo laqqa’ grupp ta’ politikanti Libjani fid-9 ta’ Ottubru 2020 li kienu ġejjin minn 

partijiet differenti f’pajjiżhom sabiex jiddiskutu r-rikonċiljazzjoni nazzjonali.  

 

Fit-18 ta’ Ottubru 2020, il-Ministru Bartolo pparteċipa fit-Tieni Konferenza ta’ Sirte. Il-Ministru saħaq 

li l-Libjani kollha jaħdmu flimkien għal skop wieħed sabiex tingħaqad il-Libja. 

 

Fid-29 ta’ Ottubru 2020, il-Ministru Bartolo kellu laqgħa mal-President tal-Kamra tad-Deputati Libjani,  

Aguila Saleh. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-aħħar żviluppi fil-Libja wara l-adozzjoni tal-ftehim ta’ 

waqfien mill-ġlied. 

Fis-16 ta’ Novembru 2020, il-Ministru Bartolo flimkien mal-Ministru Bryon Camilleri u s-Segretarju 

Permanenti Christopher Cutajar żaru l-Libja. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq is-sitwazzjoni politika fil-

Libja kif ukoll fuq aspetti bilaterali. 

 

Il-Ministru Bartolo u l-Ministru Justyne Caruana żaru l-Libja fl-14 ta’ Diċembru 2020. Id-

diskussjonijiet iffukaw fuq ftehim tal-edukazzjoni kif ukoll rigward titjiriet diretti bejn Malta u l-Libja. 

Minħabba ċ-ċirkostanzi tal-pandemija globali, fis-17 ta’ April, 11 ta’ Mejju u l-1 ta’ Mejju 2020, Malta 

pprovdiet tliet konsenji ta’ PPEs u tagħmir ieħor kontra t-tixrid tal-COVID-19.  

 

Il-Ministru Bartolo bagħat ittra lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea Josep Borrell, dwar s-

sitwazzjoni fil-Libja li kompliet tiħrax bit-tixrid tal-COVID-19 u ppropona li l-Unjoni tniedi missjoni 

umanitarja mmedjata fil-Libja b’fondi allokati ta’ €100 miljun. Ittra oħra ntbagħtet lil Josep Borrell fis-

16 ta’ Lulju 2020, fejn l-Ministru laqa’ l-importanza mogħtija lil-Libja fuq livell Ewropew.  
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It-Tuneżija: Matul is-sena 2020, id-diskussjonijiet mat-Tuneżija iffokaw fuq ir-rabtiet bejn iż-żewġ 

pajjiżi, skambji bilaterali ta’ livell għoli, kif ukoll l-aspirazzjonijiet komuni għall-paċi fil-Mediterran, 

inkluż fil-Libja.  

 

Fis-17 ta’ Settembru 2020, Simon Pullicino ppreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala l-Ambaxxatur tar-

Repubblika ta’ Malta lil Kaïs Saïed, President tar-Repubblika tat-Tuneżija.  

 

Fit-18 ta’ Novembru 2020, il-Ministru Bartolo ltaqa’ ma’ Yassine El Oued, l-Ambaxxatur tat-Tuneżija 

il-ġdid f’Malta għall-preżentazzjoni tal-kredenzjali.  

 

L-Alġerija: Fil-25 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru Bartolo kellem lil Sabri Boukadoum, il-Ministru tal-

Affarijiet Barranin tal-Alġerija. Id-diskussjoni ffukat fuq il-pandemija kif ukoll fuq is-sitwazzjoni fil-

Libja.  

 

Fl-20 ta’ Lulju 2020, Malta tat donazzjoni ta’ lbies protettiv kontra l-COVID-19 lill-Alġerija. 

 

Fil-25 ta’ Novembru 2020, is-Segretarju Permanenti Christopher Cutajar, kellu telefonata mas-Sur 

Chakib Kaid fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Alġerija. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq aspetti 

bilaterali kif ukoll is-sitwazzjoni reġjonali. 

 

Il-Marokk: Il-Ministru Bartolo kellu laqgħa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marokk, Nasser 

Bourita fil-marġini tal-laqgħa fil-Marokk tal-5+5 dwar il-Migrazzjoni u l-Iżvilupp. Id-diskussjonijiet 

iffokaw fuq il-ħtieġa li jitjiebu r-relazzjonijiet bilaterali kif ukoll fuq kwistjonijiet reġjonali.  

Fil-11 ta’ Awwissu 2020 saret telefonata bejn l-Ministru Bartolo u Nasser Bourita. Id-diskussjonijiet 

iffukaw fuq kwistjonijiet reġjonali, inkluż s-sitwazzjoni fil-Libja u l-immigrazzjoni rregolari. 

 

L-Eġittu: Il-Ministru Bartolo żar il-Kajr fis-6 ta’ Settembu 2020, fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-55 

sena mit-twaqqif tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjżi fejn kellu laqgħa ma’ Sameh 

Shoukry. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq relazzjonijiet bilaterali, kif ukoll is-sitwazzjoni reġjonali, inkluż 

l-aħħar żviluppi fil-Libja u l-immigrazzjoni rregolari.  

 

Fl-21 ta’ Lulju 2020, saret telefonata bejn l-Ministru Bartolo u Sameh Shoukry. Id-diskussjonijiet 

iffukaw fuq l-aħħar żviluppi reġjonali, inkluż s-sitwazzjoni fil-Libja.  

 

Il-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani: Malta kompliet bl-isforzi tagħha sabiex tagħti appoġġ lill-

Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani, sabiex dan il-Proċess jibqa’ fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea u tal-

komunità internazzjonali.  
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Il-Ministeru ħareġ stqarrija fit-30 ta’ Jannar 2020, rigward il-Pjan ta’ Paċi tal-Istati Uniti għall-Proċess 

ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani, fejn laqa’ l-isforzi għal progress f’dan il-Proċess, u sostna li Malta lesta li 

tkun involuta, kemm fuq livell bilaterali kif ukoll fuq livell tal-UE.  

 

Fit-3 ta’ Mejju 2020, il-Ministeru ħareġ stqarrija biex jesprimi tħassib dwar il-proposti tal-Gvern 

Iżraeljan rigward l-annessjoni ta’ partijiet fit-territorji okkupati tal-Palestina.  

 

Fit-13 ta’ Ottubru 2020, l-Ambaxxatur ta’ Malta f’Tel Aviv pparteċipa f’demarche konġunt fuq l-

awtoritajiet Iżraeljani, rigward pjanijiet biex jiġu approvati eluf ta’ unitajiet ta’ insedjamenti fix-Xatt 

tal-Punent.  

 

Fid-19 ta’ Novembru 2020, il-Ministru Bartolo pparteċipa f’diskussjoni virtwali mal-kontroparti 

Palestinjan, il-Ministru Malki, waqt il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministru intervjena f’isem it-

trio (Malta, l-Olanda u s-Slovakkja), u afferma li l-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani jibqa’ prijorità 

ewlenija.  

 

Malta wkoll appoġġjat diversi dikjarazzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli Borrell, f’isem l-Unjoni 

Ewropea dwar il-ftehimiet ta’ normalizzazzjoni tar-relazzjonjiet bejn l-Iżrael u l-Emirati Għarab 

Magħquda, il-Baħrejn, is-Sudan u l-Marokk. Malta sostniet li t-titjib tar-rabtiet bilaterali bejn dawn il-

pajjiżi ġirien jikkontribwixxu għall-istabbiltà tar-reġjun kollu. 

 

L-Iżrael: Fis-27 ta’ Frar 2020, l-Ambaxxatur Iżraeljan Eyal Sela, wettaq żjara ta’ kortesija lill-Ministru 

Bartolo. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq ir-relazzjonijiet bilaterali u l-aħħar żviluppi fl-Iżrael.  

 

Fil-11 ta’ Novembru 2020, l-Ambaxxatur ta’ Malta, Patrick Cole, ppreżenta l-kredenzjali bħala 

Ambaxxatur ta’ Malta għall-Iżrael. 

 

Il-Palestina: Fit-29 ta’ Lulju 2020, il-Ministeru ta donazzjoni ta’ 2,000 Antibacterial Protective Suits, 

50,000 maskra ta’ protezzjoni tal-wiċċ, u 5,000 visor.  

 

Fil-25 ta’ Frar 2020, saret laqgħa bilaterali bejn il-Ministru Bartolo u Riad Malki, Ministru tal-Affarijiet 

Barranin tal-Palestina, fil-marġini tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq 

il-Pjan ta’ Paċi propost mill-Istati Uniti, l-elezzjoni Iżraeljana u l-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani. 

 

Fit-23 ta’ April 2020, saret telefonata bejn il-Ministru Bartolo u s-Segretarju Ġenerali tal-

Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina, Saeb Erekat, rigward l-iżviluppi fl-Iżrael u fit-Territorji 

Okkupati tal-Palestina u t-theddida ta’ annessjoni fix-Xatt tal-Punent. 
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Fit-8 ta’ Ottubru 2020, Franklin Aquilina ppreżenta l-copie d’usage tiegħu bħala Rappreżentant ta’ 

Malta f’Ramallah. 

 

Is-Sirja: Fit-30 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru Bartolo pparteċipa fir-raba’ edizzjoni tal-Konferenza dwar 

is-Sirja li saret virtwalment. Il-Ministru Bartolo enfasizza l-ħtieġa li r-realtajiet tal-konflitt għandhom 

jibqgħu fuq quddiem tal-aġenda internazzjonali.  

 

Il-Libanu: Fit-29 ta’ Lulju 2020, il-Ministeru ta donazzjoni ta’ lbies protettiv bħala assistenza fil-ġlieda 

kontra l-COVID-9.  

 

Fis-6 ta’ Awwissu 2020, il-Ministeru ħareġ stqarrija ta’ solidarjetà mal-poplu Libaniż wara l-

isplużjonijiet fil-Port ta’ Beirut. Fl-istqarrija, il-Ministeru ħabbar wkoll kontribuzzjoni finanzjarja ta’ 

€50,000 mill-baġit uffiċjali għall-għajnuna għall-iżvilupp.  

 

L-Unjoni għall-Mediterran: Id-Direttorat ħa sehem f’diversi laqgħat tal-Uffiċjali Għolja għat-

tħejjijiet għall-25 anniversarju tal-Proċess ta’ Barċellona. Fis-27 ta’ Novembru 2020 il-Ministru 

Bartolo, pparteċipa fil-Ħames Forum Reġjonali li addotta Dikjarazzjoni f’din l-okkażjoni. 

 

Il-Fondazzjoni Anna Lindh: Malta pparteċipat f’laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni 

Anna Lindh fit-18 ta’ Ġunju, t-22 ta’ Lulju, u l-14 ta’ Diċembru 2020 li matulhom ġew diskussi l-

governanza tal-Fondazzjoni u r-rapport tal-Grupp ta’ Ħidma fost oħrajn.  

 

Id-Djalogu 5+5 – Forum għall-Pajjiżi tal-Punent tal-Mediterran: Is-Sittax-il Laqgħa Ministerjali 

tad-Djalogu 5+5 saret b’mod virtwali fit-22 ta’ Ottubru 2020, li għaliha attenda l-Ministru Bartolo. 

Malta kellha l-koPresidenza tat-Tramuntana flimkien mat-Tuneżija bħala l-koPresidenza tan-Nofsinhar.  

 

Is-Summit taż-Żewġt Ixtut (Sommet des Deux Rives): Malta pparteċipat f’laqgħa ta’ segwitu tas-

Summit taż-Żewġt Ixtut li saret f’Pariġi. F’din il-laqgħa ġew diskussi t-tħejjijiet għat-Tieni Summit taż-

Żewġt Ixtut, li kellu jsir lejn l-aħħar tal-2020 f’Nouakchott f’Mawritanja imma ġie postpost minħabba 

l-COVID-19.  

 

Lega tal-Istati Għarab: Fis-6 ta’ Settembru 2020, waqt ż-żjara fl-Eġittu, il-Ministru Bartolo kellu 

laqgħa mas-Segretarju Ġenerali tal-Lega tal-Istati Għarab, l-E.T Aboul Gheit, dwar r-relazzjonjiet mal-

Lega tal-Istati Għarab kif wkoll l-importanza tal-ECLASLO biex jiffaċilita d-djalogu bejn id-dinja 

Għarbija u dik Ewropea.  
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Fit-12 ta’ Ottubru 2020, il-Ministru Bartolo pparteċipa waqt FAC breakfast mal-Ministru tal-Affarijiet 

Barranin tar-Renju tal-Arabja Sawdija, il-Prinċep Faisal bin Farhan bin Abdullah bin Faisal bin Farhan 

Al Saud. 

 

Il-Kuwajt: Saret laqgħa bejn l-Ministru Bartolo u Sheikh Dr. Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed 

Al-Jaber Al-Sabah, Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kuwajt, fil-marġini tal-Konferenza tas-Sigurtà 

ta’ Munich bejn l-14 u s-16 ta’Frar 2020. Ġew diskussi r-relazzjoni bilaterali bejn Malta u l-Kuwajt, is-

sitwazzjoni fil-Libja u l-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina. 

 

Fis-17 ta’ Awwissu 2020, il-Ministru Bartolo kellu telefonata mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-

Kuwajt Dr. Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, fejn ġiet ikkonfermata x-

xewqa li jkun hemm tisħiħ fir-relazzjonijiet bilaterali. 

 

Fl-22 ta’ Diċembru 2020, Raymond Sarsero ppreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur ta’ Malta 

fil-Kuwajt.  

 

Il-Qatar: Fid-9 ta’ April 2020, il-Ministru Bartolo tkellem mad-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għall-Affarijiet Barranin tal-Istat tal-Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. 

Intbagħtet wkoll ittra b’talba għall-għajnuna tal-Gvern tal-Qatar għat-trasport bl-ajru miċ-Ċina għal 

Malta ta’ parti mill-materjal li jintuża fil-ġlieda ta’ kontra l-COVID-19. 

 

L-Emirati Għarab Magħquda: Fit-30 ta’ Jannar 2020, Rashid Mohammed Juma Al Mansouri 

ppreżenta l- kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur mhux residenti tal-Emirati Għarab Magħquda.  

 

Fid-9 ta’ April 2020, il-Ministru Bartolo tkellem mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-

Koperazzjoni tal-Emirati Għarab Magħquda, l-E.T Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan dwar ir-

relazzjonijiet bilaterali u numru ta’ ftehimiet bilaterali.  

 

L-ewwel Ambaxxatriċi Residenti ta’ Malta għall-Emirati Għarab Magħquda, Maria Camilleri Calleja, 

ppreżentat il-Copie d’Usage tagħha fl-20 ta’ Lulju 2020. 

 

Fid-29 ta’ Lulju 2020, il-Ministru Bartolo tkellem ma’ Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Ministru 

tal-Affarijiet Barranin u l-Koperazzjoni Internazzjonali tal-Emirati Għarab Magħquda. 

 

Fis-16 ta Settembru 2020, il-Ministru Bartolo tkellem mal-Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Barranin 

tal-Emirati Għarab Magħquda Anwar Gargash.  
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Fil-21 ta’ Settembru 2020 fl-Emirati Għarab Magħquda u fit-8 t’Ottubru 2020 f’Malta, ġie iffirmat 

Memorandum ta’ Ftehim dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku tal-Liċenzja tas-Sewqan. 

 

2.2 Il-Federazzjoni Russa u n-Nofsinhar tal-Kawkasu 

Il-Federazzjoni Russa: Minkejja d-diffikultajiet reġjonali anke reċentement minħabba l-kwistjoni ta’ 

Navalny, ir-Russja tibqa’ pajjiż importanti mil-lat bilaterali kif ukoll multilaterali. Fl-1 ta’ Ottubru 2020 

ġie ffirmat il-Protokoll li jemenda il-Konvenzjoni bejn Malta u l-Federazzjoni Russa fuq l-evażjoni 

fiskali fir-rispett tat-taxxa fuq id-dħul.  

 

Fl-10 ta’ Ġunju 2020, saret laqgħa telefonika bejn l-Ministru Bartolo u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin 

Russu Sergey Lavrov, fejn ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali u dawk reġjonali.  

 

L-Armenja: Il-Ftehim għall-Eliminazzjoni tat-Tassazzjoni Doppja fir-rigward tat-Taxxi u d-Dħul u l-

prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa bejn Malta u l-Armenja daħal fis-seħħ fit-22 t’April 2020.  

Il-Moldova: Fil-11 ta’ Mejju 2020, il-Ministeru informa lill-Awtoritajiet tal-Moldova b’donazzjoni ta’ 

ilbies protettiv fl-ambitu tal-għajnuna bilaterali u globali fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. 

Dawn ġew trasportati lejn il-Moldova fil-bidu ta’ Lulju 2020. 

 

Fl-4 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo, kellu laqgħa telefonika ma’ Aureliu Ciocoi, Ministru tal-

Affarijiet Barranin u Integrazzjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Moldova. Ġew diskussi r-relazzjonijiet 

bilaterali u assistenza teknika kontra l-Covid-19.  

 

Georġja: Fil-25 ta’ Novembru 2020, il-Ministru Bartolo kellu telefonata mal-Ministru tal-Affarijiet 

Barranin il-Ministru David Zalkaliani fejn ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali. 

 

2.3 L-Asja 

L-ASEM/ASEF/ASEAN: Fil-11 u 12 ta’ Ġunju 2020, l-Ambaxxatur Borg Marks attenda l-41 laqgħa 

virtwali tal-Gvernaturi tal-ASEF. Waqt din il-laqgħa, ġew maħtura d-Direttur Eżekuttiv u d-Deputat 

Direttur Eżekuttiv.  

 

Fl-1 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo attenda t-23 laqgħa virtwali Ministerjali tal-EU-ASEAN. 

 

Iċ-Ċina: F’Marzu u April 2020, il-Ministeru akkwista numru ta’ prodotti ta’ tagħmir ta’ assistenza 

f’emerġenza, li jinkludi maskri tal-protezzjoni tal-wiċċ, kits u overalls. F’Mejju 2020, il-Ministeru laqa’ 

donazzjoni ta’ elf maskra tal-wiċċ mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin taċ-Ċina għall-użu tal-

ħaddiema fil-Ministeru. 
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Fl-1 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo kellu konverżazzjoni telefonika mal-Ministru tal-Affarijiet 

Barranin taċ-Ċina Wang Yi, fejn matulha ġew diskussi diversi temi bilaterali u internazzjonali. 

 

Malta kompliet mill-qrib lejn l-iżviluppi kontinwi f’Hong Kong u allinjat ruħha mad-dikjarazzjonijiet 

varji maħruġa mir-Rappreżentant Għoli Borrell f’isem l-Unjoni Ewropea. 

 

Il-Ġappun: Fit-23 ta’ Lulju 2020, Oe Hiroshi ppreżenta l-kredenzjali bħala Ambaxxatur tal-Ġappun 

għall-Malta. Fost affarijiet oħra, d-diskussjonjiet ffukaw fuq ir-relazzjonjiet bilaterali kif wkoll oqsma 

ta’ koperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

Fit-28 ta’ Settembru 2020, l-Ambaxxata ta’ Malta fil-Ġappun fetħet uffiċjalment, indikazzjoni li Malta 

tħares lejn il-Ġappun bħala sieħeb importanti.  

L-Indja: F’Jannar u Frar 2020, bl-assistenza tal-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fi New Delhi, l-aġenzija 

tal-adozzjoni lokali Beyond Borders kisbet l-awtorizzazzjoni meħtieġa mingħand l-Awtorità pertinenti 

tal-Indja sabiex tkun tista’ tipprovdi servizz ta’ adozzjoni mill-Indja.  

 

Fl-14 t’Ottubru 2020, Reuben Gauci, Kummissarju Għoli ta’ Malta fl-Indja, ippreżenta l-kredenzjali 

tiegħu lill-President Indjan, Ram Nath Kovind. 

 

L-Indoneżja: Fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju tal-Indipendenza Indoneżjana, il-Ministru Bartolo 

pparteċipa b’filmat fiċ-Ċelebrazzjoni Diplomatika virtwali tal-Ambaxxata tal-Indoneżja. Dan il-filmat 

ġie mxandar fuq il-midja soċjali tal-Ambaxxata Indoneżjana f’Ruma f’Ottubru 2020. 

 

Is-Sri Lanka: Il-Kummissarju Għoli Stephen Borg attenda ċ-ċelebrazzjoni tat-72 sena Indipendenza fi 

Sri Lanka fl-4 ta’ Frar 2020, u kellu wkoll laqgħa mad-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Ewropej fi 

ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, fejn ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali. 

 

Repubblika tal-Korea: L-Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Korea, Kwon Hee-seog ippreżenta l-

kredenzjali tiegħu lill-President fit-30 ta’ Jannar 2020. 

 

Kambodja: Il-Ministeru u l-ambaxxata Maltija f’Beijing għinu lir-rappreżentanti mill-Aġenzija 

Appoġġ sabiex jiġu lura mill-vjaġġ tagħhom fil-Kambodja fit-3 ta’ Marzu 2020. Huma kellhom laqgħa 

mal-Awtorità Ċentrali tal-Kambodja, żaru orfanatrofju u sabu rappreżentanza lokali. 
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2.4 L-Awstralja u l-Oċeanja 

L-Awstralja: Fit-28 ta’ Frar 2020, il-Ministru Bartolo ffirma l-istrument ta’ ratifika tal-Ftehim ta’ 

Qafas ta’ Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja. Dan l-istrument ġie ddepożitat fl-10 ta’ 

Marzu 2020. 

 

Fit-23 ta’ Lulju 2020, Jennifer Cartmill preżentat il-kredenzjali tagħha bħala Kummissarju Għoli tal-

Awstralja. Ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali kif wkoll l-kontribut tad-diaspora Maltija fl-

Awstralja. 

 

2.5 Il-Kontinent Amerikan 

L-Istati Uniti: Fit-13 ta’ Frar 2020, il-Ministru Bartolo tkellem mas-Segretarju tal-Istat Amerikan 

Michael Pompeo dwar r-relazzjonijiet bilaterali, is-sitwazzjoni fil-Libja, iċ-Ċina u l-Iran. 

Fit-30 ta’ Settembru 2020, Dr. Mark T. Esper, is-Segretarju tad-Difiża Amerikan, wettaq żjara f’Malta, 

fejn kellu laqgħat mal-Prim Ministru Robert Abela u l-President Vella. Ġew diskussi kwistjonijiet 

bilaterali u reġjonali. Kienu wkoll preżenti l-Ministru Bartolo u l-Ministru Byron Camilleri.  

 

Il-Kanada: Fit-8 ta’ Ġunju 2020, saret laqgħa telefonika bejn l-Ministru Bartolo u l-Kummissarju Għoli 

tal-Kanada għal-Malta, fejn ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Il-Messiku: Fis-27 ta’ Frar 2020, l-Ambaxxatur tal-Messiku Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, 

ppreżenta l-kredenzjali tiegħu. Ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali, kummerċ u investiment, kif ukoll 

kooperazzjoni kulturali bejn Malta u l-Messiku.  

 

Fit-13 t’Awwissu 2020, id-Deputat Segretarju tal-Affarijiet Barranin tal-Messiku, Julián Ventura 

Valero, kellu laqgħa telefonika mas-Segretarju Permanenti Christopher Cutajar. Ġew diskussi r-

relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

Il-Brażil: Fit-30 ta’ Jannar 2020, l-Ambaxxatur tal-Brażil għal Malta, Hélio Vitor Ramos Filho, 

ppreżenta l-kredenzjali tiegħu. Ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali.  

 

Għaddejjin negozjati mal-awtoritajiet Brażiljani biex tinfetaħ l-ewwel Ambaxxata Maltija fl-Amerika 

Latina fi Brasilia, il-Brażil. 

 

Kuba: Fis-17 ta’ Ġunju 2020, l-Ambaxxatur ta’ Kuba għal Malta, José Carlos Rodríguez Ruíz, kellu 

laqgħa virtwali mal-Ministru Bartolo. Ġew diskussi relazzjonijiet bilaterali u kummerċjali bejn Malta 

u Kuba. 
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Fl-1 ta’ Settembru 2020, Malta tat donazzjoni ta’ ilbies protettiv lill-awtoritajiet Kubani fil-ġlieda kontra 

t-tixrid tal-COVID-19.  

 

Il-Kolombja: Fil-31 t’Ottubru 2019, Gloria Isabel Ramirez Rios ppreżentat l-kredenzjali tagħha bħala 

l-Ambaxxatur tal-Kolombja għal Malta. Ġew diskussi r-relazzjonijiet bilaterali, kif wkoll l-

implementazzjoni tal-ftehim ta’ paċi fil-Kolombja u s-sitwazzjoni fil-Venezwela.  

 

Il-Venezwela: Malta kompliet ssegwi mill-qrib il-kriżi fil-Venezuela u ssieħbet mal-pożizzjoni tal-

Unjoni Ewropea f’bosta dikjarazzjonijiet li ħareġ ir-Rappreżentant Għoli Borrell. Fis-26 ta’ Mejju 2020, 

l-Unjoni Ewropea flimkien ma’ Spanja organizzaw pledging conference virtwali. Malta impenjat 

somma ta’ €20,000 lill-UNICEF-Venezuela. 

 

Fondazzjoni EU-LAC: Fit-22 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru Bartolo, iffirma l-Istrument ta’ ratifikazzjoni 

tal-ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni EU-LAC, li daħal fis-seħħ fl-14 t’Awwissu 2020. 

 

Fis-26 ta’ Novembru 2020, Malta pparteċipat fit-Tielet Laqgħa tal-Bord tal-Fondazzjoni EU-LAC. Ġew 

diskussi prinċipalment l-Programm ta’ Ħidma Annwali u l-baġit tal-Fondazzjoni EU-LAC għas-sena 

2021.  

Fl-14 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo pparteċipa f’laqgħa virtwali Ministerjali tal- EU-LAC. L-

Ministru Bartolo saħaq il-bżonn għat-tisħiħ tal-Green Partnership bejn l-UE, il-pajjiżi tal-Amerka 

Latina u l-Karibbew, partikolarment f’dinja post-COVID-19.  

 

2.6 L-Afrika 

Fid-9 ta’ Jannar 2020, l-Istrateġija ta’ Malta dwar l-Afrika mmexxija mill-Ambaxxatur ta’ Malta għall-

Etjopja u l-Unjoni Afrikana, Ronald Micallef tnediet għall-konsultazzjoni pubblika, sabiex jissaħħu r-

relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi Afrikani kif ukoll l-iżvilupp fil-kontinent għall-benefiċċju tal-

Ewropa kif ukoll tal-Afrika.  

 

Etjopja: Fis-17 ta’ Lulju 2020, il-Ministru Bartolo kellu laqgħa ma’ Zenebu Tadasse, Ambaxxatriċi 

tal-Etjopja għal Malta, fejn ġew diskussi l-Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) u l-ħidma biex 

tinfetaħ Ambaxxata Maltija f’Addis Ababa. 

 

Malta segwiet mill-qrib l-iżviluppi fir-reġjun tat-Tigray u sostniet il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea 

favur id-djalogu u soluzzjoni politika immedjata għall-kriżi fl-Etjopja. 

 

Gambja: Fid-9 ta’ Settembru 2020, saret donazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali lir-Repubblika tal-

Gambja. 
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Ghana: Bejn l-1 u l-4 ta’ Marzu 2020, il-Ministru Silvio Schembri, żar il-Ghana, fejn diversi 

memoranda ġew iffirmati. Il-Ministru kien akkumpanjat minn 42 kumpanija privata u minn awtoritajiet 

governattivi Maltin.  

 

Fil-5 ta’ Ġunju 2020, saret laqgħa virtwali bejn l-Ministru Bartolo, u Shirley Ayorkor Botchwey, 

Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Integrazzjoni Reġjonali tar-Repubblika tal-Ghana. Ġew diskussi 

r-relazzjonijiet bilaterali. 

 

L-Afrika t’Isfel: Il-Ministeru ffaċilita diskussjonijiet fil-qasam ta’ koperazzjoni ambjentali, li seħħew 

fid-19 ta’ Awwissu 2020 kif ukoll fil-11 ta’ Settembru 2020, bejn l-Ambaxxatur Vella u diversi 

awtoritajiet Maltin kif ukoll Sud Afrikani.  

 

Liberja: Fl-21 ta’ Mejju 2020, Malta tat donazzjoni ta’ tagħmir protettiv personali lir-Repubblika tal-

Liberja. 

 

Możambik: Fit-23 ta’ Lulju 2020, César Francisco De Gouveia Júnior ippreżenta l-kredenzjali tiegħu 

bħala Kummissarju Għoli. 

 

Namibja: Fis-27 ta’ Frar 2020, is-Sinjura Linda Scott, ppreżentat l-kredenzjali tagħha bħala 

Kummissarju Għoli. Ġew diskussi diversi oqsma ta’ kooperazzjoni fosthom fis-settur tal-edukazzjoni 

u t-taħriġ vokazzjonali.  

 

Fit-28 ta’ Settembru 2020, saret konsultazzjoni politika virtwali bejn l-Ministru Bartolo, u Netumbo 

Nandi-Ndaitwah Deputat Prim Ministru u Ministru tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u l-Koperazzjoni 

tan-Namibja. Ġew diskussi diversi oqsma ta’ koperazzjoni politika, kummerċjali u turistika. 

 

Rwanda: Fit-30 ta’ Settembru 2020, ġiet organizzata laqgħa virtwali bejn l-Ministru Bartolo, u Dr. 

Vincent Biruta, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Koperazzjoni Internazzjonali ta’ Rwanda. Ġew 

diskussi oqsma potenzjali ta’ kooperazzjoni ġodda. 

 

Yamina Karitanyi, Kummissarju Għoli ppreżentat il-kredenzjali tagħha bħala l-Kummissarju Għoli tar-

Repubblika tar-Rwanda għal Malta fid-19 ta’ Novembru 2020. 

 

Sudan: Fil-25 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru Bartolo, pparteċipa fil-Konferenza ta’ Sħubija għas-Sudan. 

Malta impenjat ukoll ammont ta’ flus sabiex issostni l-importanza tal-involviment tas-soċjetà ċivili kif 

ukoll mekkaniżmi ta’ parteċipazzjoni taċ-ċittadini, fosthom nisa u żgħażagħ. 
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Laqgħat fuq livell multilaterali ma’ pajjiżi tal-Afrika: Fit-12 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru pparteċipa 

f’laqgħa Ministerjali tal-Koalizzjoni Internazzjonali għas-Saħel. Il-Ministru enfasizza l-impatt negattiv 

li għandha l-instabilità tas-Saħel fuq il-Libja, l-Mediterran u l-Ewropa. 

 

Fit-8 ta’ Lulju, Malta pparteċipat f’laqgħa Ministerjali rigward il-Qarn tal-Afrika, fejn ġie diskuss li fl-

Afrika tal-Lvant u fil-Qarn tal-Afrika jeżisti potenzjal kbir politiku kif ukoll ekonomiku u multilaterali.  

 

2.7 Relazzjonijiet Bilaterali mal-pajjiżi Ewropej u Affarijiet Ewropej 

L-Italja: Fis-6 ta’ Lulju 2020 Carmel Vassallo ppreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali bħala l-Ambaxxatur ta’ 

Malta għall-Italja.  

 

Fuq inizjattiva privata tal-Avukat Massimo Malvestio, saret donazzjoni ta’ 500,000 maskri tal-wiċċ lil 

Malta f’April tal-2020. Barra min hekk, Malta tat donazzjoni ta’ ilbies protettiv sabiex jgħinu fil-ħidma 

Taljana kontra t-tixrid tal-COVID-19. Din id-donazzjoni ġiet ikkumplimentata b’għotja ta’ ilbiesi 

protettivi lir-reġjun ta’ Sqallija. 

 

Il-Greċja: Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Grieg Nikolaos Dendias żar Malta fil-5 ta’ Frar 2020 u 

l-Ministru Bartolo żar Ateni fis-7 ta’ Settembru fejn ġie ffirmat Ftehim ta’ koperazzjoni bejn Malta u l-

Greċja fil-qasam tat-taħriġ fid-diplomazija.  

 

Spanja: Il-Ministru Bartolo żar Madrid fis-17 ta’ Settembru 2020 fejn ipparteċipa f’laqgħa bilaterali 

ma’ Arancha Gonzalez Laya, Ministru għall-Affarijiet Barranin, l-Unjoni Ewropea u l-Koperazzjoni ta’ 

Spanja. Matul din iż-żjara ġie ffirmat ukoll Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Akkademja tal-Istudji 

Diplomatiċi tal-Mediterran fi ħdan l-Università ta’ Malta u l-Iskola Diplomatika fi ħdan il-Ministeru 

għall-Affarijiet Barranin Spanjol.  

 

Malta tat donazzjoni ta’ ilbiesi protettivi sabiex jgħinu fil-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa Spanjoli fil-

ġlieda kontra t-tixrid tal-coronavirus.  

 

Il-Portugall: John Camilleri nħatar bħala l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Portugall u ppreżenta l-Ittri ta’ 

Kredenzjali tiegħu fl-20 ta’ Lulju 2020. Barra min hekk, il-Prim Ministru Robert Abela u s-Segretarju 

Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi pparteċipaw fis-Summit tal-grupp Friends of Cohesion, f’Beja l-

Portugall fi Frar tal-2020. 

 

Franza: Fi Frar tal-2020, il-Ministru Bartolo kellu laqgħa ma’ Amélie de Montchalin, Segretarju tal-

Istat ta’ Franza għall-Affarijiet Ewropej. Fl-24 ta’ Lulju 2020, Jean-Yves Le Drian, Ministru għall-

Ewropa u Affarijiet Barranin ta’ Franza, żar Malta għal laqgħa bilaterali mal-Ministru Bartolo, fejn ġew 
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diskussi r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, l-kriżi fil-Libja, il-migrazzjoni irregolari u s-sitwazzjoni 

fil-Mediterran.  

 

Il-Prim Ministru Robert Abela pparteċipa fis-summit tal-grupp MED 7, li sar f’Korsika, Franza fl-10 

ta’ Settembru 2020. 

 

Malta pprovdiet ammont estensiv ta’ tagħmir protettiv matul ix-xhur t’April u Mejju 2020 sabiex jgħinu 

fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-COVID-19. Wara ħidma bilaterali bejn l-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi, grupp 

ta’ madwar 90 immigrant ġie rilokat minn Malta għal Franza f’Settembru 2020. 

 

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija (OIF): F’Marzu tal-2020, Malta ċċelebrat il-

Jum Dinji tal-Frankofonija fejn fakkret il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-OIF. 

 

Bħala parti minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, f’Novembru tal-2020, il-Ministeru Bartolo flimkien ma’ 

diversi Ambaxxati ta’ Pajjiżi Membri u Osservaturi tal-OIF akkreditati għall-Malta ppreżenta attività 

kulturali virtwali sabiex jiġi mfakkar dan l-anniversarju. Il-Ministru Bartolo ta diskors tal-okkażjoni. 

Ir-Renju Unit: Il-Ministru u s-Segretarju Permanenti kellhom diversi laqgħat mal-Kummissarju Għoli 

Ingliż f’Malta dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Blokk tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministeru, flimkien mal-

Kummissjoni Għolja ta’ Malta f’Londra, komplew ukoll bl-istrateġija informattiva biex isir kuntatt 

kostanti mal-komunità Maltija fir-Renju Unit fir-rigward ta’ proċeduri wara BREXIT. 

 

Il-President ta’ Malta għamel żjara uffiċjali fir-Renju Unit f’Marzu 2020 fejn iltaqa’ mar-Reġina 

Eliżabetta II u anke l-Prinċep Karlu. Waqt iż-żjara tiegħu, il-President żar ukoll pazjenti Maltin li 

qegħdin jirċievu trattament mediku fi sptarijiet f’Londra u li qed jibbenefikaw minn fondi tal-

Community Chest Fund.  

 

Il-Kummissarju Għolja tar-Renju Unit ġdida għal Malta, Katherine Ward, kellha laqgħa mal-Ministru 

Bartolo fit-22 ta’ Ottubru, 2020 qabel ma ppreżentat il-kredenżjali lill-President George Vella fit-23 ta’ 

Ottubru, 2020. 

 

L-Irlanda: Il-Ministru Bartolo kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Irlanda, 

Simon Coveney fit-12 ta’ Ottubru 2020 fil-marġini tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-Affarijiet 

Barranin, fil-Lussemburgu.  

 

L-Awstrija: Fit-2 ta’ Lulju 2020, il-Ministru Bartolo għamel żjara uffiċjali fi Vjenna fejn kellu laqgħa 

bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali tal-Awstrija, Alexander Schallenberg. 
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Laqgħa oħra bejn iż-żewg Ministri saret fit-12 ta’ Ottubru 2020, fil-marġini tal-laqgħa tal-Kunsill 

Ewropew tal-Affarijiet Barranin, fil-Lussemburgu.  

 

Il-Ġermanja: Fid-9 ta’ Jannar 2020, l-Ambaxxatur Ġermaniż għal Malta Walter Haßmann, f’isem l-

Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja, u l-Professur Godfrey Pirotta, President tal-

MEDAC, iffirmaw ftehim li wassal sabiex kien estiż l-investiment mill-Ġermanja fl-Akkademja tal-

Mediterran ta’ Studji Diplomatiċi f’Malta. Dan sar fil-preżenza tal-Ministru. Carmelo Abela. 

 

Bejn l-14 u l-15 ta’ Frar 2020 l-Ministru Bartolo pparteċipa fil-Konferenza dwar is-Sigurtà fi Munich. 

Fit-18 ta’ Mejju u l-11 ta’ Ġunju, il-Ministru Bartolo pparteċipa f’konferenza virtwali bejn numru ta’ 

pajjiżi Ewropej dwar kwistjonijiet ta’ kordinazzjoni tat-turiżmu u tal-fruntieri fid-dawl tal-pandemija 

COVID-19. Dawn il-konferenzi ġew organizzati fuq l-inizjattiva tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

Ġermaniż, Heiko Maas.  

 

L-Olanda: Fil-25 ta’ Mejju 2020, il-Ministru Bartolo kellu telefonata mal-Ministru tal-Affarijiet 

Barranin tal-Olanda, Stef Blok. Matul din it-telefonata, iż-żewġ Ministri ddiskutew ir-relazzjonijiet 

bilaterali ta’ bejn iż-żewġ pajjiżi, il-pandemija COVID-19, il-Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF), 

l-immigrazzjoni u l-Istat tad-Dritt f’Malta.  

 

Il-Polonja: Il-Polonja kompliet il-preparamenti sabiex fil-futur qarib titwaqqaf Ambaxxata tal-Polonja 

f’Malta. Bejn is-26 u d-29 ta’ Jannar 2020, il-President ta’ Malta, George Vella, akkumpanjat mill-

Ministru Bartolo, żaru Krakovja biex jattendu l-kommemorazzjoni tal-75 Anniversarju mil-

Liberazzjoni tal-Kamp tal-Konċentrament Nazista Ġermaniż.  

 

Fis-27 ta’ Frar 2020, Tomasz Czyszek ppreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala l-ewwel Ambaxxatur 

Pollakk residenti f’Malta lill-President, George Vella. Huwa ppreżenta kopja ta’ dawn il-kredenzjali 

lill-Ministru Bartolo fis-26 ta’ Frar u wara kellhom laqgħa bilaterali.  

 

Fit-3 ta’ Novembru 2020 ġie iffirmat Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Tassazzjoni Doppja bejn ir-

Repubblika ta’ Malta u r-Repubblika tal-Polonja. L-Ambaxxatur ta’ Malta f’Warsaw iffirma dan il-

Protokoll f’isem Malta filwaqt li s-Sottosegretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Finanzi tal-Polonja, Jan 

Sarnowski, iffirma dan il-Protokoll f’isem il-Polonja. 

 

Fit-2 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo kellu telefonata mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-

Polonja, Zbigniew Rau fuq il-Kandidaturi pendenti tal-Polonja. 
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Is-Slovakkja: Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Islovakkja, komplew jitjiebu permezz ta’ żjara li għamel 

il-Ministru Bartolo, fit-2 ta’ Lulju 2020, li matulha ltaqa’ mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej 

Slovak, Ivan Korčok, u ddiskuta diversi temi ta’ interess komuni, fosthom l-immigrazzjoni u l-

kandidaturi. 

 

Il-Kroazja: Matul din is-sena l-konsultazzjonijiet ta’ Malta mal-Kroazja wkoll ma naqsux speċjalment 

minħabba l-Presidenza tal-Kroazja tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel 6 xhur tal-2020.  

 

F’dan l-isfond fis-16 ta’ Jannar 2020, il-Ministru Bartolo, kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Kroazja, Grdan Grlić-Radman fil-marġini tal-Kunsill tal-Affarijiet 

Ewropej fi Brussell.  

 

F’Ġunju 2020, il-President ta’ Malta, George Vella kellu telefonata mal-President tal-Kroazja, Zoran 

Milanović, li matulha ddiskutew is-sitwazzjoni attwali tas-saħħa, kwistjonijiet bilaterali u kwistjonijiet 

oħra. Il-President Milanović reġa’ għamel stedina lill-President Vella bies iżur il-Kroazja. Il-President 

Vella, f’ittra ta’ tweġiba bid-data tas-6 t’Awwissu 2020, iddikjara li huwa aċċetta l-istedina tal-President 

Milanović. Iż-żjara uffiċċjali ġiet posposta indefinittivament minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19. 

L-Ungerija: Waqt il-laqgħa informali tal-Gymnich li saret f’Żagreb fil-Kroazja fil-5 ta’ Marzu 2020, 

il-Ministru Bartolo kellu l-opportunità li jiddjaloga mal-Ministru ta l-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ 

Ungeriż, Peter Szijjártó. 

 

Fit-18 ta’ Ġunju 2020, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ Ungeriż, Peter Szijjártó għamel 

żjara f’Malta li fiha kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru Bartolo. Il-Ministru Bartolo rreċiproka din il-

laqgħa permezz ta’ żjara f’Budapest, fit-3 ta’ Lulju 2020, li matulha ltaqa’ mal-Ministru ta’ l-Affarijiet 

Barranin u l-Kummerċ Ungeriż, Peter Szijjártó. 

 

Fid-9 ta’ Settembru 2020, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ Ungeriż, Peter Szijjártó reġa’ 

żar Malta u kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru Bartolo.  

 

Fit-30 ta’ Novembru 2020, il-Ministru Bartolo kellu laqgħa virtwali mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin 

u l-Kummerċ tal-Ungerija, Péter Szijjártó flimkien mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Estonja u l-

Polonja, Urmas Reinsalu u Zbigniew Rau rispettivament li matulha ddiskutew l-immigrazzjoni fil-

kuntest tal-ftehim ta’ Cotonou.  

 

L-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja: Fl-10 ta’ Marzu 2020, saru Konsultazzjonijiet Politiċi fil-Litwanja, 

bejn Rappreżentanti Għolja tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin ta’ Malta u tal-Litwanja fil-livell ta’ 

Segretarju Permanenti u Kanċillier, rispettivament.  
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Fl-1 ta’ Settembru 2020 ġie ffirmat ftehim bilaterali bejn Malta u l-Estonja rigward it-trasferiment 

t’enerġija minn sorsi rinnovabbli.  

 

Kenneth Vella ġie ikkonfermat bħala Ambaxxatur mhux resident ta’ Malta għall-Estonja.  

 

Ċipru: Il-Ministru Bartolo żar Nicosia fil-11 ta’ Settembru 2020 fejn kellu laqgħa bilaterali mal-

Ministru għall-Affarijiet Barranin Ċiprijott Nikos Christodoulides, u ġew diskussi t-tisħiħ tar-rabtiet 

bejn iż-żewġ pajjiżi fl-oqsma politiċi u kummerċjali, l-immigrazzjoni irregolari u s-sitwazzjoni fil-

Lvant tal-Mediterran. 

 

L-Isvezja: Marlene Mizzi nħatret bħala Ambaxxatur mhux residenti ta’ Malta għall-Iżvezja u 

ppreżentat il-kredenzjali tagħha fit-28 ta’ Novembru 2020. 

 

2.8 Il-Pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea Tal- 

Kummerċ Ħieles 

L-Isvizzera: Matul din is-sena saru diversi diskussjonijiet dwar id-direzzjoni li ser tittieħed għall-futur 

tal-MEDAC b’ħarsa aktar wiesgħa u li tmur lil hinn minn MEDAC sabiex titkompla tissaħħaħ ir-

relazzjoni diġà b’saħħitha ta’ bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

In-Norveġja: Ir-relazzjonijiet ta’ Malta man-Norveġja baqgħu jissaħħew permezz ta’ laqgħa li saret 

f’Novembru 2020 bejn uffiċjali tal-Ministeri tal-żewġ pajjiżi li matulha ġew diskussi diversi proġetti 

konġunti li jistgħu jitwettqu permezz ta’ fondi Ewropej mogħtija min-Norveġja. 

 

L-Iżlanda: Is-Sur Jesmond Cutajar ġie nnominat Ambaxxatur mhux residenti Malti għall-Iżlanda,.  

 

Il-Finlandja: Kenneth Vella ġie ikkonfermat bħala Ambaxxatur mhux resident ta’ Malta għall-

Finlandja.  

 

Il-Liechtenstein: L-Ambaxxatur Albert Friggieri nħatar bħala Ambaxxatur mhux residenti għall-

Liechtenstein.  

 

2.9 Ir-relazzjoni mal-pajjiżi b’perspettiva Ewropea tal-Balkani tal-Punent u Turkija 

Malta tenniet l-appoġġ sħiħ tagħha għas-sħubija tal-Albanija u l-Maċedonja tat-Tramuntana fl-U.E. u 

esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kunsill 

Ewropew għall-ftuħ tan-negozjati tas-sħubija.  
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Il-Kosovo: Fil-11 ta’ Diċembru 2020, il-Ministru Bartolo, kellu laqgħa virtwali mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin u d-Dijaspora tal-Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, fejn iddiskutew ir-

relazzjonijiet bilaterali, l-integrazzjoni Ewro-Atlantika tal-Kosovo u kwistjonijiet internazzjonali. 

 

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq: Fl-14 ta’ Frar 2020, il-Ministru Bartolo, kellu laqgħa bilaterali 

mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Nikola Dimitrov fil-marġini tal-Konferenza tas-Sigurtà ta’ 

Munich fejn iddiskutew l-aspirazzjoni tal-Maċedonja ta’ Fuq biex tissieħeb fl-U.E. 

 

It-Turkija: Fl-4 ta’ Lulju l-Ministru Bartolo kellu żjara ta’ kortesija mill-Ministru tad-Difiża tat-

Turkija Hulusi Akar.  

 

Fl-14 ta’ Lulju 2020 l-Ministru Bartolo kellu żjara uffiċjali f’Ankara fejn iltaqa’ mal-Ministru tal-

Affarijiet Barranin tat-Turkija Mevlüt Çavuşoğlu. Waqt din iż-żjara ġie ukoll iffirmat Ftehim fuq l-

Impjieg bi Qligħ tad-Dipendenti tal-Korp Diplomatiku u Konsulari. Matul din iż-żjara l-Ministru 

Bartolo kien akkompanjat mill-Ministru Dr Byron Camilleri. 

 

Fil-5 ta’ Awwissu 2020, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tat-Turkija, Mevlüt Çavuşoğlu żar Malta fejn 

kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru Bartolo. It-tensjonijiet fl-Lvant tal-Mediterran ġew diskussi f’din 

il-laqgħa fost suġġetti oħra li huma t’interess għaż-żewġ pajjiżi.  

 

Fit-12 ta’ Settembru 2020, il-Ministru Bartolo kien fuq żjara f’Antalya għal-laqgħa bilaterali mal-

Ministru tal-Affarijiet Barranin tat-Turkija, Mevlüt Çavuşoğlu.  

 

L-Albanija: Fit-13 ta’ Ottubru 2020, il-Ministru għall-Ewropa u l-Affarijiet Barranin, Gent Cakaj 

għamel żjara uffiċjali f’Malta fejn iltaqa’ mal-Ministru Bartolo, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, u l-

Ministru Carmelo Abela. 

 

2.10 Ir-Relazzjoni mal-Istati ż-Żgħar tal-Ewropa  

San Marino: Carmel Vassallo ġie kkonfermat bħala Ambaxxatur mhux resident ta’ Malta għal San 

Marino, fejn ippreżenta l-kredenzjali tiegħu f’Ruma, fid-29 ta’ April 2020.  

 

L-Ordni tal-Kavallieri ta’ Malta: Fi Frar tal-2020, il-President tar-Repubblika George Vella kellu 

laqgħa f’Ruma ma’ Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Gran Mastru tal-Ordni tal-

Kavallieri ta’ Malta. Waqt il-laqgħa, il-President Vella estenda invit lill-Gran Mastru sabiex iżur Malta.  
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2.11 Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin u Gymnich 

Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin: Matul l-aħħar sena, il-Ministru Bartolo attenda numru ta’ laqgħat 

tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Minkejja l-kriżi tal-COVID-19 il-

Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-UE komplew bil-ħidma tagħhom bl-użu ta’ laqgħat virtwali.  

 

Il-Ministru attenda l-Kunsill fl-10 u 20 ta’ Jannar, 17 ta’ Frar, fis-6 u 23 ta’ Marzu, 22 ta’ April, fil-15 

u 29 ta’ Mejju, 6 ta’ Ġunju, 13 ta’ Lulju, 14 ta’ Awwissu, it-12 ta’ Ottubru 2020, 19 ta’ Novembru 2020 

u s-7 ta’ Diċembru 2020.  

 

Fil-laqgħat li saru ġew diskussi bosta suġġetti ta’ importanza għall-UE kif ukoll għal Malta, fosthom 

is-sitwazzjoni fil-Libja, it-tensjonijiet fil-Mediterran tal-Lvant, il-protesti fil-Belarus wara l-

elezzjonijiet presidenzjali, il-kriżi umanitarja fil-Venezwela, kif ukoll ir-relazzjonijiet mar-Russja, ċ-

Ċina u l-Istati Uniti.  

 

Ġiet diskussa wkoll is-sigurtà u l-politika ta’ Malta fil-qasam tal-Politika Komuni tas-Sigurtà u d-Difiża, 

inkluż taħdidiet għat-tnedija tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi u missjonijiet għaż-żamma tal-paċi fil-

Libja. Malta nediet wkoll l-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali sabiex issaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħha 

fil-missjonijiet ċivili tal-Unjoni Ewropea għaż-żamma tal-paċi u biex tingħata għajnuna lill-pajjiżi biex 

jibnu s-sigurtà tagħhom. 

 

Il-Ministri ddiskutew il-kriżi tal-COVID-19 u l-koperazzjoni konsulari, is-solidarjetà tal-UE u r-rispons 

internazzjonali, il-messaġġi pubbliċi u l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi potenzjali tal-pandemija. 

 

Matul April u Mejju 2020, il-Ministru Bartolo flimkien mal-Ministru Byron Camilleri, kitbu lir-

Rappreżentant Għoli Borrell dwar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni fil-Mediterran u saħqu l-ħtieġa 

urġenti għall-mekkaniżmu ta’ rilokazzjoni aktar prevedibbli u obbligatorju. Dan l-appell wassal wkoll 

għal diskussjoni aktar fil-fond matul il-laqgħa li seħħet f’Mejju fejn Ministri Ewropej esprimew ix-

xewqa li jaraw avvanz fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni.  

 

Gymnich: Fil-5 ta’ Marzu 2020, il-Ministru attenda l-laqgħa informali, magħrufa bħala l-Gymnich 

organizzata f’Żagreb, fil-Kroazja. Attenda wkoll il-laqgħa ospitata mill-Ġermanja f’Hamburg, fid-27 u 

28 ta’ Awwissu 2020. Waqt dawn il-laqgħat, il-Ministri ddiskutew żviluppi fil-Mediterran, fil-Lvant 

Nofsani, fil-Balkani tal-Punent u r-relazzjonijiet transatlantiċi. Il-Ministri ddiskutew ukoll l-effettività 

tal-Politika Esterna u tas-Sigurtà Komuni tal-Unjoni Ewropea. 

 

Il-Viċinat tan-Nofsinhar: Fis-26 ta’ Novembru 2020 il-Ministru Bartolo attenda għal-Laqgħa 

Ministerjali bejn l-UE u l-Viċinat tan-Nofsinhar fejn l-UE bdiet uffiċjalment il-proċess ta’ riflessjoni 
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dwar is-sħubija bejn iż-żewġ naħat sabiex tiżgura li tirrispondi aħjar għall-isfidi u l-opportunitajiet tal-

lum.  

 

2.12 Ftehim bilaterali ma’ Pajjiżi oħra 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

Ghana  Memorandum ta’ Ftehim bejn l-Awtorità tal-

Mediċini f’Malta (MMA) u Ghana Standards 

Authority (GSA) 

28 ta’ Frar 2020 (Malta) 

2 ta’ Marzu 2020 (Accra) 

Ghana  Memorandum ta’ Ftehim bejn MCAST u l-

Università Teknika t’Accra (ATU) 

2 ta’ Marzu 2020 

Ghana  Memorandum ta’ Ftehim bejn AquaBio Tech 

Group u Ghana Standards Authority (GSA) 

2 ta’ Marzu 2020 

Ghana  Memorandum ta’ Ftehim bejn AquaBioTech Group 

u AZOFFA (Association of Akosombo Fishermen). 

2 ta’ Marzu 2020 

Ghana  Memorandum ta’ Ftehim bejn Malta Enterprise u 

Impact Hub Accra  

3 ta’ Marzu 2020 

Russja Protokoll li jemenda il-Konvenzjoni fuq l-evażjoni 

fiskali fir-rispett tat-taxxa fuq id-dħul. 

1 ta’ Ottubru 2020 

Emirati 

Għarab 

Magħquda 

Memorandum ta’ Ftehim dwar ir-Rikonoxximent 

Reċiproku ta’ Liċenzji tas-Sewqan; 

21 ta’ Settembru 2020 (UAE) 

8 ta’ Ottubru 2020 (Malta) 

 

2.13 Ratifikazzjonijiet 

UE-

Awstralja 

Ratifikazzjoni tal-Ftehim tal-Qafas ta’ 

Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja. 

16 ta’ Marzu 2020 

Fondazzjoni 

EU-LAC 

Ftehim tal-EU-LAC International Foundation 22 ta’ Ġunju 2020 

Ghana Ftehim għall-Eżenzjoni mill-Viża għall-Passaporti 

Diplomatiċi 

20 ta’ Lulju 2020 

Armenja Ftehim dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja fir-

rispett tat-taxxa fuq id-dħul u l-prevenzjoni tal-

evażjoni tat-taxxa.  

22 ta’April 2020 
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2.14 Lista ta’ Ftehim Iffirmati/daħlu fis-seħħ  

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

Ġermanja Ftehim ta’ estensjoni fl-investiment mill-Ġermanja 

fl-Akkademja tal-Mediterran ta’ Studji Diplomatiċi 

f’Malta.  

9 ta’ Jannar 2020 

Turkija  Ftehim fuq l-Impjieg bi Qligħ tad-Dipendenti tal-

Korp Diplomatiku u Konsulari bejn ir-Repubblika 

ta’ Malta u r-Repubblika tat-Turkija 

14 ta’ Lulju 2020 

L-Isvizzera Emenda fil-Ftehim dwar it-Tassazzjoni Doppja u l-

Prevenzjoni tal-Evażjoni tat-Taxxi 

16 ta’ Lulju 2020 

L-Estonja Ftehim dwar it-Trasferiment ta’ enerġija minn sorsi 

rinnovabbli bejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Malta 

u il-Gvern tar-Repubblika tal-Estonja 

1 ta’ Settembru 2020 

Greċja Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fil-

Qasam tat-Taħriġ Diplomatiku 

7 ta’ Settembru 2020 

Spanja Memorandum ta’ Koperazzjoni Akkademika bejn 

il-MEDAC u l-Iskola Diplomatika fi ħdan il-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin Spanjol 

17 ta’ Settembru 2020 

L-Olanda Ftehim tas-Servizzi tal-Ajru bejn ir-Republika ta’ 

Malta u r-Renju tal-Olanda b’rigward Kuraçao. 

16 ta’ Novembru 2020 

Polonja Protokoll li Jemenda il-Ftehim dwar it-Tassazzjoni 

Doppja bejn ir-Repubblika ta’ Malta u r-Repubblika 

tal-Polonja. 

30 ta’ Novembru 2020 

 

3 DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-AFFARIJIET GLOBALI, L-

IŻVILUPP INTERNAZZJONALI U AFFARIJIET EKONOMIĊI 

 

3.1 Commonwealth 

Fid-9 ta’ Marzu 2020, Malta ċċelebrat il-Jum tal-Commonwealth fejn il-Ministru Bartolo organizza u 

mexxa l-avvenimenti tal-Fly the Flag for the Commonwealth u l-Vin d’Honneur annwali. 

 

Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-Commonwealth qablet li tipposponi ċ-CHOGM 2020 u 

minflok għamlet konferenza virtwali fejn ġiet diskussa l-pandemija.  
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Fl-14 ta’ Ottubru 2020, seħħet il-Laqgħa annwali tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-

Commonwealth fejn ġew diskussi diversi kwistjonijiet multilaterali, bħall-pjan globali ta’ rkupru tal-

COVID-19, it-tibdil fil-klima u l-impatt fuq stati żgħar, u kriżijiet oħra. 

 

Matul din is-sena, Malta bdiet tipparteċipa f’għadd ta’ gruppi ta’ Ħidma tal-Commonwealth Blue 

Charter. 

 

Commonwealth Small States Centre of Excellence  

L-attivitajiet fis-sena 2020 ssoktaw bit-tnedija ta’ programm ta’ żvilupp ta’ ħiliet f’koperazzjoni sħiħa 

mal-Grupp ta’ Riċerka dwar l-Oċeanografija Fiżika, fi ħdan il-Fakultà tax-Xjenzi fl-Università ta’ 

Malta; wara ffirmar ta’ ftehim bejn l-Università u l-Ministeru. Il-benefiċjarji attendew dan it-taħriġ fejn 

tħarrġu fuq l-użu ta’ data oċeanografika; elaborazzjoni ta’ din id-data kif ukoll kreazzjoni ta’ prodott li 

ġej minn żvilupp marittimu sostenibbli. 

 

Iċ-Ċentru kien maħtur bħala sieħeb strateġiku ta’ Malta, sabiex jassisti lir-Rappreżentazzjoni 

Permanenti ta’ Malta fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda kif ukoll il-Ministeru. Dan wassal sabiex 

jitnieda programm annwali ta’ attivitajiet għas-snin 2020 sal-2021, inkluż żewġ webinars f’forma ta’ 

dibattitu internazzjonali li involva kelliema minn bosta awtoritajiet, Ministeri, organizzazzjonijiet 

internazzjonali, universitajiet u stakeholders oħra. 

 

Small Island Developing States (SIDS) 

F’Jannar 2020, Malta ġiet maħtura bħala Co-Chair tal-SIDS tan-Nazzjonijiet Maqgħuda għal perjodu 

ta’ sentejn. F’din il-kariga, Malta għandha rwol ewlieni li tmexxi x-xogħol ta’ dan il-Kumitat f’proċess 

maħsub biex jgħin lill-pajjiżi u gżejjer żgħar li għadhom qed jiżviluppaw fl-implimentazzjoni tas-

SAMOA Pathway kif ukoll tas-Sustainable Development Goals primarjament billi tinkoraġġixxi t-

twaqqif u t-tisħiħ ta’sħubija bejn imsieħba differenti. Bħala parti mill-Programm tax-Xogħol Annwali 

għal 2020 ġew organizzati żewġ webinars, li trattaw l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fl-oqsma 

tas-saħħa u tat-turiżmu f’dawn il-pajjiżi. Dan ix-xogħol sar f’kollaborazzjoni sħiħa mal-Commonwealth 

Small States Centre of Excellence. 

 

3.2 L-Immigrazzjoni Illegali 

Din is-sena kienu 2,200 l-immigranti li waslu fi xtutna b’mod irregolari fuq dgħajjes sal-4 t’Ottubru. L-

ogħla rata ta’ dħul kien ta’ persuni mis-Sudan, il-Bangladexx u l-Eritrea. Matul l-istess perjodu Malta 

rċeviet ’il fuq minn 1,592-il talba għall-ażil. Minn meta beda jintuża mekkaniżmu ta’ rilokazzjoni ad 

hoc f’Ġunju tal-2018 sa tmiem Settembru tal-2020, ġew rilokati minn Malta madwar 1,177 migrant li 

żbarkaw f’Malta. Dawn ġew rilokati lejn Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, il-Lussemburgu, 

Belġju, l-Olanda, il-Portugall, u n-Norveġja.  
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Ġie ffirmat Memorandum of Understanding (MoU) bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Gvern Libjan ta’ Ftehim 

Nazzjonali (GNA) fid-29 ta’ Mejju 2020 dwar il-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali. Skont dan l-MoU, 

twaqqfu żewġ ċentri ta’ kordinazzjoni, wieħed f’Malta u l-ieħor fi Tripli, biex jikkordinaw l-isforzi biex 

tiġi indirizzata l-migrazzjoni irregolari fil-Libja u fil-Mediterran. 

 

F’laqgħa fi Tripli fis-6 t’Awwissu 2020, il-Gvernijiet ta’ Malta, tal-Libja u tat-Turkija qablu li 

jistabbilixxu tim ta’ ħidma konġunt biex jikkoordina l-isforzi sabiex il-ftehimiet jwasslu għal proġetti 

konkreti u prattiċi ħalli jindirizzaw il-kuntrabandu tal-migranti u l-migrazzjoni irregolari. 

 

Ċentru Internazzjonali fuq l-Iżvilupp tal-Politika fuq il-Immigrazzjoni (l-ICMPD)  

Il-Ministeru ħadem flimkien maċ-Ċentru Internazzjonali fuq l-Iżvilupp tal-Politika fuq l-Immigrazzjoni 

sabiex jiġi organizzat avveniment fil-marġini tat-43 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-

Nazzjonijiet Maqgħuda nhar l-24 ta’ Frar 2020. Dan l-avveniment kien kosponsorizzazzjat mill-Unjoni 

Ewropea u l-Eġittu. Il-bord ta’ diskussjoni kien magħmul mill-Ministru Bartolo, Ehab Fazi, Assistent 

Ministru tal-Eġittu, Carl Hallergard, Deputat Kap tal-Missjoni tal-UE u Dr Michael Spindelegger, 

Direttur Ġenerali tal-ICMPD. 

 

Aġenzija tan-Nazzjonijiet Maqgħuda għar-Refuġjati (UNHCR) 

Malta ġiet aċċettata bħala membru tal-Kumitat Eżekuttiv tal-UNHCR fl-20 ta’ Diċembru 2019 u 

pparteċipat f’laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv bħala membru sħiħ għall-ewwel darba fil-5-9 t’Ottubru 

2020. 

 

Il-Ministeru ħadem ukoll sabiex tiġi organizzata żjara f’Malta fl-20-24 ta’ Lulju 2020 mis-Sinjura 

Gillian Triggs, l-Assistent Kummissarju Għoli għall-Protezzjoni tal-UNHCR. Matul din iż-żjara l-

Assistent Kummissarju Triggs iltaqgħet mal-awtoritajiet Maltin u entitajiet oħra involuti mar-refuġjati. 

 

Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) 

Il-Ministeru ħadem sabiex tiġi organizzata żjara minn delegazzjoni tal-OHCHR f’Malta fit-22-26 ta’ 

Settembru 2020, fuq talba tal-organizzazzjoni. Matul din iż-żjara id-delegazzjoni ltaqgħet mal-

awtoritajiet Maltin involuti mal-immigranti, kif ukoll mal-immigranti fiċ-ċentri tal-ilqugħ. 

 

3.3 L-Ambjent/Tibdil fil-Klima 

Il-Ministeru kompla jaħdem mal-Ministeru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar kif ukoll bis-

sapport tal-Ambaxxatur għall-Azzjoni favur il-Klima sabiex inkomplu nwasslu l-vuċi ta’ Malta u l-

ħidma tagħna favur l-ambjent, fi ħdan il-komunità internazzjonali.  
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Malta qed tipparteċipa attivament f’diversi inizjattivi internazzjonali marbutin mat-tibdil tal-klima 

bħall-Grupp ta’ Ħbieb dwar il-Klima u s-Sigurtà fin-Nazzjonijiet Magħquda, il-Konferenza dwar il-

Klima u s-Sigurtà ta’ Berlin u oħrajn li jiffukaw fuq ir-rabta bejn it-tibdil fil-klima u l-oċeani. Malta 

qed tieħu sehem attiv f’laqgħat dwar id-diplomazija tal-Klima, id-diplomazija tal-Ilma u dwar id-

diplomazija tal-Enerġija organizzati mis-Servizz ta’ Azzjoni Esterna tal-UE. Din is-sena kien hemm 

enfasi partikolari fuq il-biodiversità, u f’dan l-ambitu Malta pparteċipat f’laqgħa ta’ livell għoli msejħa 

mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fit-30 ta’ Settembru.  

 

Barra minn hekk, Malta qed tfittex opportunitajiet biex taqsam l-esperjenza u l-għarfien fil-qasam tal-

immaniġġjar tal-ilma permezz tal-parteċipazzjoni tagħha f’fora għal Stati Żgħar kif ukoll Fora dwar id-

diplomazija tal-Ilma f’New York. Fil-qasam tal-Enerġija, Malta qiegħda fil-proċess li takkredita l-

ewwel Rappreżentant Permanenti għall-IRENA, aġenzija fejn Malta ilha membru għal numru ta’ snin.  

 

Governanza tal-Oċeani  

Matul dawn ix-xhur, Malta kompliet tippromwovi strateġija integrata ta’ governanza tal-oċeani. Din is-

sena tkomplew l-aħħar tħejjijiet għall-bidu tad-deċennju tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar ix-Xjenza 

tal-Oċeani (2021-2030).  

 

Malta qed issegwi ukoll mil-qrib il-politika tal-UE dwar l-Artiku u l-Antartiku fejn hemm kwistjonijiet 

ambjentali importanti u fejn Malta għandha interess li tara li bastimenti li jtajru l-bandiera Maltija f’din 

iż-żona joperaw skont ir-regoli biex ikunu evitati problemi ambjentali. Għal dan il-għan Malta qed 

issegwi ukoll mill-qrib id-diskussjonijiet fi ħdan l-IMO u l-UNEP dwar green shipping u t-tnaqqis fit-

tniġġis ikkawżat mill-vapuri fl-ibħra internazzjonali.  

 

Bħala parti mill-ħidma tagħha fin-Nazzjonijiet Magħquda Malta qed tipparteċipa, permezz ta’ numru 

ta’ esperti fit-tfassil tat-tieni edizzjoni tal-Ktieb dwar il-Qagħda Ambjentali tal-Oċeani, u hija involuta 

fit-taħditiet għall-preparazzjonijiet tat-tielet edizzjoni.  

 

3.4 Id-Drittijiet tal-Bniedem 

Fi Frar 2020, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej indirizza l-40 sessjoni tal-Kunsill tad-

Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Magħquda li jiltaqa’ regolarment matul is-sena.  Il-Ministeru ser 

ikun qed iniedi Pjan għall-Azzjoni Nazzjonali dwar in-Nisa, Paċi u Sigurtà wara li ġiet appuntata 

Ambaxxatriċi speċifikament għal dan is-suġġett. 

 

3.5 Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet 

Min-Novembru tal-2019 sa Ottubru tal-2020, Malta permezz ta’ diversi Osservaturi Maltin pparteċipat 

fil-missjoni ta’ osservazzjoni elettorali li organizzat l-Unjoni Ewropea f’Guyana. 
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3.6 In-Non-Proliferazzjoni, id-Diżarm u l-Kontroll tal-Esportazzjoni tal-Armi 

Id-Direttorat ħadem bil-għan li jiġu mġedda u msaħħa t-trattati, il-konvenzjonijiet u l-istrumenti 

internazzjonali relevanti. Il-Ministeru kompla jipparteċipa f’diversi laqgħat internazzjonali, inklużi l-

laqgħat tal-Gruppi ta’ Ħidma tal-Politika Esterna u ta’ Sigurtà Komuni tal-Unjoni Ewropea li jseħħu fi 

Brussell, prinċiparjament il-Grupp ta’ Ħidma dwar in-Non-Proliferazzjoni u il-Grupp ta’ Ħidma dwar 

l-Esportazzjoni ta’ Armi Konvenzjonali. 

 

Malta pparteċipat f’diversi laqgħat oħra f’Ġinevra, Pariġi, Vjenna u The Hague dwar in-non-

proliferazzjoni u d-diżarm, inklużi laqgħat li kellhom x’jaqsmu mal-Konferenza dwar id-Diżarm, mal-

Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), mal-Konvenzjoni dwar l-isplussivi tal-art u 

mal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Ħżin u l-Użu ta’ Armi Kimiċi u 

dwar il-Qerda Tagħhom (OPCW). Malta pparteċipat ukoll f’diversi laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv tal-

OPCW fejn serviet bħala membru sa Mejju 2020. F’Marzu 2020, l-Awtorità Nazzjonali Maltija fi ħdan 

l-OPCW bdiet tiffunzjona taħt direttur ġdid, il-Professur Emmanuel Sinagra.  

 

Fi Frar 2020, ilqajna lir-rappreżentant tal-Kampanja Internazzjonali għall-Abolizzjoni tal-Armi 

Nukleari, Seth Shelden, fejn ġiet diskussa l-importanza tat-Trattat għall-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari 

(TPNW). Bħala riflessjoni tal-appoġġ Malti għall-kisba ta’ dinja mingħajr armi qerrieda tal-massa, 

Malta ffirmat dan it-trattat f’Awwissu 2020. Barra minn hekk, Malta saret l-45 Stat li rratifika t-trattat, 

u wieħed mill-ewwel ħamsin firma u ratifikazzjoni li t-trattat jeħtieġ sabiex jidħol fis-seħħ.  

 

Bil-mira li tissaħħaħ ir-relazzjoni tagħna mal-IAEA, f’Marzu 2020 ilqajna lill-kordinatriċi tal-proġetti, 

Emina Alic, għal diversi laqgħat mal-entitajiet Maltin kif ukoll żjarat fil-faċilitajiet tagħhom. Barra 

minn hekk, f’Mejju 2020, Malta ssottomettiet il-proposti għall-proġetti potenzjali li jaqgħu taħt iċ-ċiklu 

ta’ proġetti li jmiss għas-snin li ġejjin. Permezz tal-uffiċjal ta’ kollegament bejn l-IAEA u l-entitajiet 

Maltin attendejna l-konferenza għall-uffiċjali ta’ kollegament f’Novembru 2019 u f’Settembru 2020, 

kif ukoll il-workshop għall-uffiċjali u r-rappreżentanti tal-entitajiet il-ġodda, fejn ġew diskussi l-istadji 

differenti tal-implimentazzjoni tal-proġetti.  

 

Dr. Zerbo, id-Direttur Eżekuttiv tas-CTBTO, għamel żjara uffiċjali f’Diċembru 2019 fejn għamel 

diskors waqt is-simpożju Pursuing Common Goals: Perspectives on Malta’s Foreign Policy, u tkellem 

dwar l-importanza tax-xjenza u d-diplomazija multilaterali sabiex negħlbu l-isfidi globali attwali. 

B’relazzjoni ma’ dan, f’Ottubru 2020 ipparteċipajna fil-laqgħa virtwali dwar ir-rabta bejn it-trattat 

komprensiv dwar il-projbizzjoni tat-testijiet nukleari (CTBT) u t-trattat kontra l-proliferazzjoni (NPT) 

b’ħarsa ’il quddiem lejn il-konferenza ta’ reviżjoni tal-NPT. 
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Fil-qasam tal-kontroll tal-armi, il-Ministeru kompla il-ħidma tiegħu fil-monitoraġġ ta’ liċenzji tal-

esport u l-kunsinna ta’ armi li jgħaddu minn Malta. Dan il-monitoraġġ isir flimkien mad-Dipartiment 

tal-Kummerċ. 

 

3.7 Istitut Internazzjonali tal-Ġustizzja u l-Osservanza tal-Liġi 

Dan il-Ministeru kompla wkoll jgħin sabiex jinstabu uffiċini permanenti għall-operat ta’ dan l-istitut. 

F’dan ir-rigward, f’ Jannar ġew konklużi negozjati sabiex dan l-istitut ikun qed jiġi ospitat għal 

ħmistax-il sena fil-Binja tal-Università l-antika fil-Belt Valletta. Bis-saħħa ta’ dan il-ftehim, l-

Università gawdiet wkoll min fondi tal-istitut sabiex isir restawr fl-awla magna u xi swali oħra fl-istess 

bini tal-Università l-antika fil-Belt Valletta. 

 

3.8 Sanzjonijiet  

Tkattir ta’ għarfien dwar is-sanzjonijiet mas-settur privat 

Fl-ewwel ġimgħa ta’ Ġunju 2020, il-Bord ta’ Sorveljanza fuq Sanzjonijiet organizza sitt sessjonijiet ta’ 

sensibilizzazzjoni online għas-settur privat kif wkoll għas-settur pubbliku dwar sanzjonijiet finanzjarji 

u li għaliha kienu mistiedna kelliema barranin. Fost dawn s-sezzjonijiet kien hemm sessjoni għall-

awtoritajiet superviżorji, għall-pulizija kif wkoll għall-membri tal-Ġudikatura. Is-sessjonijiet ittrattaw 

dwar sanzjonijiet finanzjarji u l-ħarsien tagħhom kif wkoll dwar il-finanzjament tat-terroriżmu u l-

finanzjament tal-proliferazzjoni tal-armi tal-qerda tal-massa. 

 

Il-Bord ta’ Sorveljanza fuq Sanzjonijiet ġie mistieden jitkellem f’żewġ avvenimenti ewlenin organizzati 

mis-settur privat. Barra minn hekk, saru 68 sessjoni ta’ sensibilizzazzjoni one-to-one ma’ istituzzjonijiet 

finanzjarji, negozji u entitajiet mhux finanzjarji wara li l-Bord ikun irċieva rapport fuq l-eżitu tal-

kontrolli dwar sanzjonijiet li ikunu sar mil-FIAU, l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u l-

Awtorità ta’ Malta dwar il-Logħob għan-nom tal-Bord. Il-kontrolli li jsiru mill-imsemmija entitajiet 

għan-nom tal-Bord jiffoka fuq il-kontrolli interni u proċeduri sabiex jiġu mħarsa s-sanzjonijiet u l-

għarfien tal-obbligu li jiġi infurmat il-Bord f’każ ta’ assi li jiġu ffriżati skont l-Att dwar Poteri li jsiru 

Regolamenti fl-Interess Nazzjonali. 

 

Is-Sezzjoni tas-Sanzjonijiet qed tavża permezz ta’ emails regolari dwar l-aħħar aġġornamenti li jkunu 

saru fil-qasam tas-sanzjonijiet kif wkoll dwar Noti ta’ Gwida maħruġa mil-Bord ħalli jitkattar l-għarfien 

tas-sanzjonijiet u l-passi li għandhom jittieħdu fil-kas li jiltaqgħu ma’ sitwazzjoni soġġetta għas-

sanzjonijiet. 

 

Introduzzjoni ta’ poteri lill-Bord li jimponi penali amministrattivi 

Fit-23 ta’ April 2020, permezz ta’ emendi lill-Att dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess 

Nazzjonali, l-Bord ta’ Sorveljanza fuq Sanzjonijiet għandu l-fakultà li jimponi penali amministrattivi 
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fil-każ li jirriżultaw nuqqasijiet fil-kontrolli u proċeduri interni sabiex jiġu mħarsa s-sanzjonijiet skont 

l-Att dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali. 

 

Il-Bord qed ikollu jimponi penali fuq kumpaniji li wara li ssirilhom evalwazzjoni jiġi misjub li 

m’għandhomx sistemi b’saħħithom li jipprevjenu l-ksur ta’ sanzjonijiet.  

 

Xogħol tal-Bord u miżuri sabiex itaffu r-riskji ta’ Malta  

Il-Bord ta’ Sorveljanza fuq Sanzjonijiet qed jaħdem bis-sħiħ sabiex ikompli jiżgura l-implimentazzjoni 

tas-sanzjonijiet imposti min-Nazzjonijiet Maqgħuda u mill-Unjoni Ewropea kontra l-Libja u biex tiġi 

indirizzata, fost affarijiet oħra, l-kwistjoni tal-kuntrabandu tal-fjuwil. Kien għalhekk li l-Bord ta’ 

Sorveljanza fuq Sanzjonijiet ħa passi wkoll biex isaħħaħ il-kontrolli fuq l-importazzjoni tal-fjuwil 

f’Malta. Għal dan il-għan, l-Bord qed jirrikjedi ċertifikat ta’ oriġini ta’ kwalunkwe żejt importat f’Malta 

kif ukoll awtorizzazzjonijiet minn awtoritajiet barranin. L-Bord iċċirkola wkoll Nota ta’ Gwida dwar 

il-kuntrabandu taż-żejt sabiex in-negozjanti taż-żejt isiru aktar sensittivi għar-riskji f’dan is-settur.  

 

Konness ma’ dan u biex jittaffew ir-riskji marbuta mat-trasferimenti minn vapur għall-ieħor fuq il-

Hurds Bank, Malta ippreżentat proposta lill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali dwar ir-

responsabiltajiet tal-istati tal-bandiera fl-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet. Malta qed tipproponi t-

twaqqif ta’ pjattaforma mmexxija mill-IMO li biha jkun hemm skambju ta’ informazzjoni dwar 

bastimenti involuti fi ksur ta’ sanzjonijiet sabiex dawn ma jitħallewx jiġu reġistrati f’ġurisdizzjonijiet 

oħra taħt isem ieħor u b’hekk ikomplu jinkisru s-sanzjonijiet. 

 

Sadanittant, il-Bord qed jippromwovi din l-idea wkoll mal-istati tal-Unjoni Ewropea. Żewġ laqgħat ġew 

skedati f’Novembru u approvati bħala punt fuq l-aġenda mill-Presidenza Ġermaniża. 

 

Kuntrast lill-attivitajiet ta’ kuntrabandu ta’ bnedmin 

Fit-23 ta’ Ġunju 2020, permezz tar-Regolamenti tal-2020 dwar Miżuri li jappoġġjaw sezzjonijiet li 

jindirizzaw attivitajiet ta’ kuntrabandu fil-Mediterran Ċentrali ġiet stabbilita proċedura li teżiġi li ssir 

applikazzjoni qabel dgħajjes b’muturi interni jitħallew jiġu esportati, trasferiti jew trasbordati lejn il-

Libja. Ġew imwaqqfa 23 dgħajsa li kienu qed jiġu trasbordati minn Malta u hemm suspetti fundati li 

kienu ser jintużaw għal skopijiet ta’ kuntrabandu ta’ bnedmin.  

 

3.9 Kandidaturi 

Fid-29 ta’ Novembru 2019, Malta ġiet re-eletta f’Kategorija Ċ tal-Kunsill tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali (IMO) waqt il-31 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-IMO li saret f’Londra. Malta ġiet 

eletta fit-tieni post b’145 vot minn174 pajjiż li jivvutaw. 
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Wara l-elezzjonijiet għat-tribunal Internazzjonali għal-Liġi tal-baħar li saru fl-24 ta’ Awwissu 2020, l-

Professur David J Attard ġie elett bl-akbar numri ta’ voti.  

 

Matul dawn l-aħħar ġimgħat Malta ġiet eletta fuq il-Bureau tar-Raba’ Kumitat tal-Ħames Sebgħin 

Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Malta ser tkun rappreżentata mis-Sur Darren 

Camilleri. Malta ġiet eletta wkoll fuq il-Kumitat għall-Programm u l-Koordinazzjoni. Permezz ta’ dawn 

in-nominazzjonijiet Malta tkompli turi bi sħiħ l-impenn tagħha lejn il-multilateraliżmu. 

 

3.10 Nazzjonijiet Magħquda 

Malta intervjeniet kemm-il darba f’New York waqt laqgħat tan-Nazzjonijiet Maqgħuda inkluż fuq temi 

relatati mal-promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, mar-riforma tal-Kunsill tas-sigurtà, 

mal-governanza tal-oċeani u l-liġi tal-baħar, mal-ambjent marittimu, mal-immigrazzjoni, mal-paċi 

sostenibbli, mal-proċess tal-paċi fil-Lvant Nofsani, mal-iżvilupp sostenibbli u mal-protezzjoni tat-tfal. 

Din is-sena Malta wettqet ir-responsabbiltà tagħha bħala membru tal-ECOSOC kif ukoll bħala viċi 

President tal-erbgħa u sebgħin Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. 

 

Il-Ministeru assista wkoll fil-preparamenti tad-delegazzjonijiet Maltin li irrapreżentaw lil pajjiżna waqt 

konferenzi internazzjonali fi New York, inklużi laqgħat tal-kumitati tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali 

tan-Nazzjonijiet Uniti, li din is-sena saru b’mod virtwali minħabba s-sitwazzjoni tal-imxija tal-

COVID-19.  

 

Il-Ministeru bl-għajnuna ta’ dipartimenti konċernati f’Ministeri oħra, ħejja għal ġimgħa Ministerjali tal-

ħamsa u sebgħin Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, li din is-sena saret b’mod virtwali.  

 

3.11 Sigurtà Ċibernetika 

Il-Ministeru żied il-parteċipazzjoni tiegħu f’diversi diskussjonijiet globali, reġjonali u bilaterali fi sforz 

sabiex iżomm ruħu aġġornat mal-qasam ċibernetiku. Dan sar billi din is-sena l-Ministru għall-ewwel 

darba beda jsegwi mill-qrib il-Grupp ta’ Ħidma Miftuħ f’Mandat minn Nazzjonijiet Magħquda rigward 

iż-Żviluppi fil-Qasam tal-ICTs fil-Kuntest tas-Sigurtà Internazzjonali (OEWG). 

 

3.12 Diplomazija Kummerċjali 

Minkejja d-diffikultajiet ikkawżati minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-Ministeru kompla bil-

ħidma ta’ kordinament mal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta u dik ta’ Għawdex, mal-Malta Enterprise, 

ma’ Trade Malta u ma’ entitajiet oħra f’dak li għandu x’jaqsam ma’ talbiet għal tagħrif ta’ natura 

kummerċjali kif ukoll dwar possibilitajiet ta’ kummerċ identifikati mill-Ambaxxati Maltin.  
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Il-Joint Stakeholders Working Council (JSWC)  

Il-Kunsill iddiskuta bosta temi ta’ interess kummerċjali, filwaqt li kompla bil-ħidma tiegħu sabiex 

jinxtered l-għarfien dwar kwistjonijiet kummerċjali u ta’ investiment li jolqtu lil Malta. Fost temi oħrajn, 

ġie diskuss l-impatt tal-COVID-19 fuq l-ekonomija Maltija, inizjattivi li jistgħu jittieħdu biex ir-riżorsi 

ta’ pajjiżna jintużaw aħjar u l-istrateġiji li qegħdin jadottaw il-Membri tal-JSWC biex jindirizzaw l-

isfidi ekonomiċi li ġejjin. Il-membri tal-Kunsill qablu li jidentifikaw l-inizjattivi meħtieġa biex iħaffu 

l-ħruġ ta’ Malta mill-isfidi ekonomiċi kontinwi kkawżati minn COVID-19. B’mod partikolari, kien 

hemm qbil biex tissaħħaħ il-kordinazzjoni bejn in-Netwerk Diplomatiku ta’ Malta u l-imsieħba 

kummerċjali Maltin biex titjieb il-promozzjoni ta’ Malta bħala destinazzjoni sigura għat-turiżmu u l-

investiment. 

 

Żjarat ta’ delegazzjonijiet kummerċjali u business seminars barra minn Malta  

Il-Ministeru kompla bil-ħidma tiegħu ta’ kordinament mal-Ministeru għall-Ekonomija u Industrija bil-

ħsieb li jiffaċilita l-organizzazzjoni tat-tieni sezzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika u Kummerċjali 

Konġunta bejn Malta u t-Turkija (JETCO). 

 

Malta u l-Afrika: Strateġija għal Sħubija 2020-2025 

Fit-8 ta’ Jannar 2020, il-Ministeru nieda għall-konsultazzjoni pubblika strateġija għas-sħubija mal-

Afrika għall-ħames snin li ġejjin. L-istrateġija għandha l-għan li ssaħħaħ il-koperazzjoni bejn Malta u 

l-Afrika fejn jidħlu l-kummerċ, l-iżvilupp u d-diplomazija, tliet pilastri li jirrikonoxxu l-Afrika bħala 

forza ekonomika emerġenti. Bl-għan li timplimenta din l-istrateġija, Malta tinsab f’diskussjoni ma’ 

diversi pajjiżi Afrikani fosthom l-Afrika t’Isfel, l-Etjopja, il-Gana, in-Namibja u lir-Rwanda bil-għan li 

tissaħħaħ il-koperazzjoni fis-setturi kummerċjali. 

 

Il-Ministeru kien ukoll involut f’taħditiet mal-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp Industrijali tan-

Nazzjonijiet Magħquda (UNIDO) bil-għan li tissaħħaħ il-koperazzjoni fuq kummerċ u żvilupp 

sostenibbli. 

 

Attivitajiet oħra ta’ natura kummerċjali  

Il-Ministeru kompla jsegwi mill-qrib in-negozjati li għaddejjin fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 

(WTO), partikularment il-proċess ta’ għażla ta’ Direttur Ġenerali, b’kollaborazzjoni mad-Direttorat 

għall-Politika Ekonomika fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi. 

 

Fil-5 ta’ Mejju 2020, Malta ffirmat Trattat Plurilaterali li se jwitti t-triq għat-terminazzjoni ta’ Trattati 

Bilaterali dwar l-Investiment bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta’ din id-deċiżjoni, 

Malta kkonfermat l-irwol attiv li qiegħda tħaddan fil-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni fost l-investituri 

Ewropej fi ħdan is-suq intern skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Sabiex tirrispetta d-diżpożizzjonijiet ta’ 
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dan it-Trattat, Malta tterminat it-trattat ta’ investiment li kellha mal-Iżvezja, filwaqt li tat bidu għal 

diskussjonijiet mal-awtoritajiet tal-Awstrija u tar-Renju Unit biex tittermina t-trattati relevanti 

magħhom ukoll. 

 

3.13 L-Għajnuna għall-Iżvilupp 

Il-Ministeru organizza żewġ sessjonijiet ta’ informazzjoni mal-Organizzazzjonijiet mhux Governattivi 

għall-Iżvilupp lokali f’Novembru 2019 kif ukoll f’Novembru 2020. Waqt dawn is-sessjonijiet, il-

Ministeru kellu l-opportunità jispjega fid-dettal l-elementi tal-linji gwida għas-sejħa għall-proġetti tal-

għajnuna għall-iżvilupp (ODA) għas-sena 2020-2021.  

 

Il-Ministeru nieda l-ewwel dokument li jqis l-Afrika bħala kontinent imsieħeb strateġiku għall-ħames 

snin li ġejjin. Fit-8 ta’ Jannar, fil-marġini tat-tnedija tal-istrateġija, il-Ministeru organizza laqgħa bejn 

l-Organizzazzjonijiet mhux Governattivi għall-Iżvilupp u s-settur privat biex jiddiskutu koperazzjoni 

fil-proġetti tal-għajnuna għas-sena 2020. 

Sal-aħħar tal-2020, Malta tat kontribut totali ta’ €1,762,440 għall-European Development Fund (EDF) 

fejn €90,000 marru għand il-European Investment Bank (EIB) waqt il-bqija tal-fondi marru għand il-

Kummissjoni Ewropea.  

 

F’Jannar, Malta tat l-aħħar kontribuzzjoni ta’ €75,000 dovuta lill-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza għall-

Afrika tal-Unjoni Ewropea (EUTF) jiġifieri total ta’ €475,000 fuq medda ta’ ħames snin (2016-2020).  

Malta tat kontribut totali ta’ €194,922 għall-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija.  

 

Fl-2020, il-Ministeru alloka total ta’ €93,100 f’boroż ta’ studju lil tliet studenti; wieħed Tuneżin f’livell 

ta’ Masters mal-Università ta’ Malta fuq azzjoni umanitarja u żewġ Libjani mal-Istitut Marittimu għal-

Liġi Internazzjonali bl-iskop li itejbu l-ħiliet u li jużahom għall-ġid f’pajjiżhom, filwaqt li jitjiebu r-

relazzjonijiet ma’ dawn iż-żewġ pajjiżi. 

 

Laqgħat li attenda għalihom il-Ministru 

Il-Ministru attenda għal-Laqgħat tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea dwar l-Iżvilupp 

fit-8 ta’ Mejju, fit-8 ta’ Ġunju u fit-23 ta’ Novembru f’forma virtwali. L-iktar diskussjonijiet importanti 

kienu dawk relatati mal-Ftehim ta’ Cotonou wara l-2020, kif ukoll l-effetti tal-pandemija kurrenti u l-

miżuri li ttieħdu mill-UE u l-Istati Membri flimkien bħala Team Europe. 

 

Din is-sena il-Forum Politiku ta’ Livell Għoli annwali fi New York taħt l-awspiċju tal-ECOSOC sar 

b’mod virtwali. Il-Ministru Bartolo ressaq messaġġ għan-nom ta’ Malta fuq l-importanza tal-

multilateraliżmu waqt id-dibattitu ġenerali fuq l-iżvilupp sostenibbli f’Malta.  
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Proġetti tal-Għajnuna għall- Iżvilupp Uffiċjali (ODA) 

F’Novembru 2020 il-Ministeru ħareġ sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess għall-proġetti fil-Ghana u 

fl-Etjopja fis-setturi tas-saħħa u tal-edukazzjoni bi skop li jwassal żgħażagħ għall-impjieg.  

 

L-Għajnuna Umanitarja 

Din is-sena l-Ministeru għamel dawn il-kontribuzzjonijiet umanitarji ffukati fuq il-kriżi li ġabet magħha 

l-pandemija tal-COVID-19, b’mod speċjali f’pajjiżi li kienu diġà għaddejjin minn żmien diffiċli dovut 

għall-konflitti jew minħabba diżastri naturali preċedenti: 

• Waqt ir-raba’ Konferenza tad-Donaturi għas-Sirja li saret fi Brussell bejn it-22 u t-30 ta’ Ġunju 

2020, Malta kkommettiet l-ammont ta’ €75,000 b’riżq il-pajjiż.  

• Il-Ministeru kkontribwixxa wkoll €30,000 lejn il-kriżi umanitarja fil-Jemen li qed jaffaċċa l-akbar 

kriżi umanitarja fid-dinja. Dan il-pagament sar wara li Malta ħabbret din is-somma fil-Laqgħa ta’ 

Livell Għoli rigward il-Kriżi Umanitarja fil-Jemen f’Ġunju.  

• F’inizjattiva msejħa Solidarity Malta mal-kontinent Afrikan, il-Ministeru kkontribwixxa sabiex 

tiġi indirizzata l-emerġenza umanitarja ta’ nuqqas ta’ ikel fir-Repubblika tan-Namibja billi assigura 

t-trasportazzjoni ta’ 470 tunnellata patata mkabbra minn bdiewa Maltin. Permezz ta’ dan il-proġett 

qed tinkiteb paġna ġdida fir-relazzjonijiet sabiex tingħata spinta lill-kummerċ u kooperazzjoni 

reċiproka.  

• Ġew mgħoddija €75,000 f’żewġ kontribuzzjonijiet lill-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Maqgħuda għall-

Għajnuna u x-Xogħlijiet għar-Refuġjati Palestinjani (UNRWA) sabiex jgħinu lil aġenzija fix-

xogħol tagħha biex ittaffi l-effetti negattivi tal-pandemija. 

• €25,000 ġew mogħtija lill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Maqgħuda għall-Kordinazzjoni tal-Affarijiet 

Umanitarji b’riżq il-pjan ta’ rispons umanitarju globali tal-aġenzija.  

• €40,000 ġew maqsuma bejn l-Organizzazzjoni għall-Ikel u l-Agrikoltura, il-Fond Internazzjonali 

ta’ Emerġenza tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Programm Dinji tal-Ikel, u l-Kumitat 

Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar, b’riżq ix-xogħol tiegħu fl-Afrika waqt il-pandemija.  

• Wara l-isplużjoni devastanti li seħħet f’Awwissu 2020 f’Bejrut, il-Ministeru kopra l-ispejjeż 

marbuta ma’ titjira umanitarja lejn Bejrut fejn twasslu mal-45 tunnellata ta’ prodotti mogħtija minn 

kumpaniji Maltin u mill-pubbliku ġenerali. 

• Fl-2020 il-Ministeru għamel diversi kontribuzzjonijiet finanzjarji lejn pajjiżi Afrikani kif ukoll 

Aġenziji Internazzjonali b’rispons tal-pandemija bl-ammont totali ta’ €94,500. 

 



 
MFEA Rapport Annwali 2020 Paġna 34 

3.14 L-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) u l-Kunsill tal-

Ewropa 

Il-Ministru pparteċipa fil-Konferenza tal-OSCE dwar il-Mediterran li saret fit-3 ta’ Novembru, fil-

Laqgħa tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, li saret fl-4 ta’ Novembru, u fil-laqgħa tal-

Kunsill tal-Ministri, li saret fit-3 u 4 ta’ Diċembru b’mod virtwali.  

 

Fit-2 ta’ Lulju, Malta ffirmat il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni fuq il-Protezzjoni tal-Individwu fir-

rigward tal-Proċessar Awtomatiku ta’ Data Personali. Fit-2 ta’ Novembru, Malta saret it-tmien pajjiż li 

rratifika dan il-Protokoll.  

 

Il-Ministeru kien involut fit-tħejjijiet loġistiċi għal numru ta’ laqgħat virtwali bejn il-Kummissjoni 

Venezja u diversi awtoritajiet Maltin, fosthom l-President Dr George Vella, il-Ministru għall-Ġustizzja 

Edward Zammit Lewis, l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat, l-Ombudsman, u membri tal-ġudikatura 

u avukati fost oħrajn. Dawn il-laqgħat seħħu fil-21 u t-22 ta’ Mejju 2020. 

 

Malta kompliet issaħħaħ l-impenn tagħha biex tkun il-vuċi tal-Mediterran fil-fora Ewropej hekk kif 

f’Ġunju reġgħet ġiet eletta għat-tielet darba konsekuttiva fin-North-South Centre Bureau tal-Kunsill tal-

Ewropa.  

 

3.15 Diplomazija Kulturali  

Inizjattivi Kulturali 

Saru bosta negozjati dwar diversi ftehim li jirrigwarda l-qasam tal-Kultura u l-Edukazzjoni. Uħud minn 

dawn il-ftehim waslu fi stadju avvanzat tal-ftehim u mistennija jiġu ffirmati mill-aktar fis. Fost dawn 

il-pajjiżi nsibu r-Russja, l-Alġerija, il-Emirati Għarab Maqgħuda, il-Kuwajt u l-Afrika t’Isfel. 

 

4 ID-DIRETTORAT GĦAS-SERVIZZI KONSULARI U L-MALTIN LI 

JGĦIXU BARRA MINN MALTA 

Id-Direttorat għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta hu l-ewwel punt ta’ kuntatt 

mal-Ministeru għall-Ambaxxati/Konsulati u għall-pubbliku. Is-servizzi mogħtija minn dan id-Direttorat 

ivarjaw minn informazzjoni ġenerali għal pariri u appuntamenti dwar każijiet partikolari li jkun 

jeħtiġilhom attenzjoni individwali.  

 

4.1 Il-Consular Services Office (CSO) 

Id-Direttorat, wara konsultazzjoni interna, iddeċieda li jibdel l-isem tal-Client Service Office għall- 

Consular Services Office (CSO) sabiex jirrifletti aktar ix-xogħol li jwettaq. Fil-fatt, dan l-uffiċċju 
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jagħmel parti minn katina ta’ servizzi li joffri l-Gvern ċentrali lil klijenti Maltin u għandu l-għan li jservi 

ta’ one-stop-shop għal servizzi Konsulari mogħtija mill-Ministeru. 

 

Matul din is-sena ta’ ħidma, il-CSO rċieva medja ta’ 57 talba għall-assistenza fil-ġimgħa. Filwaqt ħafna 

minnhom twieġbu minnufih u direttament mill-istess uffiċċju, oħrajn ġew imwieġba wara li saru l-

verifiki meħtieġa mal-entitajiet ikkonċernati  

 

Ma’ dan ta’ min iżid ukoll li fl-eqqel tal-kriżi tal-imxija tal-Covid-19; meta l-CSO kien magħluq għall-

pubbliku ħlief għal appuntamenti biex jiġu legalizzati dokumenti pubbliċi, l-istess uffiċċju rċieva bosta 

talbiet oħra li oriġinarjament kienu ntbagħtu lill-Ministeru dirett. Mill-24 ta’ Ġunju 2020, ġiet introdotta 

sistema oħra fejn wieħed seta’ jibda jħalli d-dokumenti li jkun irid jillegalizza f’kaxxa (drop box) fl-

entratura tal-binja fejn jinsab il-CSO.  

 

Li ġejjin huma ftit ċifri tas-servizzi li ġew pprovduta lill-pubbliku matul din is-sena ta’ ħidma: 

• Legalizzazzjoni: Id-dħul totali fl-2020 kien ta’ €511,016, b’total ta’ 10,014 klijent u 32,083 

dokument għal-legalizzazzjoni.  

• Viżi: Irċieva madwar 1,681 talba għall-informazzjoni fuq viżi, b’madwar 70 applikazzjoni lill-

Ambaxxata Maltija f’Ruma, kif ukoll madwar 28 talba ta’ viżi għal żjarat uffiċjali. 

• Boroż ta’ studju: il-CSO rċieva wkoll 15-il applikazzjoni minn studenti Maltin għal korsijiet 

f’pajjiżi u istituzzjonijiet differenti li fost oħrajn kienu jinkludu l-Kulleġġ tal-Ewropa Bruges il-

Belġju, l-Istitut Internazzjonali tal-Liġi Marittima (IMLI) u xi istituzzjonijiet f’Singapore. Minn 

dan in-numru t’applikazzjonijiet ġew mogħtija 8 boroż ta’ studju.  

• Każijiet Konsulari: Kien hemm aktar minn 71 każ konsulari ta’ ċertu relevanza li kienu jvarjaw 

minn każijiet t’arrest ta’ Maltin jew żamma tagħhom f’ajruporti barranin, għall-għajnuna għall-

ħruġ ta’ dokumenti għall-ivvjaġġar, għall-assistenza medika waqt safar, assistenza minħabba mewt 

u assistenza lill-Maltin li sfaw vittmi ta’ kriminalità meta kienu barra minn Malta. Ma’ dawn kien 

hemm ukoll talbiet għal għajnuna f’każijiet oħra iktar ikkumplikati u personali.  

• Consul-on-the-Move: Permezz tal-programm Consul-on-the-Move nħarġu 87 passaport Malti, 

filwaqt li ġew reġistrati 23 ċertifikat u saru 17-il talba għal ċittadinanza Maltija. Dawn saru 

permezz t’appuntamenti li saru f’żewġ żjarat, f’diversi bliet bħal Brisbane, Mackay, u Cairns fl-

Awstralja, u San Francisco fl-Istati Uniti. 

• Talbiet għal assistenza mill-Konsli Onorarji li jirrappreżentaw lil Malta: Fl-2020, it-Taqsima 

tas-Servizzi Konsulari Ġenerali irċeviet 101 talba minn diversi Konsli Onorarji. 

• Dokumenti u oġġetti li ntilfu jew li nqabdu mill-Pulizija. Din is-sena nstabu 171 dokument li 

kienu mitlufa f’Malta. Kien hemm 66  dokument u 2 kartieri li ntilfu minn Maltin waqt li kienu 

msefrin. Fl-istess waqt, 25 dokument Malti ġew maqbuda mill-Pulizija barra minn Malta u 22 
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dokument barrani ġew maqbuda mill-Pulizija Maltija. 33 passaport barrani kienu irrapportati li 

ntilfu f’Malta. 

 

4.2 Ħidma mixellanja marbuta ma’ aspetti ta’ natura legali  

 

Ittri Rogatorji 

Matul is-sena 2020, għaddew madwar 45 ittra rogatorja mid-Direttorat. Fl-istess waqt ġie infurmat mill-

Qorti tal-European Free Trade Association (EFTA) fi Brussell bi 15-il kontravenzjoni matul l-istess 

perjodu. Il-Qorti tal-EFTA tinforma fuq dawn il-kontravenzjonijiet minn pajjiżi differenti li tittratta din 

il-Qorti. Id-Direttorat għadda dawn in-notifiki ta’ kontravenzjonijiet għall-attenzjoni tal-Uffiċċju tal-

Avukat tal-Istat. 

 

Estradizzjoni ta’ persuni 

F’2020, id-Direttorat irċieva tliet talbiet għal assistenza għal estradizzjoni ta’ persuni minn/jew lejn 

Malta. Tnejn minn dawn it-talbiet ġew mill-Maċedonja ta’ Fuq filwaqt li t-tielet talba saret minn Malta 

stess.  

 

Immigrazzjoni Irregolari 

Matul din is-sena ta’ ħidma ntalbu li jinħarġu 82  dokumenti tal-ivvjaġġar lill-immigranti rregolari 

permezz ta’ Note Verbale. Għal dawn it-talbiet, il-Ministeru ġie nnotifikat bil-ħruġ ta’ 17-il dokument.  

 

Kontravenzjonijiet Marittimi 

Matul l-2020, id-Direttorat ġie nnotifikat minn Ambaxxati barranin b’19-il każ ta’ kontravenzjonijiet 

minn vapuri rreġistrati f’Malta f’territorji barranin. L-Ambaxxati talbu wkoll informazzjoni dwar l-

istadju li fih waslu l-investigazzjonijiet fuq dawn il-kontravenzjonijiet. 

 

4.3 Uffiċċju ta’ Schengen u tal-Viżi 

Is-sena 2020 kienet l-ewwel sena fejn l-Istati Schengen ħaddnu r-regoli tal-kodiċi tal-viżi l-ġodda. F’dan 

ir-rigward, l-Uffiċċju tax-Schengen u tal-Viżi kompla l-ħidma tiegħu sabiex l-Ambaxxati u l-Konsolati 

Maltin madwar id-dinja jkunu aġġornati dwar dawn il-bidliet, u kif ukoll biex jimxu skond l-acquis tal-

Unjoni Ewropea fir-rigward tax-Schengen u tal-Viżi.  

 

L-Uffiċċju tax-Scehngen u l-Viżi ħadem ukoll biex jimplimenta l-azzjonijiet ippjanati fir-rigward tal-

Evalwazzjoni Schengen (Schengen Evaluation). Fl-istess waqt, l-Uffiċċju ta s-sehem tiegħu għall-

bidliet fis-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża li huma previsti li jidħlu fis-seħħ fl-2021. Din il-

ħidma saret flimkien b’koperazzjoni mac-Chief Information Office fi ħdan il-Ministeru. 
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Dan l-uffiċċju ħadem ukoll biex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ ftehim ta’ rappreżentanza tal-viżi ma’ 

Stati Membri oħra fiż-żona Schengen. Barra minn hekk, l-Uffiċċju tax-Schengen u tal-Viżi ħadem 

sabiex jintlaħaq ftehim globali ġdid ma’ fornitur estern tas-servizzi rigward l-applikazzjonijiet tal-viża 

Schengen. Dan il-ftehim kien iffirmat fl-2020, u witta t-triq sabiex ikunu aġġornati ftehmiet li jkopru 

pajjiżi speċifiċi, fejn Malta għandha rappreżentanza diplomatika u/jew konsulari. 

 

It-taħriġ fi kwistjonijiet tax-Schengen u l-Immigrazzjoni  

Matul l-2020, l-Uffiċċju tax-Schengen u l-Viżi kompla t-tħejjijiet sabiex il-proġett għat-taħriġ jingħata 

bidu fl-2021 lill-uffiċjali tal-Ministeru u ta’ entitajiet oħrajn li jaħdmu fis-setturi tax-Schengen u l-

immigrazzjoni bil-għan jissaħħu l-ħiliet tal-uffiċjali li diġà jaħdmu f’dan il-qasam biex b’hekk ikunu 

jistgħu jwettqu l-ħidma tagħhom b’mod iktar effiċjenti. 

It-taħriġ se jkun żviluppat mill-Ministeru flimkien mas-Central Visa Unit (fi ħdan l-Identity Malta 

Agency) u s-sezzjoni tal-Immigrazzjoni tal-Pulizija, u ser ikun akkreditat mill-Malta College of Arts, 

Science & Technology (MCAST). Il-proġett hu kofinanzjat mill-UE.  

 

4.4 Taqsima responsabbli mill-Immaniġġjar ta’ Kriżijiet barra minn Malta (Situation 

Centre) 

Is-Situation Centre (SitCen), twaqqaf fis-sena 2020 bl-iskop primarju li jkun hemm struttura permanenti 

b’tim ta’ uffiċjali speċjalizzati f’dan il-qasam li jsegwu dak li jkun għaddej madwar id-dinja u tittieħed 

azzjoni kif meħtieġ fi żminijiet ta’ kriżi.  

 

Is-SitCen ġie attivat fil-prattika f’xenarju ta’ kriżi reali meta l-awtoritajiet Maltin ħadu d-deċiżjoni li 

jitwaqqfu numru ta’ titjiriet u t-traġġiti bil-vapuri kummerċjali fl-10 ta’ Marzu 2020. L-operat prattiku 

intensifika aktar meta fil-21 ta’ Marzu l-awtoritajiet Maltin tas-Saħħa ħadu d-deċiżjoni li jkun projbit 

vjaġġar minn u lejn Malta bl-ajru u l-baħar bil-għan li titrażżan l-imxija tal-Covid-19.  

 

Minn meta twaqqaf is-SitCen din is-sena:  

• ħa ħsieb il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ta’ programm ta’azzjoni li jagħmel iċ-Ċentru wieħed 

preparat f’każ ta’ kalamità naturali, konflitti jew forom oħra t’emerġenzi li jseħħu barra l-pajjiż; 

• analizza diversi sitwazzjonijiet ta’ kriżi barra minn Malta bil-għan li jkun studjat x’effett dawn 

jista’ jkollhom fuq il-Maltin li qegħdin barra;  

• żamm komunikazzjoni kontinwa mal-istituzzjonijiet governattivi fuq livell nazzjonali, missjonijiet 

barra l-pajjiż, l-Istati Membri tal-UE u istituzzjonijiet imsieħba u pajjiżi tal-istess opinjoni bil-għan 

li jiġu mminimizzati l-kriżijiet; 

• aġġorna l-Manwal ta’ Proċeduri li jiġbor fih l-istadji differenti ta’ kriżijiet u kif dawn għandhom 

jiġu ttrattati, sabiex tkun assigurata il-funzjonalità tiegħu; 
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• ħa ħsieb l-aġġornament kontinwu tal-193 Pariri dwar Vjaġġar li jinsabu fuq is-sit tal-Ministeru 

biex jirriflettu l-iżviluppi li jkunu qed iseħħu; 

• ipprovda assistenza u konsulenza lil ċittadini Maltin u oħrajn Ewropej skont il-gwidi lokali u r-

regolamenti internazzjonali; 

• qassam u aġġorna l-listi ta’ kuntatti f’każ ta’ emerġenza li, fost oħrajn kienu jinkludu r-

rappreżentazzjonijiet diplomatiċi u konsulari tal-pajjiżi membri tal-UE;  

• b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tas-CIO wettaq aġġornament tal-applikazzjoni tal-mobajl (Malta 

Travel Point) biex tkun tinkludi informazzjoni addizzjonali dwar viżi kif ukoll informazzjoni dwar 

miżuri introdotti wara l-kriżi tal-Covid-19. 

• fl-aħħar ta’ Jannar 2020 l-Kap taċ-Ċentru ħa sehem f’taħriġ bażiku offrut mill-European Union 

External Action (EEAS).  

 

Peress li s-SitCen jeħtieġ li jkollu tim ta’ uffiċjali speċjalizzati fil-qasam tal-immaniġġar tal-kriżijiet, 

matul is-sena 2020 beda l-proċess għar-reklutaġġ t’uffiċjali ġodda għal dan iċ-Ċentru.  

 

Matul l-istess sena ta’ ħidma, id-Direttorat kompla għaddej bit-taħditiet u riċerka fosthom mal-EEAS u 

l-ICMPD sabiex tinstab l-aħjar formula biex is-SitCen ikun jista’ jaqdi l-ħtiġijiet tal-Maltin li jsibu 

ruħhom f’diffikultà waqt li dawn ikunu msefrin. Ġew imfassla sett ta’ dmirijiet u responsabbiltajiet li 

jinkludi fost l-oħrajn il-lista ta’ servizzi li jiġu offruta lil min ikollu bżonnhom waqt li jkun qiegħed 

barra minn Malta. Il-Missjonijiet Diplomatiċi Maltin ukoll ssottomew il-pjan ta’ emerġenza tagħhom 

aġġornat. 

 

Matul is-sena 2020, id-Direttorat segwa mill-qrib aktar minn 123 avveniment ta’ kriżijiet li jvarjaw 

minn attakki terroristiċi, sa pandemija jew diżastri naturali. 

 

Telefonati u emails 

Bejn Marzu u Ġunju 2020, ix-xogħol ewlieni tas-SitCen kien il-kordinazzjoni ta’ ripatrijazzjonijiet ta’ 

ċittadini Maltin jew persuni barranin b’residenza valida Maltija lura lejn Malta. Għal dan il-għan ġew 

ipproċessati 41,134 email u mwieġba 12,890 telefonata.  

 

Ripatrijazzjonijiet bl-ajru u bil-baħar 

Fil-perjodu bejn Marzu u Ġunju, il-Ministeru f’kordinazzjoni mal-Virtù Ferries u mal-linja nazzjonali 

tal-ajru l-AirMalta, organizza 10 vjaġġi bil-katamaran u 57 titjira ta’ ripatrijazzjoni lejn Malta. Minn 

dawn il-vjaġġi ġew megħjuna jirritornaw Malta 828 ċittadin Malti, u 774  resident barrani f’Malta. 
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Ta’ min wieħed jinnota wkoll li matul din is-sena ta’ ħidma, id-Direttorat baqa’ jsegwi mill-qrib is-

sitwazzjoni ta’ kriżi fil-Libja billi żamm kuntatti regolari ma’ dawk il-Maltin li talbu l-għajnuna u 

gwidahom bl-aħjar mod possibbli. Matul l-istess perjodu, id-Direttorat segwa wkoll mill-qrib is-

sitwazzjoni instabbli li kienet qed tiżviluppa fil-Golf Għarbi, il-kriżi fil-Libanu u s-sitwazzjoni tan-

nirien fl-Awstralja. 

 

F’kull sitwazzjoni d-Direttorat ħadem bis-sħiħ mal-Ambaxxati jew Konsulati sabiex ikun żgurat li 

Maltin li setgħu kienu affettwati mill-kriżi tingħatalhom kull għajnuna possibbli. 

 

4.5 Parteċipazzjoni fil-Grupp ta’ Ħidma għall-Affarijiet Konsulari (COCON) fi Brussell 

Fost is-suġġetti li jiġu diskussi mill-Grupp ta’ Ħidma għall-Affarijiet Konsulari (COCON WP) li 

f’ċirkostanzi normali jiltaqa’ sitt darbiet fis-sena fil-binja tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (UE) fi 

Brussell, l-Istati Membri jeżaminaw diversi proposti leġiżlattivi li jkunu relatati ma’ aspetti konsulari 

bil-għan li jtejbu s-servizz tagħhom mogħti liċ-ċittadini Ewropej.  

 

Matul is-sena 2020, il-Ministeru attenda żewġ laqgħat waqt il-Presidenza Kroata u tnejn oħra waqt il-

Presidenza Ġermaniża, bl-aħħar tlieta jiġu organizzati onlajn minħabba l-imxija tal-Covid-19. F’dawn 

il-laqgħat komplew jiġu diskussi diversi temi; fosthom numru ta’ consular démarches, il-koperazzjoni 

konsulari bejn l-Istati Membri f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi li ġraw matul is-sena, id-Direttiva tal-

Emergency Travel Document tal-UE, il-Joint EU Crisis Preparedness Framework u d-djalogi konsulari 

bejn l-UE u l-Awstralja, l-Istati Uniti, il-Kanada u New Zealand.  

 

4.6 It-Taqsima tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta 

Il-preżenza ta’ ċittadini Maltin u persuni ta’ dixxendenza Maltija illum insibuhom f’aktar minn 180 

pajjiż madwar id-dinja. Sadanittant qed nosservaw moviment qawwi ta’ persuni tat-tieni sar-raba’ 

ġenerazzjoni ta’ dixxendenza Maltija li qed juru nteress f’pajjiżna. Dan l-interess qed isarraf f’żieda fl-

applikazzjonijiet għaċ-ċittadinanza Maltija u għall-passaport Malti.  

 

Abbażi ta’ proposta maqbula mill-Membri tal-Kunsill u permezz tas-sapport mit-taqsima tal-Uffiċċju 

tac-CIO twettqet ħidma sabiex tiġi mġedda l-paġna marbuta mal-Maltin li Jgħixu Barra fuq il-websajt 

tal-Ministeru. Għaldaqstant, din il-paġna issa hija aktar informattiva u aġġornata. 

 

Kmieni din is-sena l-preparazzjonijiet marbuta mal-Ħames Konvenzjoni għall-Maltin li Jgħixu Barra 

minn Malta li kienet skedata li ssir bejn is-6-7 ta’ Ottubru, 2020 kellhom jitwaqqfu wara li ttieħdet 

inkonsiderazzjoni s-sitwazzjoni tal-imxija tal-Covid-19 u l-inċertezzi kbar li din ġabet magħha. 
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It-Taqsima tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta għamlet studju ta’ riċerka rigward l-organizzazzjoni 

futura tal-Konvenzjoni għall-Maltin li jgħixu Barra minn Malta. L-għan aħħari ta’ dan l-istudju kien li 

jservi bħala qafas informattiv u għaldaqstant jiffaċilita t-teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi f’dan ir-

rigward.  

 

Minħabba ċirkustanzi marbuta mal-imxija tal-Covid-19, il-laqgħa annwali tal-Kunsill tal-Maltin li 

Jgħixu Barra minn Malta saret b’mod virtwali fis-16 ta’ Ottubru. Din kienet il-ħdax-il laqgħa tal-Kunsill 

b’format ridott. Il-laqgħa kienet tikkonsisti f’indirizz mill-Ministru Bartolo u mill-President tal-Kunsill 

għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta, u preżentazzjoni konġunta ta’ rapport ta’ ħidma mis-Segretarju 

tal-Kunsill u d-Direttur għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra.  

 

Matul din s-sena ta’ ħidma, id-Direttorat tkellem ma’ diversi entitajiet governattivi relatati mal-proposti 

li kienu deċiżi mill-Kunsill u aċċettati miċ-Chairperson rispettivament fis-sena preċedenti. Rapporti tal-

laqgħat kienu mgħoddija lis-Segretarju tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta biex dan 

jiċċirkulahom lill-membri tal-Kunsill.  

Matul l-istess perjodu ta’ ħidma, id-Direttorat ħa ħsieb li jżomm kuntatt mal-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol dwar proposta maqbula mill-Membri tal-Kunsill biex titwaqqaf pjattaforma 

diġitali għat-tagħlim tal-Ilsien Malti. F’dan ir-rigward, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

ħareġ tender għal din il-pjattaforma diġitali biex ikun aċċertat li ma jintilfux fondi tal-UE. Il-proċess 

tat-tender jinsab fi stat avvanzat.  

 

Fl-istess perjodu, id-Direttorat għadda u informa lis-Segretarju tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra 

minn Malta b’leġislazzjoni ġdida, emendi u eżerċizzji ta’ konsultazzjoni f’livell lokali, reġjonali, 

nazzjonali u Ewropew, skont Artiklu 3(k) u 8(3) tal-Att XX tal-2011. L-iskop ta’ dan l-eżerċizzju kien 

sabiex il-Maltin ta’ barra jkunu infurmati u kkonsultati dwar liġijiet u regolamenti li jkunu ser jiġu 

introdotti u dan biex il-leħen tad-Dijaspora tagħna jkun inkluż fil-proċess hawn Malta. 

 

Matul din is-sena tkompla l-kuntatt mal-Ministeri u l-entitajiet governattivi kollha permezz ta’ 

kordinatur tagħhom u d-Direttorat kompla jikkomunika magħhom fuq temi ta’ interess partikolari li 

jaffettwa d-Dijaspora Maltija. 
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5 DIRETTORAT TAL-PROTOKOLL 

 

5.1 Protokoll 

Visti minn Dinjitarji Barranin 

Ġiet provduta assistenza lil dinjitarji varji barranin għal rikjesti biex niffaċilitaw laqgħat mal-President, 

mal-Prim Ministru u ma’ Ministri.  

 

Assistenza ġiet ukoll provduta lill-Ambaxxaturi li spiċċalhom t-terminu tal-kariga tagħhom u xtaqu 

jagħtu l-aħħar tislija lid-dinjitarji Maltin. Lista ta’ dawn hija provduta hawn taħt: 

• Il-Kummissarju Għolja tal-Awstralja 

• Il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika tal-Poplu tal-Bangladesh 

• Chargé d’Affaires tal-Istati Uniti tal-Amerika 

• L-Ambaxxatur tar-Repubblika tat-Tuneżija  

• Il-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit 

• L-Ambaxxatur tar-Repubblika Taljana 

• Il-Kummissarju Għolja tar-Repubblika tal-Gana  

• L-Ambaxxatriċi tar-Renju tal-Isvezja 

• L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika tal-Estonja 

• L-Ambaxxatur tan-Nepal 

•  

Kredenzjali – Ambaxxaturi Maltin 

Ġew ippreparati d-dokumenti neċessarji (agrément, copie d’usage, Letters of Credentials, Letters of 

Recall) għall-akkreditazzjoni t’Ambaxxaturi Maltin. 

 

Kredenzjali – Ambaxxaturi Barranin 

Matul is-sena 2020, dan il-Ministeru rċieva 31 rikjesta ġdida għall-akkreditazzjoni t’Ambaxxaturi jew 

Kummissarji Għolja barranin għal Malta. Sa tmiem l-2020 ippreżentaw il-kredenzjali tagħhom il-pajjiżi 

hawn taħt imniżżla: 

• Ir-Repubblika tal-Korea (30/01/2020) 

• Ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil (30/01/2020) 

• L-Emirati Għarab Magħquda (30/01/2020) 

• Ir-Repubblika tal-Polonja (27/02/2020) 

• L-Istati Uniti tal-Messiku (27/02/2020) 

• Ir-Repubblika tan-Namibja (27/02/2020) 

• Il-Commonwealth tal-Awstralja (23/07/2020) 
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• Ir-Repubblika tal-Możambique (23/07/2020) 

• Il-Ġappun (23/07/2020) 

• Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (22/10/2020) 

• Ir-Renju tad-Danimarka (22/10/2020) 

• Ir-Repubblika tar-Rwanda (19/11/2020) 

• Ir-Repubblika tat-Tuneżija (19/11/2020) 

 

Konsli Onorarji ta’ Malta 

Matul din l-aħħar sena, il-Ministeru kompla jsaħħaħ in-Network Konsolari tiegħu biex ikun ta’ 

għajnuna għaċ-ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw, kif ukoll biex joħloq opportunitajiet ta’ negozju 

għall-intraprendituri Maltin. Matul il-perjodu Jannar 2020 u Diċembru 2020, ġew appuntati Konsli 

Onorarji f’dawn l-ibliet: 

Konsli Belt Pajjiż 

Is-Sinjura Carmen Spiteri Adelaide L-Awstralja 

Id-Dottore Luis Enrique Santaliz-Ruiz Puerto Rico Puerto Rico 

Id-Dottore Arthur J. Furia Miami L-Istati Uniti tal-Amerka 

Is-Sinjura Paolamaria Valiente Catani San Salvador L-El Salvador 

Is-Sinjur Patrick Manhardt Salzburg L-Awstrija 

Is-Sinjur Dawit Gebre-ab Il-Belt tal-Djibouti Il-Djibouti 

Id-Dottore Claudio di Scala Napli L-Italja 

 

Konsli Onorarji ta’ Pajjiżi Barranin f’Malta 

Matul l-2020, tlesta l-proċess u nħareġ l-exequatur lill-Konsli Onorarji ta’ dawn il-pajjiżi: New Zealand, 

Vanuatu, Il-Georgia, Benin, L-Estonja, In-Namibja 

 

5.2 Servizz tal-Protokoll lill-Korp Diplomatiku akkreditati għal Malta 

Permessi Diplomatiċi 

F’dan il-perjodu ngħataw permess għal 419-il ajruplan statali jew militari sabiex jgħaddu mill-ispazju 

tal-ajru Malti jew jinżlu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Dawn l-ajruplani kienu ta’ diversi pajjiżi 

fosthom l-Italja, l-Istati Uniti tal-Amerika, Franza, it-Tuneżija, l-Algerija, il-Libja, il-Ġermanja, ir-

Russja, Spanja, l-Oman, ir-Renju Unit, in-Netherlands, it-Turkija, il-Marokk, l-Eġittu, il-Belġju, l-

Ukrajna, il-Qatar, il-Bahrain, il-Kuwajt, il-Portugal, l-Angola, il-Brażil, l-Ungerija, l-Ġnus Magħquda, 

l-Irlanda, Repubblika Ċeka, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, in-Niġerja, il-Mauritania, il-Kosta tal-

Avorju, l-Iżrael, l-Arabja Sawdija, Ċipru, is-Senegal, Greċja, il-Bangladesh, NATO, il-Filippini, in-

Namibja, il-Guinea Ekwatorjali, il-Pakistan, il-Kolombja, il-Kummissjoni Ewropea, il-Gambja, il-Mali, 

it-Turkmenistan, is-Slovenja u l-Ghana.  
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Dan id-Direttorat, matul dan il-perjodu, ħareġ 15-il permess biex membri tal-militar mill-Istati Uniti 

tal-Amerika, l-Italja, Franza u t-Turkija jkunu jistgħu jilbsu l-uniformi militari f’okkażjonjiet speċjali. 

Ġew ukoll proċessati 10 talbiet biex gruppi militari mir-Renju Unit iżuru Malta fuq btala ta’ taħriġ.  

 

Din it-taqsima, wara konsultazzjoni ma’ Dipartimenti oħrajn, ħarġet l-akkreditazzjoni lill-Military 

Attaches tal-Polonja, Spanja, l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Greċja, il-Kanada u l-Awstrija. 

 

Matul dan il-perjodu, id-Direttorat tal-Protokoll ipproċessa 26 rikjesta għal permessi Diplomatiċi sabiex 

vapuri militari jew statali barranin jidħlu fl-ibħra jew portijiet Maltin. Dawn ir-rikjesti saru minn dawn 

il-pajjiżi: il-Bahrain, Franza, il-Filippini, l-Italja, in-NATO, in-Netherlands, il-Qatar, ir-Renju Unit, it-

Turkija u l-Istati Uniti tal-Amerika. 

 

Onorifiċenza Barranin 

Ġew ipproċessati talbiet mil-Latvja, l-Italja u r-Renju Unit u l-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta biex 

13-il ċittadin Malti jiġu mogħtija onorifiċenza minn dawn il-pajjiżi/organizzazzjonijiet. 

 

Karti ta’ Identità Diplomatiċi/Konsolari 

Dan id-Direttorat ħareġ jew ġew imġedda, 540 karta tal-identità ġdida lill-membri tal-korp diplomatiku 

u amministrattiv li jaħdmu f’Ambaxxati barranin u Organizzazzjonijiet Internazzjonali hawn Malta. 

Barra minn hekk inħarġu jew ġew imġedda, 51 Consular ID Cards għall-Konsli Onorarji barra minn 

Malta u 6 Consular ID cards għall-Konsli Onorarji f’Malta. 

 

Minbarra l-assistenza imsemmija hawn fuq, dan id-Direttorat jassisti wkoll lill-Ambaxxati barranin u 

Organizzazzjonijiet Internazzjonali residenti f’Malta fil-ħruġ ta’ liċenzji tas-sewqan, liċenzji tal-

karozza u tarki tal-karozza (CD, DMS u TF). 

 

Duty Free 

Din it-taqsima ħadet ukoll ħsieb il-ħruġ ta’ permess għal 57 talba għal duty free għall-Ambaxxati ta’ 

pajjiżi barranin preżenti hawn Malta. 

 

Rifużjoni ta’ VAT  

Matul din is-sena, l-Ambaxxati residenti f’Malta għamlu 389 talba għar-rifużjoni ta’ VAT.  

 

VIP - Ministerial Lounge 

Bejn Jannar u Diċembru 2020, akkomodajna 399 talba għall-użu tal-VIP u Ministerial Lounge fl-

Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.  
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5.3 Taqsima Legali Privileġġi u Immunitajiet 

L-uffiċjali f’din it-Taqsima jagħtu pariri legali lill-Ministeru fuq interpretazzjoni ta’ ftehim eżistenti 

bejn Malta u organizzazzjonijiet internazzjonali li jinsabu f’pajjiżna, liema ftehim jistabbilixxi l-operat 

tal-istess organizzazzjonijiet internazzjonali. Matul dan il-perjodu, id-Direttorat kellu bosta laqgħat ma’ 

Uffiċjali ta’ Organizzazzjonijiet Internazzjonali u Aġenziji f’pajjiżna, bil-għan illi jiġi msaħħaħ l-operat 

ta’ ftehim eżistenti. Dan l-uffiċċju jassisti lill-organizzazzjonijiet internazzjonali li jinsabu f’Malta ukoll 

fuq temi partikolari fejn ikun hemm bżonn ta’ parir u għajnuna fuq il-liġi, speċjalment dik 

amministrattiva. Jiġu mħejjija wkoll l-atti leġislattivi li jitressqu mill-Ministeru lill-Parlament. 

  

5.4 Servizz tal-Protokoll lill-Uffiċju tal-President tar-Repubblika, l-Uffiċju tal-Prim 

Ministru u l-Uffiċju tal-President tal-Kamra tad-Deputati 

Parti mid-doveri tad-Direttorat tal-Protokoll huwa li jipprepara l-ittri ta’ tislijiet għal Jum Nazzjonali 

ta’ pajjiżi barranin għall-President tar-Repubblika u li jirċievi ittri mill-Uffiċju tal-President, iffirmati 

mill-President tar-Repubblika, biex jiġu mibgħuta lill-Kapijiet ta’ Stat u dinjitarji barranin permezz tal-

kanali diplomatiċi. Dan minbarra li jirċievi t-tislijiet u ittri uffiċjali oħrajn indirizzati lill-President tar-

Repubblika, lill-Prim Ministru, u kif ukoll lill-President tal-Kamra tad-Deputati. 

 

Matul l-2020 ġew preparati, għall-President tar-Repubblika, 169 ittra biex jintbagħtu lill-pajjiżi barranin 

bħala tislija għal Jum Nazzjonali tagħhom. Ġew imfassla u preparati ukoll 98 ittra ta’ ringrazzjament, 

20 ittra t’awguri, u 17-il ittra ta’ kondoljanzi u simpatija. Ġew mibgħuta ukoll erbatax-il ittra ta’ 

solidarjetà quddiem il-kriżi internazzjonali tal-epidemija tal-COVID-19, iffirmati mill-Eċċellenza 

Tiegħu il-President tar-Repubblika. 

 

6 DIPARTIMENT GĦALL-KOORDINAZZJONI TAL-UNJONI 

EWROPEA 

 

6.1 Ħidma ġenerali 

Id-Dipartiment kompla jsaħħaħ ir-rwol tiegħu f’dak li għandu x’jaqsam ma’ skrutinju ta’ dokumenti 

maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea, b’mod speċjali fuq proposti leġiżlattivi u komunikati oħra, u kif 

ukoll fit-tfassil tal-pożizzjonijiet li ħa u li qiegħed jieħu l-Gvern fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-

Kunsill Ewropew u ma’ partijiet oħra interessati. Dan isir dejjem bl-għan aħħari li jiġu sfruttati l-

opportunitajiet kollha li jiġu preżentati u li jitnaqqsu r-riskji li naffaċċjaw bħala pajjiż, speċjalment 

f’oqsma sensittivi għal pajjiżna, bħalma huwa dak tat-tassazzjoni. 

 

L-aktar eżitu importanti u tanġibbli tul din is-sena fil-kuntest ta’ ħidma relatata mal-Kunsill Ewropew, 

kien il-ftehim dwar il-baġit tal-UE għas-seba’ snin li ġejjin u l-istrument ta’ rkupru fuq il-baġit 
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multiannwali. Dawn in-negozjati wasslu biex il-Gvern kiseb l-akbar allokazzjoni ta’ fondi li qatt kellna, 

bl-ammont ta’ fondi għall-gżejjer Maltin ilaħħaq is-somma ta’ €2.25 biljun, jew biljun ewro aktar minn 

dik li ġiet negozjata fi Frar tal-2013. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu l-ftehim finali rigward il-

baġit multiannwali f’Diċembru 2020 u issa jonqos xogħol fuq fondi settorjali u l-istrument ta’ rkupru. 

Fost diversi aspetti importanti oħrajn, id-Dipartiment ħadem bis-sħiħ f’ħidma konġunta mal-Ministeri 

rispettivi, ir-Rappreżentanza Maltija fi Brussel u servizzi diplomatiċi tal-Gvern fi Stati Membri oħra 

sabiex tkompli titwassal il-pożizzjoni tal-Gvern dwar il-bżonn li l-Unjoni jkollha politika olistika u 

effettiva dwar il-migrazzjoni. Id-diskussjonijiet ħadu żvolta ġdida wara li l-Kummissjoni Ewropea 

ppublikat il-pakkett magħruf bħala l-Patt il-ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil nhar it-23 ta’ Settembru 

2020. F’Novembru 2020, Malta flimkien mal-Greċja, l-Italja u Spanja ppreżentaw pożizzjoni konġunta 

fir-rigward ta’ dan il-Patt.  

 

B’impenn iktar sod, wara li l-Gvern ikkommetta ruħu din is-sena għall-ekonomija b’livell baxx ta’ 

karbonju, il-Gvern Malti kompla jinvolvi ruħu bl-aktar mod sħiħ fin-negozjati fuq livell Ewropew dwar 

il-mitigazzjoni tal-bdil fil-klima. Fil-fatt, id-Dipartiment kellu sehem importanti fil-preparamenti għan-

negozjati u l-pożizzjoni ta’ Malta li saru bejn il-mexxejja Ewropej biex f’Diċembru 2020 wasslu li 

jnaqqsu l-emmissjonijiet għal mhux inqas minn 55% sas-sena 2030, filwaqt li jkunu kkunsidrati l-

ispeċifiċitajiet ta’ Stati Membri li huma gżejjer bħal Malta.  

 

Għaddejja ħidma kontinwa biex intaffu l-piż li tefgħet fuqna l-pandemija tal-COVID-19. Saru numru 

ta’ laqgħat fuq livell Ewropew li waslu għall-konklużjoni ta’ ftehim għall-produzzjoni, l-aċċess, l-

approvazzjoni u d-distribuzzjoni madwar l-Unjoni Ewropea, inkluż f’Malta, għat-tilqim tal-vaċċin mal-

ewwel kumpanija Pfizer-BioNTech nhar is-27 ta’ Diċembru 2020.  

 

Tkompliet ukoll il-ħidma sabiex jiġi assigurat li d-diversi riformi li saru fuq livell nazzjonali, inkluż il-

ħidma fir-riforma tal-Ġustizzja u s-saltna tad-dritt, jiġu kkomunikati b’mod effettiv mal-Istituzzjonijiet 

Ewropej fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Id-Dipartiment ġie assenjat l-irwol ta’ punt ta’ kuntatt 

għall-mekkaniżmu ġdid tal-Kummissjoni Ewropea. F’dan l-irwol, id-Dipartiment abbozza l-

kontribuzzjoni ta’ Malta għall-ewwel Rapport Annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-istat tas-

Saltna tad-Dritt. Kompliet ukoll il-ħidma mill-Gvern sabiex il-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ l-isforzi 

tagħha biex tintegra l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma u l-programmi kollha tal-politika tagħha. Din 

il-ħidma jidher li tat il-frott u llum għandna wkoll Kummissarju ddedikat fuq dan il-portafoll. Fin-

negozjati u d-diskussjonijiet kemm tekniċi, u kif ukoll dawk politiċi, komplejna fost oħrajn, nagħtu 

importanza lill-intrapriżi żgħar u medji, sabiex nassiguraw li l-piż obbligatorju ma jkunx sproporzjonat.  
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6.2 Tluq tar-Renju Unit mill-UE 

Fil-31 ta’ Jannar 2020, ir-Renju Unit ħalla l-blokk u ngħata bidu għal perjodu tranżitorju li ġie fi tmiem 

fil-31 ta’ Diċembru 2020. Dan kien ifisser li mill-1 ta’ Jannar, ir-relazzjoni li kellna mar-Renju Unit 

bħala Stat Membru ieħor tal-Unjon kienet ser tintemm kompletament. Madanakollu, matul dan il-

perjodu kienu għaddejjin diskussjonijiet intensivi mmexxija min-negozjaturi tal-Unjoni u tar-Renju 

Unit dwar ir-relazzjoni futura. Id-Dipartiment tal-Kordinazzjoni tal-UE segwa mill-qrib dawn in-

negozjati u kien strumentali biex jikkordina l-ħidma tal-Gvern f’dan ir-rigward biex jiġi assigurat li l-

interessi ta’ pajjiżna jiġu mħarsa f’kull settur, b’mod speċjali f’oqsma ta’ sensittività kbira bħalma huma 

d-drittijiet taċ-ċittadini, l-avjazzjoni u l-qasam tas-saħħa. Matul is-sena, il-Gvern għamel il-

preparamenti kollha meħtieġa għal kull xenarju possibbli, inkluż dak li ma jintlaħaqx qbil, fejn fost 

oħrajn ġew ippreparati numru ta’ leġiżlazzjonijiet u miżuri oħra amministrattivi biex jippreparaw lil 

pajjiżna għall-impatt li kien qed jiġi previst. Aktar minn hekk, l-aħbar li ntlaħaq ftehim fl-aħħar jiem 

tas-sena fissret ukoll li l-pożizzjoni preliminari tal-Gvern riedet tiġi ffurmata bla dewmien sabiex seta’ 

jingħata l-appoġġ finali u jiġi assigurat li l-ftehimiet jiġu ratifikati fuq livell nazzjonali, u kif ukoll biex 

il-Gvern Malti jkompli jkun parteċipi fid-diskussjonijiet dwar l-implementazzjoni ta’ dawn il-ftehimiet. 

Dan id-Dipartiment wkoll kampanja oħra ta’ informazzjoni bil-ħsieb li jgħarraf lill-pubbliku fuq il-

preparamenti kollha li kienu qed isiru għal kull eventwalità u biex iħeġġeġ lin-nies u lin-negozji jieħdu 

l-passi kollha neċessarji ta’ prekawzjoni. Id-Dipartiment kien ukoll responsabbli mill-helpline tal-

Brexit, fejn assista direttament liċ-ċittadini u lin-negozji li kellhom xi mistoqsijiet marbuta mal-impatt 

li jista’ jħalli fuqhom it-tluq tar-Renju Unit.  

 

L-uffiċjali fi ħdan l-istess Dipartiment komplew jipparteċipaw f’diskussjonijiet u laqgħat kemm fi 

Brussell, kif ukoll fuq livell lokali fejn inżamm kuntatt dirett mar-Rappreżentanza Għolja tar-Renju 

Unit, mal-komunità tar-Renju Unit li tgħix f’Malta u partijiet interessati oħra bħalma huma r-

rappreżentati tan-negozji f’Malta, trejdjunjins u għaqdiet ta’ min iħaddem.  

 

6.3 Ħidma Legali 

Tul l-aħħar snin, żdied in-numru ta’ każijiet ta’ ksur kontra Malta, u l-Kummissjoni issa qiegħda 

tirrikorri aktar ta’ spiss għall-proċeduri formali, billi tibgħat ittri ta’ tqegħid fil-mora. F’dan ir-rigward, 

il-Ministeru kkordina r-rispons tal-Gvern għal dawn l-allegazzjonijiet ta’ ksur.  

 

Il-Ministeru għaddej b’ħidma kontinwa mad-diversi Ministeri oħra sabiex jassigura li l-liġi tal-Unjoni 

tiġi trasposta u implimentata fil-liġi nazzjonali b’mod korrett u fiż-żmien stipulat. Barra minn hekk, il-

Kummissjoni bdiet titlob lill-Istati Membri sabiex jipprovdu informazzjoni ċara u preċiża biżżejjed li 

tindika liema dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali jittrasponu dispożizzjonijiet tad-Direttiva. 

Għaldaqstant, qabel ma din l-informazzjoni tintbgħat lill-Kummisjoni, t-taqsima l-legali tiżgura li l-

leġiżlazzjoni ġiet trasposta b’mod korrett u komplut.  
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6.4 Relazzjoni ma’ Istituzzjonijiet oħra 

Dan id-Dipartiment ħadem sabiex kien hemm komunikazzjoni effettiva mal-Parlament Ewropew, 

b’mod speċjali ma’ numru ta’ Membri Parlamentari Ewropej, inkluż dawk Maltin, u kif ukoll ma’ 

gruppi ta’ ħidma li jkunu l-aktar sensittivi għal Malta.  

 

7 ID-DIRETTORAT SERVIZZI KORPORATTIVI 

 

7.1 Riżorsi Umani 

• 147 mandati ta’ żieda (increment warrants) 

• 53 konferma tal-ħatriet (confirmation of appointments) 

•  

7.2 Progressions: 

• 2 uffiċjali fil-grad ta’ Counsellor ingħataw progression fi skala ta’ salarju nru 6 

• uffiċjal fil-grad ta’ Manager II (Accounting & Finance) ingħatat progression fi skala ta’ salarju nru 

6 

• uffiċjal fil-grad ta’ Uffiċjal Eżekuttiv ingħatat progression fi skala ta’ salarju nru 13 

• 9 uffiċjali fil-grad ta’ First Secretaries ingħataw progression fi skala ta’ salarju nru 8 

• 12-il uffiċjal fil-grad ta’ Second Secretaries ingħataw progression fi skala ta’ salarju nru 9 

• uffiċjal fil-grad ta’ HR Support Officer ingħatat progression fuq bażi nazzjonali bħala Skrivan fi 

skala ta’ salarju nru 15 

 

Ingaġġ fil-proċess: 

• Technical Attaché f’dawn l-oqsma li ġejjin – ir-riżultat ġie ppubblikat: 

o Employment and Social Policy 

o Financial Matters 

o Telecoms/Digital Affairs 

• Technical Attaché (Gozo Regional Affairs) – Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku nnota li l-

ebda rappreżentazzjoni li tikkontesta l-ineliġibbiltà ma waslet għand il-Kummissjoni. Għaldaqstant 

il-Bord tal-Għażla jista’ jipproċedi bil-kumpilazzjoni tar-rapport. 

• Technical Attaché (CFSP/CPSP) – Il-Kummissjoni awtorizzat li l-proċess tal-għażla jiġi annullat 

u li s-sejħa terġa’ tinħareġ. 

• Research Analyst (Energy and Land Transport) – ir-riżultat ġie ppubblikat 

• Assistant Manager (Accounting and Finance) – Il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku nnota li 

l-ebda petizzjoni ma waslet għand il-Kummissjoni u għalhekk il-Ministeru ser jipproċedi bil-

proċess tal-ħatra. 

• Manager II (Research) – bħalissa għaddej l-Ingaġġ tal-ħatra 
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Assimilations: 

• 20 Counsellor ġew assimilati bħala Counsellor fi skala ta’ salarju nru 6 

• First Secretary ġiet assimilata bħala First Secretary fi skala ta’ salarju nru 7 

 

Tenures: 

• 5 Senior Managers inħatru Uffiċjal fi Grad 6 

• Senior Manager inħatret Uffiċjal fi Grad 8 

• 5 Programme Managers (EU Funds) inħatru Uffiċjal fi Grad 10 

• Ambaxxatur inħatar Uffiċjal fi Grad 3 

 

7.3 Manwali ta’ Proċeduri Finanzjarji 

Id-Direttorat nieda Manwal ta’ Proċeduri Finanzjarji għall-Missjonijiet barra l-pajjiż u tqassam fl-

Ambaxxati u Konsolati kollha. Dan id-dokument iservi bħala gwida għall-Kap tal-Missjonijiet fil-

ġestjoni finanzjarja tal-Ambaxxati u l-Konsolati f’konformità mar-regolamenti pubbliċi.  

7.4 Għajnuna lill-impjegati 

Id-Dipartiment baqa’ f’kuntatt ma’ uffiċjali li kienu jeħtieġu assistenza, u fejn kien hemm bżonn ġew 

riferuti għall-għajnuna tal-Employee Support Programme. Ingħatat promozzjoni għal donazzjoni ta’ 

leave għal raġunijiet umanitarji, u l-uffiċjali li kienu jeħtieġu donazzjoni ta’ dan it-tip ġew assistiti. 

 

7.5 Finanzi 

Corporate Financial Management Solution (CFMS) 

Bdiet titħaddem is-sistema l-ġdida tal-gvern CFMS minflok DAS u l ECMS. Sar taħriġ għall-uffiċjali 

fl-Ambaxxati kollha ta’ Malta fuq l-użu ta’ din is-sistema l-ġdida. It-taħriġ kollu sar min uffiċjal mid-

Direttorat permezz ta’ MS Teams. 

 

Beda t-taħriġ fuq is-sistema tas-CFMS ta’ dawk l-impjegati li ġew inkorporati mid-Direttorati tal-

Affarijiet Ewropej, li minn din is-sena ġew parti minn dan il-Ministeru. 

 

Fleet Manager System (FMS) 

F’Novembru 2020 sar taħriġ għall-uffiċjali fl-Ambaxxati kollha ta’ Malta fuq l-użu ta’ din is-sistema l-

ġdida biex jiġu rreġistrati fuq is-sistema ċentrali tal-Gvern il-karozzi kollha li hemm fl-Ambaxxati, kif 

ukoll jiġi rreġistrat l-infiq kollu fuq dawn il-karozzi. It-taħriġ kollu sar min uffiċjal mid-Direttorat 

permezz ta’ MS Teams. 

 

L-Ambaxxati huma mistennija jibdew joperaw din is-sistema b’mod formali minn Jannar 2021. 
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7.6 Mistoqsijiet Parlamentari 

Minn Jannar sa Diċembru 2020 dan id-Direttorat wieġeb 65 Mistoqsija Parlamentari li saru lill-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Ewropej.  

 

7.7 Manutenzjoni, tiswijiet u tisbiħ 

Ix-xogħol ta’ manutenzjoni tiswijiet u tisbiħ fil-binjiet tal-Ambaxxati Maltin kellu jitwaqqaf minħabba 

l-imxija tal-COVID-19. Il-Kumitat fil-Ministeru, imwaqqaf biex jieħu ħsieb il-proġetti kapitali tal-

Ministeru, beda jiltaqa’ mal-Kapijiet tal-Missjonijiet, permezz ta’ video konferenzi, biex jerġa’ jitlaq 

il-proċess ta’ manutenzjoni tiswijiet u tisbiħ fil-binjiet tal-Ambaxxati Maltin; 

 

Infetħet Ambaxxata ġdida f’Tokjo, u bdew isiru preparamenti biex jinfetħu żewġ Ambaxxati ġodda fil-

Brażil u l-Etjopja; 

 

Komplew jingħataw servizzi konsulari mill-binja li ġiet mikrija u rinnovata b’livell modern li tinsab fi 

Triq Żakkarija. Ir-Reġistru Kunfidenzjali ġie trasferit għal din il-binja ukoll. 

Tlesta x-xogħol ta’ tisbiħ fil-kantina li tinsab taħt Palazzo Parisio. Xogħol importanti u diffiċli fil-Belt 

anke peress li Palazzo Parisio huwa bini protett. Id-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu b’mod iktar kordinat 

u malajr. Xogħol ieħor li ilu ppjanat huwa t-tibdil tas-saqaf tat-tieni sular ta’ Palazzo Parisio. 

 

7.8 Inizjattivi favur l-Ambjent 

Din is-sena, il-Ministeru kompla naqqas ħafna il-konsum tal-elettriku permezz tat-tibdil tal-bozoz 

inkandexxenti għal bozoz aktar effiċjenti. Kompla jiġi mibdul numru ta’ apparat tal-arja kondizzjonata 

qodma għall-apparat li huwa iżjed favur l-ambjent. 

 

Qegħdin nagħtu iżjed attenzjoni biex nevitaw il-ħela ta’ enerġija illi kull membru tal-istaff jrid jieħu 

responsabbiltà biex jitfi id-dawl, l-apparat tal-arja kondizzjonata u l-printer/fotokopjer qabel ma joħroġ 

mill-uffiċċju.  

 

Fejn hemm bżonn żidna iżjed shredders u recycling bins – issa dawn jinsabu f’kull sezzjoni tal-

Ministeru. Qed jiġi inkoraġġit l-użu ta’ secure print biex titnaqqas il-ħela tal-karta, u dan ħa jagħmel 

parti mid-Direttivi ġodda fil-ktieb ta’ Istruzzjoni Amministrattivi għal min jaħdem fil-Ministeru. Ġew 

maħruġa ċirkulari fuq l-użu tal-karta, biex nevitaw ħela tal-ilma, id-dawl, u l-użu tal-arja kondizzjonata. 

Qed inkomplu nħeġġu wkoll għall-użu ta’ karta riċiklata f’komunikazzjonijiet interni.  

 

Permezz ta’ dawn il-mezzi, qiegħed isir mill-aħjar sabiex il-Ministeru jkun konformi ma’ inizjattivi 

għall-ambjent eco-friendly u b’effiċjenza f’kull livell anki relatata man-nuqqas tal-konsum tad-dawl u 

l-ilma. 
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7.9 Saħħa u Sigurtà 

Il-miżuri li jirrigwardjaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed jiġu kontinwament aġġornati u 

ttieħdu diversi passi sabiex jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri fil-bini tal-Ministeru u 

l-binjiet li jaqgħu taħtu. 

 

7.10 Missions Abroad Unit  

Minħabba l-bżonn ta’ kordinament tax-xogħol relatat mal-missjonijiet diplomatiċi u konsulari ta’ Malta, 

li jinstabu barra min xtutna, is-Segretarju Permanenti ħoloq il-Missions Abroad Unit fid-Direttorat 

għas-Servizzi Korporattivi. Dan il-Unit qiegħed jkun il-punt fokali għall-ambaxxati barra minn Malta.  

Il-Unit beda jopera min-Settembru 2020, u qed jiffoka fuq:  

• Taħriġ relatat mal-postings fl-Ambaxxati barra min-Malta 

• Kordinazzjoni tal-preparamenti u taħriġ ta’ qabel il-posting;  

• Ippjanar tal-movimenti tad-diplomatiċi lejn, minn u bejn ambaxxati; 

• Ir-rappurtaġġ tal-ambaxxati  

• Assistenza lil-Ambaxxata biex jimplimentaw proġetti mmexxija mil-Ministeru f’Malta 

• Tindirizza kwistjonijiet imqajma mill-ambaxxati; 

 

Beda x-xogħol fejn tinħoloq struttura adegwata sabiex dan il-Unit il-ġdid jkun jista’ jopera u 

jikkontribwixxi għat-titjieb tax-xogħol f’dawn is-setturi tal-Ministeru.  

 

8 SISTEMI TAL-INFORMATIKA 

8.1 Sit diġitali Business Enhance 

Iffaċilitajna s-sistemi online għan-negozji żgħar biex igawdu minn fondi Ewropej. Dan is-sit jista’ 

jintuża faċilment minn fuq il-mowbajl u wieħed jista’ jara l-applikazzjonijiet fis-settur tan-negozju għal 

fondi Ewropej. Faċli biex wieħed jirreġistra u jsegwi l-proċess tal-applikazzjoni tiegħu, kif ukoll 

jikkomunika mad-diviżjoni li tħaddem u tissorvelja l-fondi tan-negozji ż-żgħar. 

 

8.2 Sistema tal Viżi 

Komplejna ninvestu fis-sistema tal-viżi biex din tkun dejjem aktar effiċjenti. Saru diversi tibdiliet fis- 

sistema li kien hemm bżonn li jsiru. Proġett li jimmira biex jindirizza t-titjib tas-sistema nazzjonali tal-

viża li għad jirriżulta f’effiċjenza tal-proċess tal-viża. Wara xogħol estensiv li sar biex tittejjeb is-

sistema tal-viżi, kemm min-naħa tal-MITA kif ukoll mill-IMU, is-sistema l-ġdida qed tiġi finalizzata u 

ħa tibda tintuża f’nofs Jannar mill-konsulati, dipartimenti tal-pulizija, l-uffiċju tal-Kummissarju għar-

Refuġjati kif ukoll mis-Central Visa Unit, li hija l-awtorità ċentrali ta’ Malta fejn jidħlu viżi. Il-

Kummissjoni Ewropea, bħalissa qiegħda taħdem mal-istati membri l-oħra biex jinħoloq 2d barcode fuq 

il-Visa stiker, dan qed isir biex ikun hemm iktar sigurtà fuq il-viża u inqas ċans ta’ falsifikar ta viżi. 
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Diġà saru xi laqgħat mal-Istati Membri l-oħra u mal-EULISA (li hija l-aġenzija li tipprovdi is-servizzi 

tal-IT lil-Kummissjoni) b’mod parallel qed isiru ukoll laqgħat mal-Identity Malta fuq dan il-proġett, kif 

ukoll mal-MITA biex jiġi diskuss kif dan it-2d barcode ħa jiġi mplimentat. Sadanittant qegħdin 

nkomplu naħdmu id f’id mad-dipartiment tal-IT tal-Pulizija u mal-MITA sabiex jimplementaw l-

integrazzjoni tal-Entry Exit System (EES) mas-sistema tal-VISA. L-EES hija sistema li ħa tiġi 

mplimentata mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. 

 

Proġett ieħor li għandna mal-Istati Membri l-oħra huwa l-implimentazzjoni tal-USK il-ġdid. Il-USK 

huwa is-software li jintuża fuq it-tagħmir li għandna f’ kull ambaxxata biex jinġabru il-fingerprints tal-

applikanti.  

 

8.3 Sistema ta’ Note Verbale 

Il-Ministeru ħaseb biex jagħmel sistema li tirreġistra n-Note Verbale li d-dipartimenti fil-Ministeru 

tagħna jibagħtu lill-Ambaxxati oħra u lill-organizzazzjonijiet internazzjonali. Is-sistema li kien jaħdem 

biha l-Ministeru kienet waħda manwali. B’din is-sistema ġdida ix-xogħol tħaffef u huwa iktar preċiż. 

Wara laqgħat estensivi li saru mal-utenti prospettivi ta’ din is-sistema, saru laqgħat mal-fornitur fejn 

dan ingħata dettalji fuq ir-rekwiżiti li kien hemm bżonn isiru fuq din is-sistema. Il-fornitur lesta l-ewwel 

fażi ta’ din is-sistema fil-bidu ta’ Awwissu, u bdiet tintuża fil-Ministeru immedjatament. It-tieni fażi ta’ 

din is-sistema bdiet b’suċċess billi implimentajna t-tibdil awtomatiku tas-sena meta qalbet is-sena minn 

2020 għal 2021. 

 

8.4 Sistema ta’ Monthly Reporting 

Is-sistema ġiet iffinalizzata f’Diċembru tal-2020, biex b’ hekk l-ewwel rapport ta’ Jannar 2021 seta’ jiġi 

sottomess minn fuq din is-sistema. Sadanittant lejn l-aħħar tas-sena 2020, l-IMU flimkien mal-business 

owner beda jiġbor rekwiżiti ġodda mingħand l-utenti, għal din is-sistema biex fis-sena 2021 inkunu 

nistaw nibdew nimplimentaw it-tieni fażi ta’ din is-sistema. 

 

8.5 Sistema Embassies Cash Management  

Bdejna naħdmu biex is-sistema tal-accounts li kienet tintuża fl-Ambaxxati tiġi dekummissjonata. Il-

Gvern ħoloq sistema ċentrali għall-accounts li issa qed tintuża ukoll fl-Ambaxxati. Id-data li għandna 

fuq din is-sistema trid tiġi kkupjata f’database u tintuża għal referenza fejn ikun hemm bżonn. Bdejna 

naħdmu mal-MITA u mal-Loqus biex din id-database tinħoloq.  

 

8.6 Sistema Malta Travel Point 

Id-Direttorat Konsulari talab li jkun hemm tibdil fuq id-dehra tal-Malta Travel App biex din tkun iktar 

user friendly, apparti tibdil kożmetiku sar ukoll tibdil fil-kontenut. L-App ġiet aġġornata 
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b’informazzjoni dwar is-safe corridors ta’ vjaġġar minħabba l-pandemija tal-COVID, kif ukoll ġiet 

aġġornata l-informazzjoni dwar viżi. 

 

8.7 Sistema ta’ Intranet 

Il-Ministeru bħalissa għaddej b’ħidma biex is-sistema tal-intranet, tiġi mibnija mill-ġdid fuq pjattaforma 

iktar moderna. Il-laqgħat mal-fornitur bdew fix-xahar ta’ Ottubru, u qeghdin naħsbu li sa ħmistax-il 

xahar ieħor, inkunu lestejna minn dan il-proġett. 

 

8.8 Websajt ġdida dwar il-Fondi Ewropej 

Id-diviżjonijiet responsabbli għall-Immaniġġjar tal-Fondi Ewropej, flimkien mal-uffiċċju tal-

Immaniġġjar tal-Informazzjoni fi ħdan l-istess Ministeru bdew jaħdmu sabiex tinħoloq websajt ġdida li 

minnha ċ-ċittadini u kull min hu interessat ikun jista’ jikseb informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ 

finanzjament minn fondi Ewropej b’mod aktar faċli. Din il-websajt se sservi wkoll bħala vetrina dwar 

proġetti li ġew iffinanzjati minn Fondi Ewropej fis-snin li għaddew. Bħalissa għaddejja ukoll ħidma 

biex informazzjoni relevanti tkun tista’ tiġi aċċessata mill-portall diġitali li nħoloq mill-Kummissjoni 

Ewropea bil-għan li jiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni għaċ-ċittadini u kumpaniji minn stati 

membri fl-Unjoni Ewropea. 

 

8.9 Sistemi tal-informazzjoni għall-fondi tal-Unjoni Ewropea. 

Il-ministeru għaddej b’ħidma kontinwa sabiex itejjeb is-sistemi elettroniċi li jintużaw għall-

Immaniġġjar tal-Fondi Ewropej. Qed isir titjib ukoll fuq is-sistema elettronika li fiha tinġabar 

informazzjoni dwar fondi diretti li Malta qiegħda jew tista’ tibbenefika minnhom. Dan qed isir sabiex 

ikun hemm aktar viżibilità dwar dawn il-fondi u tkun tista’ tittieħed azzjoni immedjata sabiex ma 

jintilfux opportunitajiet ta’ finanzjament.  

 

8.10 Oħrajn 

Inizjattiva Modern Workplace 

Ingħataw għodod ġodda li jagħmlu parti mill-Office365 lil kull impjegat. Fost dawn l-għodod insibu 

Microsoft Teams li permezz tiegħu wieħed jista’ joħloq laqgħat virtwali, jikkollabora ma kollegi oħra 

u anke jsiru korsijiet online. Fost faċilitajiet oħra nsibu l-OneDrive, bi spazju fejn kull impjegat jista’ 

jaħżen informazzjoni u jaqsamha ma’ kollegi oħra. Dawn l-għodod ġodda huma kollha aċċessibbli 

online u b’hekk jiffaċilitaw l-aċċess għal ħaddiema anke meta jkunu qed jaħdmu bit-teleworking. 

 

Saħħaħna s-sigurtà teknoloġika tas-sistemi billi biddilna t-tagħmir antik li kien spiċċa mingħajr sapport, 

żidna l-kapaċitajiet tal-laptops b’żieda fil-memorja u l-aħħar verżjoni ta’ Microsoft Windows. B’hekk 

iffaċilitajna s-sapport u żiedna l-kapaċità u r-riżorsi biex il-ħaddiema jistgħu jkunu iktar effiċjenti 

f’xogħolhom. 
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Din is-sena beda proċess fejn ġie mibdul tagħmir elettroniku tal-impjegati fil-Ministeru u l-Ambaxxati. 

Dan it-tibdil sar l-iktar fejn l-impjegati li kienu qed jużaw kompjuter ingħatalhom laptop. Dan ifisser li 

b’hekk ġie ffaċilitat ħafna iżjed ix-xogħol li jsir mid-dar jew barra mill-uffiċċju. L-impjegati ġew ukoll 

mħeġġa jużaw diversi għodod diġitali li jinsabu online bħala parti mill-inizjattiva tal-modern 

workplace, xprunata mill-Kap tas-Servizz Pubbliku. Dan ix-xogħol kien determinati sabiex seta’ jkun 

hemm kontinwità ta’ xogħol fil-Ministeru, speċjalment f’dan iż-żmien ta-COVID19 meta ħafna mill-

ħaddiema kellhom jaħdmu minn djarhom. 

 

Apparat ta Biometric Capture 

Matul din is-sena beda t-tibdil tas-sistema u l-apparat teknoloġiku għal wieħed iktar modern. Għall-

ewwel fażi kien hemm 29 Konsulat li kellhom is-sistema u apparat ġdid mibdul. It-tieni fażi titkompla 

fix-xhur li ġejjin biex jinbidel il-kumplament tal-apparat.  

 

8.11 Sigurtà u Governanza 

Ġiet promossa t-teknoloġija tal-Multi Factor Authentication għall-utenti kollha tal-Ministeru biex 

jassigura li ikunu iktar protetti. Tkompliet l-ħidma biex numru ta’ Ambaxxati jirċievu tagħmir dedikat 

biex jkunu jistgħu jirċievu dokumenti ta’ natura klassifikata.  


