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1 Daħla 

 

Dan ir-rapport ikopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2018 sal-31 ta’ Diċembru 2018.  

 

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 

 

Minbarra x-xogħol normali tal-Ministeru, dan l-Uffiċċju jkopri wkoll it-taqsima legali; it-taqsima għas-sigurtà 

u l-fondi Ewropej; it-taħriġ għall-korp diplomatiku, il-laqgħat tas-segretarji permanenti tal-Istati Membri tal-

Unjoni Ewropea (UE), u l-miżuri ta’ simplifikazzjoni u tal-bagit ta’ dan il-Ministeru.  

1.1 Laqgħa tas-Segretarji Permanenti tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri tal-UE 

Matul il-perjodu ta’ dan ir-rapport is-Segretarju Permanenti ħadet sehem f’diversi laqgħat tas-segretarji 

permanenti tal-UE fi Brussell, Bucharest u Vjenna, fejn dejjem ġie diskuss il-programm tad-diversi presidenzi 

tal-Kunsill tal-UE kif ukoll suġġetti ta’ importanza partikolari għall-politika barranija tal-Unjoni fosthom il-

konnettività bejn l-Ewropa u l-Asja u r-relazzjonijiet transatlantiċi. 

1.2 Laqgħa Annwali tal-Ambaxxaturi 

Il-laqgħa annwali tal-ambaxxaturi ta’ Malta saret il-Westin Dragonara Resort mit-31 ta’ Mejju sal-1 ta Ġunju, 

2018, bit-tema ‘Reaching Out’. L-għan ta’ din il-laqgħa annwali hija li l-ambaxxaturi Maltin jiltaqgħu lkoll 

flimkien sabiex  jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tal-objettivi tal-politika barranija ta’ 

Malta kif ukoll suġġetti ta’ rilevanza għall-Ministeru u għal Malta.  

1.3 Fondi Ewropej u Sigurtà 

1.3.1 Proġetti Kofinanzjati mill-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) 2014-2020 tal-Unjoni Ewropea (UE)  

Hekk kif kien imħabbar is-sena l-oħra, ġew imnedija tliet proġetti kofinanzjati mill-Fond għas-Sigurtà Interna 

(ISF) 2014-2020 relati mal-istrateġija tas-sigurtà nazzjonali interna.  Dawn il-proġetti se jipprovdu direzzjoni 

u r-rekwiżiti li Malta għandha bżonn biex tindirizza u ttejjeb il-kapaċijat fl-immaniġġjar tal-kontroll tal-

fruntieri u l-koperazjoni mal-Pulizija. Dawn il-proġetti huma immirati sabiex  itejbu l-kapaċità tal-ministeri 

f’dan is-settur b’mod partikolari fuq il-ħruġ tal-viżi Schengen. 

 

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE huma:  
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 It-taħriġ fi kwistjonijiet tax-Schengen u immigrazzjoni: Dan jimmira li jkompli jsaħħaħ ir-riżorsi 

umani permezz ta’ taħriġ kontinwu tal-persunal fi kwistjonijiet tal-politika tax-Schengen u tal-

immigrazzjoni. Il-programm ta’ taħriġ se jkun disponibbli għall-partijiet interessati kollha inklużi s-

CVU, il-Pulizija tal-Immigrazzjoni, u l-awtoritajiet tal-Ażil. Il-baġit totali għal dan il-proġett huwa ta’ 

€700,000 li minnhom €525,000 se jiġu ffinanzjati mill-UE. 

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

Dan il-proġett jimmira sabiex jindirizza t-titjib tas-sistema nazzjonali tal-viżi. Il-baġit allokat għal dan 

huwa €820,000 li minnhom €492,000 se jigu ffinanzjati mill-UE.  

 L-ispejjeż operattivi għall-amministrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ Schengen u viża: Dan il-proġett 

jinkludi r-rimborż tas-salarji tal-persunal li jaħdmu fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 

Promozzjoni tal-Kummerċ u l-konsulati fuq spejjeż ta’ Schengen u viżi. Il-baġit allokat għal dan il-

proġett huwa €1,213,364. Dan il-proġett huwa ffinanzjat 100% mill-UE.  Titjib u Tiġdid ta’ Postijiet 

Konsulari 

 Il-Ministeru għandu wkoll applikazzjoni għal aktar fondi mill-UE sabiex isir titjib u tiġdid ta’ postijiet 

konsulari. Fost l-uffiċċji konsulari li se jibbenefikaw minn dan il-proġett hemm Tunis, il-Kajr, Beijing 

u possibbilment Washington.  Bħala parti minn dan il-proġett se naraw ukoll il-ftuħ ta’ Kummissjoni 

Għolja fil-Gana. Il-baġit approvat s’issa huwa ta’ €930,460. 

 

1.4 Taqsima Legali 

Ix-xogħol primarju ta’ din it-taqsima hu li tagħti pariri dwar negozjati, konklużjonijiet, u ratifikazzjoni ta’ 

trattati; għajnuna fuq il-liġi, speċjalment f’affarijiet amministrattivi; u tħejjija ta’ atti leġiżlattivi li jiġu mressqa 

mill-Ministeru. Din it-Taqsima tipparteċipa fil-laqgħat li jsiru ta’ kull sena fi Strasburgu u New York bejn 

konsulenti legali mill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri tal-UE u kontroparti tagħhom fid-

Dipartiment tal-Istat Amerikan, u tipparteċipa f’International Law Week f’New York. L-uffiċjali segwew ukoll 

diversi kawżi fil-Qrati ta’ Malta fejn il-Ministeru kien parti, jew kellu interess fihom. It-Taqsima għandha fi 

ħdanha Uffiċjal għal-Protezzjoni tad-Data u uffiċjal għal-Liberta tal-Informazzjoni, kif ukoll liaison officer 

għall-Grievances fi ħdan il-Ministeru u każijiet li jiġu referuti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. 

1.5 Taħriġ  

Il-Ministeru joffri diversi opportunitajiet ta’ taħriġ u l-iżvilupp tal-karriera lid-diplomatici tiegħu fosthom 

f’korsijiet qosra fi Brussell relatati ma’ temi diversi tal-politika esterna u ta’ sikurezza komuni tal-Unjoni 

Ewropeja (CFSP).  Bl-għajnuna tal-MEDAC kif ukoll tad-DIPLO Foundation, il-Ministeru joffri korsijiet fid-

diplomazija u l-istorja Mediterranja, fir-rizoluzzjoni tal-konflitti, fl-ekonomija fid-diplomazija kif ukoll dwar 

id-dinja tal-informatika u l-governanza permezz tal-internet. Wara li jiggradwaw mill-Università f’qasam 
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relatat mal-professjoni diplomatika u jsir reklutaġġ ta’ uffiċjali ġodda, il-Ministeru jorganizza korsijiet qosra 

imma intensivi dwar ix-xogħol marbut mad-diversi direttorati tal-Ministeru sabiex dawn jiffamiljarizzaw 

rwieħhom mad-doveri professjonali li jkunu qegħdin jistennewhom.  Lid-diplomatici li jkunu qegħdin iservu 

barra minn Malta, il-Ministeru joffrilhom l-opportunità sabiex jitgħallmu jew jiżviluppaw il-lingwa barranija 

tal-post fejn ikunu qegħdin iservu.   

1.6 Unit għall-Kandidatura ta’ Malta għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda – 2023-

2024 

Beda x-xogħol internament fi ħdan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ. Għal 

dan il-għan, twaqqfet unit fi ħdan l-Uffiċju tas-Segretarju Permanenti fejn diġà qed jiġu fformulati dokumenti 

u pjanijiet sabiex nippromovu l-kandidatura ta’ Malta. 

 

Matul l-2018 ġie konkluż l-ewwel fażi għall-għażla tal-logo għall-kampanja internazzjonali ta’ Malta, 

b’kollaborazzjoni mal-MCAST. Diġà ġew sottomessi abbozzi ta’ disinji minn numru ta’ studenti tal-MCAST. 

Matul l-2019 il-Ministeru se jkun qed jagħmel l-għażla tad-disinn finali minn dawk sottomessi, u għalhekk 

tinbeda fażi oħra fil-preparamenti interni.  

 

Matul l-aħħar sena, il-Unit għamel numru ta’ kuntatti ma’ pajjiżi Ewropej li servew jew se jservu fil-Kunsill 

tas-Sigurtà sabiex napprofittaw mill-esperjenza tagħhom qabel it-terminu tagħhom kif ukoll l-isfidi li ffaċċjaw 

waqt is-sentejn tagħhom bħala membri tal-Kunsill.  

1.7 Miżuri tal-Baġit 

Għalkemm ġew proposti diversi proġetti bħala miżuri tal-baġit, dan il-Ministeru ma kellux miżuri tal-baġit 

assenjati lilu fl-2018. 

1.8 Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 

Fl-2018, il-Ministeru kellu miżura waħda ta’ simplifikazzjoni, li jitwaqqaf Client Services Office biex il-

klijenti tal-Ministeru jkunu jistgħu jiksbu s-servizzi kollha mogħtija minn post wieħed. Ix-xogħol dwar dan 

wasal biex jintemm. 

1.9 Miżuri Addizzjonali 

Matul il-perjodu ta’ dan ir-rapport, il-Ministeru kellu tliet miżuri addizzjoniali, kif ġej: (i) ftuħ ta’ missjoni 

diplomatika ġdida fl-Afrika biex tippromovi lil Malta, tiffavorixxi l-kummerċ ma’ Malta, tgħin biex jissaħħu 

r-relazzjonijiet bilaterali u tipprovdi servizzi lill-Maltin fir-reġjun; (ii) jinħoloq programm ta’ taħriġ akkreditat 

dwar Schengen, l-immigrazzjoni u l-ipproċessar ta’ viżi. Dan it-taħriġ hu mmirat għal ħaddiema fil-Ministeru 

li diġà huma involuti fis-settur tax-Schengen, pulizija li jaħdmu fil-qasam tal-immigrazzjoni u membri tas-
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Central Visa Unit; u (iii) promozzjoni tal-Belt Valletta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura permezz tal-

missjonijiet diplomatiċi Maltin. Diversi missjonijiet implimentaw proġetti minn diversi artisti Maltin, li 

jvarjaw minn wirjiet ta’ ċeramika, pittura, fotografija, mużika, teatru u letteratura. 

 

2 Direttorat Ġenerali – Politika, Affarijiet Ewropej u Maltin ta’ Barra 

2.1 Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin u Gymnich 

Matul is-sena 2018, il-Ministru responsabbli għall-Affarijiet Barranin attenda bosta laqgħat tal-Kunsill tal-

Affarijiet Barranin li jitlaqqa’ kważi kull xahar fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Il-Ministru attenda wkoll 

laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin  flimkien mal-Ministri responsabbli għad-Difiża fis-6 ta’ Marzu, 

2018; il-25 ta’ Ġunju, 2018; u 19 ta’ Novembru, 2018. Dawn il-laqgħat iffukaw fuq ir-relazzjonijiet tal-UE 

man-NATO u fuq il-Koperazzjoni Strutturata Permanenti fil-qasam tas-Sigurtà u Difiża tal-UE.  

 

Barra l-laqgħat tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, il-Ministru attenda wkoll il-laqgħat informali għall-Ministri 

tal-Affarijiet Barranin, magħrufa aħjar bħala l-Gymnich, fost laqgħat oħra. 

2.2 Relazzjonijiet Bilaterali mal-Pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea  

Ir-relazzjonijiet mal-Italja fuq livell bilaterali, Ewropew u Reġjonali jibqgħu ta’ importanza kbira għal Malta. 

L-iżviluppi kontinwi fir-reġjun jirrikjedu koperazzjoni estensiva bejn Malta u l-Italja. Għalkemm fil-midja 

deher li r-relazzjoni bejn Malta u l-Italja kienet imxekkla, minħabba l-kwistjoni tal-migrazzjoni, fuq livell 

politiku l-kuntatt bejn iż-żewġ pajjiżi ma naqasx.     

 

Il-Mediterran jibqa’ waħda mill-prijoritajiet bejn Malta u l-Italja.  Għaldaqstant, il-Prim Ministru Joseph 

Muscat, kien Ruma fl-10 ta’ Jannar, 2018, fejn attenda ir-raba’ Summit tal-Istati Membri tan-Nofsinhar tal-

Unjoni Ewropea.      

 

L-immigrazzjoni fil-Meditteran hija bla ebda dubju fuq nett tal-aġenda taż-żewġ pajjiżi u, għal dan il-għan, il-

Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela attenda l-konferenza dwar il-

migrazzjoni ‘A Shared Responsibility for a Common Goal – Solidarity and Security’ li saret fis-6 ta’ Frar, 

2018. 

 

Bil-għan li jkomplu jissaħħu r-relazzjonijiet bilaterali ta’ bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Ministru Abela żar Ruma 

f’Ġunju, fejn iltaqa’ mal-Ministru Taljan Enzo Moavero Milanesi.  Matul din il-laqgħa, iż-żewġ Ministri qablu 

li jkomplu jaħdmu flimkien f’kordinazzjoni mill-qrib, speċjalment fuq livell Ewropew, dwar il-migrazzjoni, 

fil-kuntest tar-reviżjoni tar-regolament ta’ Dublin. 

 



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

7 

 

Fuq livell tekniku, u anke kulturali, qed ikun hemm taħditiet regolari bejn il-Comune ta’ Gela fi Sqallija u l-

Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk dwar il-Pipeline tal-Gass kif ukoll possibbiltà ta’ skambji kulturali bejn 

Marsaxlokk u Gela.  

 

Fl-14 ta’ Ġunju, 2018, l-Ambaxxatriċi l-ġdida ta’ Spanja għal Malta Consuelo Femenia Guardiola, ippreżentat 

il-kredenzjali tagħha lill-President tar-Repubblika ta’ Malta. Matul il-kriżi tal-immigrazzjoni fiċ-ċentru tal-

Mediterran, Spanja aċċettat li tilqa’ persuni abbord il-vapur Aquarius.  

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela akkumpanja lill-President 

Coleiro Preca matul żjara Statali fil-Portugall u ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Portugiż Augusto 

Santos Silva, fejn stqarr li Malta għandha l-intenzjoni li televa r-rappreżentanza tagħha f’Liżbona permezz ta’ 

Ambaxxatur Residenti fil-kapitali Portugiża. Mark-Anthony Micallef ġie identifikat bħala Ambaxxatur 

residenti ta’ Malta f’Liżbona. Malta kienet grata ħafna lejn il-Portugall talli wera solidarjetà ma’ pajjiżna u 

wiegħdu li jieħu 67 immigrant  li daħlu fuq il-vapuri Lifeline u Aquarius  matul l-2018.  

 

Bil-għan li jkomplu jissaħħu r-rabtiet kummerċjali u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi, rappreżentanti mill-Malta 

Enterprise, Finance Malta, il-Kamra tal-Kummerċ Malta-Franza u l-Awtorità tat-Turiżmu ħadu sehem 

f’laqgħat organizzati mill-Ambaxxata Maltija fi Franza bejn it-30 u l-31 ta’ Jannar, 2018. F’Ġunju 2018, il-

Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat mill-Ministru Carmelo Abela, attenda laqgħa fuq il-proċess ta’ 

rikonċiljazzjoni fil-Libja f’Pariġi.   

 

Fuq livell bilaterali, il-Ministru Carmelo Abela żar Pariġi fit-13 ta’ Lulju, fejn kellu laqgħa bilaterali mal-

Ministru Franċiż tal-Affarijijet Barranin Jean-Yves le Drian. Il-punti ewlenin diskussi miż-żewġ Ministri, waqt 

din il-laqgħa kordjali u produttiva, kienu s-sitwazzjoni tal-migrazzjoni; il-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà fil-

Mediterran; il-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani; u l-kandidatura ta’ Malta biex tingħaqad mal-

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Frankofonija (OIF) bħala osservatur.  

 

Il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru tal-Istat tar-Renju Unit għall-Ewropa u l-Amerka Latina Alan Duncan  

u ddiskuta r-relazzjonijiet bilaterali ekonomici, kummerċjali u politici bejn Malta u r-Renju Unit.  

 

Il-Prim Ministru Muscat kellu laqa’ qasira iżda intensa mal-Prim Ministru Theresa May f’Downing Street 

f’Settembru 2018, kif ukoll laqgħa oħra ma’ investituri mill-komunità Indjana f’Londra fejn kellimhom dwar 

l-assi ta’ Malta bħala pajjiż bi tradizzjoni u legat legali u soċjali Brittaniku u membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea 

fejn kumpaniji barranin bħal tagħhom jistgħu wkoll jiftħu uffiċini minbarra dawk f’Londra sabiex jibqgħu 

iżommu kuntatt b’saħħtu mal-Unjoni Ewropea u l-istrutturi tagħha. 
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Fit-3 ta’ Frar, 2018, u fl-20 ta’ April, 2018,  il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Ħruġ tar-

Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, Lord Callanan, u ddiskuta l-impatt mistenni tal-Brexit fuq ir-relazzjonijiet 

bilaterali ekonomiċi, kummerċjali u politiċi bejn Malta u r-Renju Unit.   

 

Ta’ min jgħid li l-Ministeru qiegħed jiffoka ħafna mill-attenzjoni tiegħu fuq is-suġġett taċ-ċittadini Maltin fir-

Renju Unit, li għandhom dritt jingħataw tagħrif dwar id-drittijiet tagħhom in vista ta’ Brexit u kif jistgħu jiksbu 

l-Istatus Stabbilit (Settled Status). Dan sabiex ikunu jistgħu jibqgħu residenti fir-Renju Unit wara Brexit. 

 

F’dan ir-rigward il-Kummissjoni Għolja, f’Ġunju 2018, għamlet  laqgħat sabiex iżżomm id-dijaspora Maltija 

fir-Renju Unit infurmata dwar l-iżviluppi relatati ma’ Brexit  fir-rigward tad-drittijiet taċ-ċittadini u l-Iskema 

tal-Istatus Stabbilit. 

 

Fit-30 ta’ Awwissu, 2018, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali man-Negozjatur Ewlieni tal-Unjoni 

Ewropea għal Brexit Michel Barnier, f’Dubrovnik, u miegħu ddiskuta problemi li jistgħu jinqalgħu f’każ ta’ 

nuqqas ta’ ftehim bejn ir-Renju Unit u l-UE fuq Brexit. 

 

Il-Ministeru kien involut ukoll f’diversi laqgħat ma’ ministeri oħra fuq kif jista’ jaffetwahom Brexit mingħajr 

ftehim. Lejn l-aħħar tas-sena 2018, il-Ministru Abela ħatar lill-Ambaxxatur Victor Camilleri bħala kap tal-

Brexit Task Force tal-Ministeru. 

 

Ir-rabtiet bilaterali mal-Irlanda huma tajbin u komplew jissaħħu.  Malta kienet grata ħafna lejn l-Irlanda talli 

wrew solidarjetà ma’ pajjiżna meta rrilokaw madwar 167 immigrant li daħlu fuq il-vapuri Lifeline u Aquarius 

rispettivament.   

 

Ir-rabtiet bilaterali mal-Ġermanja, pajjiż politikament qrib Malta li jinsab fil-qalba tal-proġett Ewropew u 

saħansitra tal-Ewropa stess, komplew jissaħħu fuq diversi binarji. Il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mal-

omologu tiegħu Ġermaniż Heiko Maas fil-marġini tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin (FAC) tax-xahar ta’ 

Ġunju, fejn iddiskutew is-sitwazzjoni fir-rigward tal-migrazzjoni kif ukoll modi tanġibbli biex tiżviluppa aktar 

il-koperazzjoni bilaterali fil-qasam tal-edukazzjoni.  Fuq livell bilaterali, qed jissuktaw in-negozjati fuq ftehim 

ta’ użu ta’ viżi Schengen bejn iż-żewġ pajjiżi.  Fis-17 ta’ Ottubru, 2018, Walter Haßman ippreżenta l-

kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur tal-Ġermanja lill-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca. 

 

Ta’ min jinnota li matul it-tieni nofs tal-2018 l-Awstrija kellha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.  

Sabiex ikomplu jissaħħu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Ministru Abela stieden lill-Ministru Karin 

Kneissl għal taħditiet bilaterali f’Malta.  Il-Ministru Kneissl aċċettat din l-istedina u ż-żjara mistennija sseħħ 

fl-2019.  
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F’Diċembru 2018, il-Prim Ministru Muscat, flimkien mal-Ministru Abela, attenda il-Konferenza ta’ Livell 

Għoli bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea li saret fl-Awstrija fl-isfond tal-Presidenza tagħhom tal-Kunsill tal-

UE.  

 

L-Ambaxxatur Malti fl-Olanda Marlene Bonnici ppreżentat il-kredenzjali tagħha fid-29 ta’ Awwissu, 2018; l-

Ambaxxatur Olandiż għal Malta Frank Keurhorst ippreżenta il-kredenzjali tiegħu fil-11 ta’ Settembru, 2018.  

Malta kienet grata ħafna lejn l-Olanda talli wriet solidarjetà ma’ pajjiżna meta ġew rilokati  20 immigrant li 

daħlu fuq il-vapur Lifeline.  

 

Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Polonja komplew bl-andament pożittiv tagħhom. Permezz tal-Ambaxxata ta’ 

Malta f’Varsavja, il-kuntatti u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet sabu art fertili għal iktar inizjattivi fil-ġejjieni. 

F’Novembru, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Jacek Czaputowicz żar Malta u ltaqa’ mal-Ministru 

Carmelo Abela.  

 

F’Ottubu 2018 il-Ministru Abela pparteċipa bħala kelliem ewlieni fil-Warsaw Security Conference.   

 

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Bulgarija komplew jissaħħu f’dan il-perjodu. Iż-żjara statali fil-

Bulgarija li saret bejn il-5 u s-6 ta’ Frar, 2018, kienet pedina importanti f’dan ir-rigward. Matul iż-żjara ġew 

iffirmati ħames memoranda ta’ ftehim, fosthom wieħed bejn il-MEDAC u l-Università f’Sofija. 

 

Il-Ministru Abela kien il-mistieden ewlieni għal laqgħa organnizata mill-Presidenza Bulgara tal-UE, fejn kienu 

mistiedna l-ambaxxaturi u uffiċjali akkreditati għal Malta.  

 

Matul l-2018 Malta u r-Repubblika Ċeka ċċelebraw il-ħamsin sena anniversarju minn meta ġew stabbiliti r-

relazzjonijiet diplomatiċi ta’ bejniethom. F’Ġunju l-Ambaxxatur mhux residenti Godfrey Pirotta kien fuq żjara 

fil-kapitali Ċeka fejn kellu taħditiet ma’ uffiċjali għolja mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Ċek. Lejn l-aħħar 

ta’ Awwissu l-Prim Ministru Ċek Andrej Babis żar Malta u kellu taħditiet mal-Prim Ministru ta’ Malta Joseph 

Muscat. 

 

F’Mejju, il-Ministru Abela attenda l-konferenza tal-Globsec. Fil-marġini ta’ din il-konferenza ltaqa’ mal-

Ministru għall-Affarijiet Barranin tas-Slovakkja Miroslav Lajcak. It-tema tal-laqgħa bilaterali kienet in 

Nazzjonijiet Maqgħuda fejn, fost oħrajn, issemmiet il-kandidatura ta’ Malta għall-Kunsill tas-Sigurtà bejn l-

2023 u l-2024. 

 

Bejn is-26 u s-27 ta’ Frar, 2018, saret żjara statali fil-Kroazja. Il-President ta’ Marie-Louise Coleiro Preca 

kienet akkumpanjata mill-Ministru Abela, delegazzjoni kummerċjali kif ukoll uffiċjali oħra. Waqt din iż-żjara, 
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Malta uffiċjalment ikkonfermat li kienet neħħiet il-miżuri tal-UE li impedew lill-ħaddiema Kroati milli jaħdmu 

f’Malta. 

 

Il-Ministru Carmelo Abela pparteċipa fil-Forum ta’ Dubrovnik f’Settembru 2018 fejn kien kelliem ewlieni fid-

diskussjoni dwar l-isfidi kurrenti globali. F’Settembru wkoll ipparteċipa fil-Bled Strategic Forum fejn ħa 

sehem fid-diskussjoni dwar l-għaqda fl-Unjoni Ewropea.  Matul dan il-Forum il-Ministru kellu taħditiet  

bilaterali mal-Prim Ministru tas-Slovenja Miro Cerar.  

 

Fit-22 ta’ Frar, 2018, l-Ambaxxatur tal-Ungerija għal Malta Ádám Kovács ippreżenta l-kredenzjali lill-

President ta’ Malta. Fit-23 ta’ Frar, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ Péter Szijjártó żar 

Malta fejn kellu laqgħa uffiċjali  mal-Ministru Carmelo Abela.  

 

Fl-Iżvizzera, il-Ministru kellu diskussjonijiet iffukati wkoll fuq il-koperazzjoni ta’ suċċess bejn l-Akkademja 

Mediterranja tal-Istudji Diplomatiċi (MEDAC) u d-DiploFoundation. Il-MEDAC ġiet stabbilita mill-gvernijiet 

tal-Iżvizzera u Malta fl-1990 u toffri programmi fid-diplomazija u relazzjonijiet internazzjonali, li jiffukaw 

fuq ir-reġjun tal-Mediterran.  Waqt iż-żjara tiegħu fl-Iżvizzera, il-Ministru Abela kellu wkoll l-opportunità li 

jiltaqa’ mal-Kamra tal-Kummerċ Malta-Żvizzera fil-Belt ta’ Basel. Il-President Marie-Louise Coleiro Preca 

għamlet żjara uffiċjali fl-Iżvizzera fid-29 u t-30 ta’ Ottubru, 2018, għal laqgħa mal-President tal-

Konfederazzjoni Żvizzera, Alain Berset.  

 

F’dawn l-aħħar snin, ir-relazzjonijiet man-Norveġja ġew imsaħħa fid-dawl tal-ftehim dwar il-programm ta’ 

fondi ġdid għall-perjodu 2014-2021. Numru ta’ taħditiet  bilaterali qed jissuktaw sabiex jiġi implimentat dan 

il-ftehim.   

 

Fil-bidu tal-2018, ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Liechtenstein komplew jissaħħu meta l-Ministru Carmelo 

Abela żar Vaduz fejn kellu taħditiet  uffiċjali ma’ Aurelia Frick, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, il-Ġustizzja 

u l-Kultura tal-Liechtenstein.  Matul din il-laqgħa tkellmu dwar l-isfidi globali u reġjonali, il-migrazzjoni kif 

ukoll Brexit.  

 

Il-President tal-Albanija Ilir Meta għamel żjara statali ta’ jumejn f’Malta bejn is-26 u s-27 ta’ April, 2018, fejn 

kellu taħditiet  mal-President Marie-Louise Coleiro Preca, mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mal-Ispeaker 

tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia.  F’għeluq il-45 sena minn mindu ġew stabbiliti r-relazzjonijiet 

diplomatiċi bejn Malta u l-Albanija, l-impenn lejn ir-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi kompla jiżdied 

permezz tal-Forum tal-Kummerċ li sar f’Malta fit-22 ta’ Mejju, 2018. 
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Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Montenegro Srdan Darmanović żar Malta bejn il-11 u t-12 ta ’April, 

2018. Matul it-taħditiet  iż-żewġ Ministri wrew l-għan li jkomplu jtejbu r-relazzjonijiet u l-koperazzjoni 

bilaterali ta’ bejniethom kif ukoll l-appoġġ kontinwu li jagħtu lil xulxin fil-fora multilaterali.   

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ iffaċilita l-aċċess għall-viżi tad-

delegazzjoni mill-Kosovo fiż-żjara tagħhom f’Malta, bejn d-9 u l-10 ta’ Lulju, 2018, għal taħditiet  mal-

Ministeru tal-Finanzi dwar il-Ftehim ta’ Ħelsien mit-Tassazzjoni Doppja bejn iż-żewġ pajjiżi. B’riżultat ta’ 

dan, ġie maqbul il-qafas ta’ dan il-Ftehim li issa lest għall-iffirmar.  F’Dubrovnik, il-Ministru Abela kellu 

laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Kosovo Behjet Pacolli.  

 

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Bożnija-Ħerzegovina komplew jissaħħu biż-żjara f’Malta tal-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin Igor Crnadak li saret fl-14 ta’ April, 2018. Huwa kellu laqgħat mal-Ministru Abela li 

fiha ddiskutew diversi punti fosthom il-ftuħ tal-Konsolat tal-Bożnija-Ħerzegovina f’Malta, it-titjib tar-

relazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi, kif ukoll l-iżviluppi fil-Bożnija-Ħerzegovina fosthom il-

preparamenti għal-liġi elettorali l-ġdida.   

 

Fit-13 ta’ Frar, 2018, il-Ministru  Carmelo Abela, kellu taħditiet mal-Ministru bla Portafoll Responsabbli għad-

Dijaspora tar-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq, Edmond Ademi. Il-Prim Ministru Zaev żar Malta fuq stedina 

tal-Prim Ministru Joseph Muscat, ftit aktar minn sena minn mindu Malta u r-Repubblika tal-Maċedonja 

stabbilixxew ir-relazzjonijiet diplomatiċi. Matulha, il-Prim Ministru Zaev kellu taħditiet f’Kastilja mal-Prim 

Ministru ta’ Malta dwar temi ta’ interess komuni għaż-żewġ pajjiżi. Matul it-taħditiet f’Kastilja ġew iffirmati 

wkoll tliet ftehimiet li jikkonċernaw koperazzjoni bejn iż-żewġ akkademji diplomatiċi, l-edukazzjoni u x-

xogħol, kif ukoll koperazzjoni bejn il-Ministeri għall-Affarijiet Barranin.  Il-Ministru Abela pparteċipa matul 

dawn it-taħditiet. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela ospita ’l-Ministru għall-

Affarijiet Barranin tar-Repubblika tat-Turkij. Mevlüt Çavuşoğlu matul iż-żjara uffiċjali tiegħu f’Malta fil-21 

ta’ Diċembru, 2018. Waqt il-laqgħat uffiċjali l-Ministri ddiskutew ir-relazzjonijiet bilaterali u r-rabtiet politiċi 

u kummerċjali diġà eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Politiċi u l-Ġustizzja ta’ San Marino Nicola Renzi għamel żjara uffiċjali 

f’Malta bejn id-9 u l-11 ta’ Mejju, 2018. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin iffirmaw il-Ftehim fl-oqsma tal-

Kultura u l-Edukazzjoni.   
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2.2.1 Żjarat f’Malta  

Frar 2018 

Ir-Renju Unit Fit-3 ta’ Frar 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ iltaqa’ mal-Ministru għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 

Ewropea Lord Callanan u ddiskuta l-impatt mistenni ta’ Brexit fuq ir-

relazzjonijiet bilaterali ekonomiċi, kummerċjali u politiċi bejn Malta u r-

Renju Unit.  

 

Il-Maċedonja ta’ Fuq Fit-13 ta’ Frar, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ Carmelo Abela kellu taħditiet mal-Ministru bla Portafoll 

Responsabbli għad-Dijaspora tar-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq Edmond 

Ademi. 

 

L-Ungerija Fit-22 u t-23 ta’ Frar, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ 

Péter Szijjártó kien Malta u kellu laqgħat mal-Ministru Carmelo Abela. 

Marzu 2018 

 

It-Turkija Fit-22 ta’ Marzu, 2018, il-Ministru għall-Ekonomija tat-Turkija Nihat 

Zeybekci ġie Malta biex jattendi l-ewwel laqgħa tal-JETCO. Il-Ministru 

Zeybekci kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-Ministru Carmelo Abela. 

 

L-Albanija Fis-26 u s-27 ta’ Marzu, 2018, il-President tal-Albanija Ilir Meta ġie Malta 

fuq żjara statali fejn iltaqa’ mal-President ta’ Malta Marie-Lousie Coleiro 

Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat, u uffiċjali oħra. 

April 2018 

 

Il-Montenegro Bejn it-12 u l-14 ta’ April, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-

Montenegro, Srdan Darmanović, ġie Malta fuq żjara uffiċjali fejn kellu 

laqgħat bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ Carmelo Abela.   

Mejju 2018  

 

San Marino  Fl-10 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ 

Nicola Renzi żar Malta u kellu laqgħa uffiċjali mal-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ  Carmelo Abela fejn ġie ffirmat ftehim 

fuq Koperazzjoni fil-Kultura u Edukazzjoni bejn iż-żewġ gvernijiet.  
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L-Albanija Fit-22 ta’ Mejju, 2018, il-President tal-Albanija Ilir Meta ġie Malta fuq żjara 

ta’ ħidma li tħejjiet mill-uffiċju tal-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro 

Preca.  

 

Ir-Repubblika  

tal-Maċedonja  ta’ Fuq Mid-29 sat-30 ta’ Mejju, 2018, il-Prim Ministru tar-Repubblika tal-

Maċedonja ta’ Fuq Zoran Zaev żar Malta u kellu laqgħa mal-Prim Ministru 

Jospeh Muscat li matulha ddiskutew kwistjonijiet bilaterali. 

Lulju/Awwissu 2018 

 

Ir-Repubblika Ċeka         Fit-28 ta’ Awwissu, 2018, il-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat iltaqa’ 

mal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka Andrej Babis waqt iż-żjara tiegħu 

f’Malta. 

Novembru 2018 

 

Franza Fit-2 ta’ Novembru l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ Carmelo Abela, kellu l-opportunità li jiltaqa’ mal-Ministru Franċiża 

għall-Affarijiet tal-Unjoni Ewropea Nathalie Loiseau waqt iż-żjara tagħha 

f’Malta. 

 

Il-Polonja Fit-22 ta’ Novembru, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Jacek 

Czaputowicz żar Malta u ltaqa’ mal-Ministru Carmelo Abela. 

Diċembru 2018  

 

It-Turkija Fil-21 ta’ Diċembru, 2018, il-Ministru Abela, kellu taħditiet  uffiċjali mal-

Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-Repubblika tat-Turkija Mevlüt 

Çavuşoğlu. 

 

2.2.2 Żjarat Barra minn Malta 

Jannar 2018  

Liechtenstein Fl-14 ta’ Jannar, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni 

tal-Kummerċ, Carmelo Abela żar Vaduz fil-Prinċipat ta’ Liechtenstein fejn 

kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin, il-Ġustizzja u 

l-Kultura Aurelia Frick. 
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L-Iżvizzera Fis-16 ta’ Jannar, 2018, il-Ministru Carmelo Abela żar Bern, il-kapitali tal-

Konfederazzjoni Żvizzera, fejn kellu taħditiet  uffiċjali ma’ Ignazio Cassis, 

Kunsillier Federali u Kap tad-Dipartiment għall-Affarijiet Barranin tal-

Konfederazzjoni Żvizzera. 

Frar 2018 

Il-Bulgarija Fil-5 u s-6 ta’ Frar, 2018,  Il-President Marie-Louise Coleiro Preca marret 

Sofija fuq Żjara Statali. Waqt din iż-żjara l-President tar-Repubblika ta’ Malta 

kienet akkumpanjata minn delegazzjoni li kienet komposta mill-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, fost oħrajn.  Matul din 

iż-żjara ġew iffirmati ħames Memoranda ta’ Ftehim, fosthom wieħed bejn il-

MEDAC u Università f’Sofija. 

 

Il-Kroazja Bejn is-26 u s-27 ta’ Frar, 2018, saret Żjara Statali fil-Kroazja. Il-President 

ta’ Malta kienet akkumpanjata mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u 

Promozzjoni tal-Kummerċ, delegazzjoni ta’ Kummerċ, u uffiċjali oħra. 

Mejju 2018 

Il-Portugall Bejn il-15 u s-17 ta’ Mejju, 2018, il-President Marie-Louise Coleiro Preca 

marret il-Portugall fuq Żjara Statali u kienet akkumpanjata mill-Ministru 

Carmelo Abela li ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Portugall 

Augusto Santos Silva. 

 

Bratislava Fis-17 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru Carmelo Abela pparteċipa fil-Globsec 

Forum 2018, fejn kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tas-Slovakkja, Miroslav Lajčák. 

April 2018 

Ir-Renju Unit Fit-18 ta’ April, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ Carmelo Abela ltaqa’ mal-Ministru tal-Istat, tar-Renju Unit, għall-

Ewropa u l-Amerka, Sir Alan Duncan, waqt iċ-CHOGM. 

Ġunju 2018  

L-Italja  Fil-15 ta’ Ġunju, 2018, il-Ministru Abela żar il-belt kapitali Ruma u ltaqa’ 

mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Koperazzjoni Internazzjonali tal-

Italja Enzo Moavero Milanesi. It-tnejn urew ix-xewqa li jkomplu jsaħħu r-

relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. 

Lulju 2018  

Franza   Fit-13 ta’ Lulju, 2018, Il-Ministru Carmelo Abela żar Franza fejn kellu 

laqgħat uffiċjali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Jean-Yves le Drian, 

f’Pariġi. 
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Bożnija-Ħerzegovina Bejn it-23 u l-24 ta’ Lulju, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u 

Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela żar Sarajevo fejn kellu laqgħat  

uffiċjali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Igor Crnadak, kif ukoll mad-

Deputat Chairman tal-Kunsill tal-Ministri u l-Ministru tal-Kummerċ u r-

Relazzjonijiet Ekonomiċi tal-Bożnija-Ħerzegovina, Mirko Šarović. 

Settembru 2018 

Dubrovnik Summit Bejn il-31 ta’ Awwissu u l-1 ta’ Settembru, 2018, il-Ministru Carmelo Abela, 

attenda s-Summit annwali f’Dubrovnik. 

 

Bled Strategic Forum Bejn l-10 u l-11 ta’ Settembru, 2018, il-Ministru Abela attenda l-Forum 

Strateġiku ta’ Bled, fejn kellu laqgħat ta’ kortesija mal-Prim Ministru tar-

Repubblika tas-Slovenja Miro Cerar, mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

tal-Montenegro Igor Darmanovic, u mad-Deputat Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tar-Repubblika tal-Maċedonja Andrej Zhernovski. 

Ottubru 2018 

Il-Polonja Fil-25 ta’ Novembru, 2018, il-Ministru Carmelo Abela kien kelliem ewlieni 

fil-ħames edizzjoni tal-Forum annwali tas-Sigurtà ta’ Varsavja (Warsaw 

Security Forum) li sar fil-Varsavja. 

Novembru 2018 

Il-Maċedonja ta’ Fuq Fl-14 ta’ Novembru, 2018, il-Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat 

mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ, għamel l-ewwel żjara 

uffiċjali fil-Maċedonja ta’ Fuq, fejn kellu laqgħa mal-Prim Ministru tal-

Maċedonja ta’ Fuq Zoran Zaev. 

Diċembru 2018 

L-Awstrija F’Diċembru 2018,  il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Carmelo 

Abela  kienu Vjenna  

2.2.3 Lista ta’ Ftehimiet Iffirmati bejn Jannar 2018 u Settembru 2018 

(F’ordni kronoliġika)  

 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

It-Turkija Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni f’oqsma 

tax-Xjenza Medika u Kura tas-Saħħa 

16 ta’ Jannar, 2018 

 

Ir-Repubblika 

tal-Bulgarija 

Ftehim ta’ Koperazzjoni bejn il-Kamra tal-Kummerċ, 

Intrapriżi u Industrija ta’ Malta u l-Kamra tal-

Kummerċ u l-Industrija tal-Bulgarija 

6 ta’ Frar, 2018 
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Ir-Repubblika 

tal-Bulgarija 

Ftehim ta’ Koperazzjoni bejn il-Kamra tan-Negozju 

ta’ Għawdex u l-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija ta’ 

Burgas 

6 ta’ Frar, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Bulgarija 

Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Kamra tan-Negozju 

ta’ Għawdex, u l-Kamra tan-Negozju ta’ Malta u l-

Bulgarija 

6 ta’ Frar, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Bulgarija 

Memorandum ta’ Ftehim bejn Trade Malta Ltd u l-

Aġenzija Bulgara għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi 

Żgħar u Medji 

6 ta’ Frar, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Bulgarija 

Memorandum ta’ Ftehim bejn il-MEDAC u l-

Università Nazzjonali u l-Ekonomija Globali ta’ Sofija 

6 ta’ Frar, 2018 

San Marino Ftehim ta’ Koperazzjoni fil-qasam kulturali 11 ta’ Mejju, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Maċedonja 

ta’ Fuq 

Protokoll ta’ Koperazzjoni bejn il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ tar-

Repubblika ta’ Malta u l-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin tar-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq 

29 ta’ Mejju, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Maċedonja 

ta’ Fuq 

Ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-

Xogħol tar-Repubblika ta’ Malta u l-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xjenza tar-Repubblika tal-Maċedonja 

ta’ Fuq fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta’ Kwalifiki 

Terzjarji, Diplomi u Ċertifikati 

29 ta’ Mejju, 2018 

Ir-Repubblika 

tal-Maċedonja 

ta’ Fuq 

Memorandum ta’ Koperazzjoni Reċiproka bejn 

l-Akkademja Mediterranja għall-Istudji Diplomatiċi 

tal-Università ta’ Malta u d-Direttorat tal-Akkademja 

Diplomatika tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tar-

Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq 

29 ta’ Mejju, 2018 

Franza Arranġament amministrattiv bejn iż-żewġ Ministri 

dwar Koperazzjoni Diplomatika 

16 ta’ Lulju, 2018 

Ir-Rumanija Dikjarazzjoni Konġunta bejn il-Ministeru tal-Familja, 

Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali tar-Repubblika 

ta’ Malta u l-Ministeru għax-Xogħol u l-Ġustizzja 

Soċjali tar-Rumanija 

23 ta’ Lulju, 2018 

Monaco Il-Konvenzjoni dwar il-Ħelsien mit-Taxxa Doppja u l-

Ġlieda kontra l-Evażjoni tat-Taxxa bejn ir-Repubblika 

ta’ Malta u l-Prinċipat ta’ Monaco 

24 ta’ Settembru, 2018 
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2.3 Il-Mediterran u Relazzjonijiet Esterni 

Malta se tibqa’ tisħaq fuq il-ħtieġa li t-temi varji li jmissu mal-Mediterran jingħataw l-attenzjoni mistħoqqa. 

 

Il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mal-Ambaxxatur Tuneżin Zyed Bouzouita fit-18 ta’ Jannar, 2018. Id-

diskussjonijiet iffukaw fuq id-deċiżjoni riċenti tal-Kulleġġ tal-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea biex it-

Tuneżija titqiegħed fuq il-lista ta’ pajjiżi terzi f’riskju għoli ta’ ħasil ta’ flus u finanzjament tat-terroriżmu, fejn 

it-Tuneżija esprimiet it-tħassib serju tagħha u talbet l-għajnuna ta’ Malta sabiex titneħħa minn fuq din il-lista. 

 

Fis-17 ta’ Awwissu, 2018, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ambaxxatur Zyed Bouzouita. Id-diskussjonijiet 

iffukaw fuq numru ta’ suġġetti bilaterali inkluż iż-Żjara Statali minn Beij Caid Essebsi f'Malta kif ukoll il-

Kummissjoni Konġunta bejn Malta u t-Tuneżija. 

 

Il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Libja Mohammed Taher Siala, fil-marġini 

tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fis-27 ta’ Frar, 2018, f’Ġinevra. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq is-

sitwazzjoni tas-sigurtà fil-Libja kif ukoll dwar l-iżviluppi li jikkonċernaw il-leġiżlazzjoni elettorali. Id-

diskussjonijiet bilaterali ffukaw ukoll fuq il-każ taż-żewġ ajruplani kummerċjali Libjani mwaqqfa f’Malta kif 

ukoll fuq kandidaturi. 

 

Fid-29 ta’ Mejju, 2018, il-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-

Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela,  attendew is-Summit fuq il-Libja, li sar f’Pariġi. Preżenti għal-

laqgħa kien hemm rappreżentanti mill-istituzzjonijiet ewlenin Libjani, in-Nazzjonijiet Magħquda, kif ukoll il-

komunità internazzjonali. Waqt is-Summit ġiet adottata Dikjarazzjoni fejn il-parteċipanti għarfu l-importanza 

li jitwaqqfu l-liġijiet elettorali meħtieġa sas-16 ta’ Settembru, 2018, u li l-elezzjonijiet parlamentari u 

presidenzjali jsiru fl-10 ta’ Diċembru, 2018. 

 

Fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin Libjan Taher Siala, fejn iddiskutew mill-qrib il-qagħda politika u soċjali f’dan il-pajjiż ġar 

ta’ Malta maħkum minn din il-gwerra li issa ilha għaddejja ’l fuq minn seba’ snin u kif Malta tista’ tgħin biex 

b’xi mod ibattu dawn iċ-ċirkostanzi mwiegħra.  Matul l-istess Assemblea, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin 

tal-Unjoni Ewropea ddedikaw ukoll xi ħin sabiex jiltaqgħu mar-Rappreżentanta Għolja Federica Mogherini 

sabiex iddiskutew iċ-ċirkustanzi fil-Libja. 

 

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien akkumpanjat mill-Ministru Carmelo Abela għall-Konferenza 

Internazzjonali dwar il-Libja li saret f’Palermo mit-12 sat-13 ta’ November, 2018. Waqt din il-Konferenza, 

Malta ġeddet l-appoġġ tagħha għal-Libja u ngħaqdet mal-membri tal-komunità internazzjonali sabiex jirrevedu 

l-ftehim li ġie milħuq f’Pariġi. Għaldaqstant, waqt din il-laqgħa, intlaħaq ftehim li l-ewwel issir Konferenza 
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ta’ Rikonċilazzjoni Nazzjonali fil-Libja sal-aħħar ta’ Jannar biex twitti t-triq għall-elezzjoniet li għandhom 

iseħħu sa tmiem ir-Rebbiegħa tal-2019. 

 

Il-Ministru Abela żar l-Alġerija mill-20 sas-26 ta’ Jannar, 2018, u ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

tal-Alġerija Abdelkader Messahel fil-konfini tal-Laqgħa Ministerjali tal-5+5 fejn id-diskussjonijiet iffukaw 

fuq suġġetti bilaterali kif ukoll fuq koperazzjoni f’fora reġjonali inkluż fid-Djalogu 5+5 minħabba li Malta u 

l-Alġerija se jkunu qegħdin jaqsmu l-Presidenza tiegħu. 

 

Il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarjiet Barranin tal-Marokk Nasser Bourita fil-marġini tal-

ħames laqgħa ministerjali tal-Proċess ta’ Rabat li saret fil-Marokk fit-2 ta’ Mejju, 2018. Id-diskussjonijiet 

iffukaw fuq it-tisħiħ mill-ġdid tar-relazzjonijiet bilaterali u ekonomiċi. 

 

Fis-27 ta’ Frar 2018, il-Ministru Carmelo Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

tal-Egittu Sameh Shoukry, waqt il-laqgħa tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din kienet l-ewwel laqgħa 

bilaterali bejn iż-żewġ Ministri, fejn iddiskutew affarijiet bilaterali, relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u 

żviluppi reġjonali.  

Malta kompliet bl-isforzi tagħha sabiex tappoġġja l-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani kif ukoll sabiex tħeġġeġ 

liż-żewġ naħat biex jiltaqgħu f’negozjati bilaterali diretti. Malta kienet attiva kemm fil-fora internazzjonali kif 

ukoll fi ħdan l-Unjoni Ewropea sabiex tingħata l-attenzjoni tant meħtieġa għas-sostenn tal-proċess ta’ paċi u 

sabiex din il-kwistjoni tibqa’ fuq l-aġenda tal-istess Unjoni u tal-komunità internazzjonali.  

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ħareġ stqarrija fl-14 ta’ Diċembru, 2018, 

rigward il-deċiżjoni tal-Istati Uniti tal-Amerka li tirrikonoxxi l-belt ta’ Ġerusalemm bħala l-belt kapitali ta’ 

Iżrael.  Fil-15 ta’ Mejju, 2018, il-Ministeru reġa’ ħareġ stqarrija dwar il-vjolenza. 

Il-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani kien wieħed mis-suġġetti l-aktar diskussi waqt iż-żjarat li kien hemm 

f’Iżrael u l-Palestina, kif ukoll żjarat li saru f’Malta minn dinjitarji Iżraeljani u Palestinjani matul din is-sena. 

Għaldaqstant, Malta offriet li sservi ta’ medjatur, jekk iż-żewġ naħat jaqblu, sabiex tressaq iż-żewġ popli iżjed 

viċin xulxin.  Din l-offerta ġiet imtennja kemm-il darba lil Iżrael u lill-Palestina matul laqgħat varji matul is-

sena. 

 

Bejn it-18 u l-20 ta’ Ġunju, 2018, il-Ministru Carmelo Abela reġa’ żar Iżrael fejn iltaqa’ mal-Prim Ministru l- 

Benjamin Netanyahu u l-Kap tal-Oppożizzjoni Isaac Herzog. Waqt din iż-żjara, il-Ministru Abela żar l-

Università ta’ Haifa, nieda uffiċjalment il-Kamra tal-Kummerċ bejn Malta u Iżrael, kif ukoll iffirma 

Memorandum ta’ Ftehim bejn Yad Vashem u l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u Memorandum ta’ 

Ftehim dwar Koperazzjoni fil-Qasam tal-Ilma. Waqt iż-żjara li kellu fl-Università ta’ Haifa, il-Ministru Abela 

tella’ taħdita pubblika rigward Malta u l-politika Mediterranja. 
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Bejn it-22 u l-25 ta’ Diċembru, 2017, il-Ministru Abela żar il-Palestina fejn kellu r-Raba’ Konsultazzjoni 

Politika mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Espatrijati Riad Malki fl-24 ta’ Diċembru, 2017. Il-Ministru 

Abela ltaqa’ wkoll mal-President Palestinjan Mahmoud Abbas, mal-Prim Ministru Rami Al Hamdallah, mal-

Ministru għat-Turiżmu u AntikitajietRula Maa’yah, u mal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Betlem. 

 

Il-Ministru Carmelo Abela reġa’ żar il-Palestina bejn l-20 u l-21 ta’ Ġunju, 2018. Waqt din iż-żjara l-Ministru 

Abela kellu laqgħat mal-Prim Ministru Palestinjan Rami Al Hamdallah, mal-Ministru għall-Ekonomija 

Nazzjonali Abeer Odeh u mal-attivista Dott. Hanan Ashrawi, li hi wkoll membru tal-Eżekuttiv tal-PLO. Il-

Ministru Abela flimkien mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Espatrijati Riad Malki ffirmaw il-Minuti 

tat-Tieni Sessjoni tal-Kumitat Konġunt Intergovernattiv, kif ukoll il-Memorandum ta’ Ftehim dwar il-Qasam 

tal-Agrikoltura, Sajd u Saħħa tal-Annimali u l-Memorandum ta’ Ftehim fil-Qasam tal-Ġustizzja bejn il-

Ministeru għall-Ġustizzja, Gvern Lokali u Kultura Malti u l-Ministeru għall-Ġustizzja Palestinjan. Il-Ministru 

Abela żar l-Università ta’ Bir Zeit u l-kamp tar-refuġjati ta’ Jalazoon fejn ta s-somma ta’ €50,000. Il-Ministru 

ta wkoll €5,000 għar-restawr tal-Knisja tan-Natività. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Espatrijati Riad Malki żar Malta fis-27 ta’Awwissu, 2018. Waqt din 

iż-żjara kellu taħditiet  mal-Prim Ministru Muscat u mal-Ministru Abela. Il-laqgħa bejn iż-żewġ Ministri għall-

Affarijiet Barranin serviet ukoll bħalail-Ħames Laqgħa għal Konsultazzjonijiet Politiċi. Il-Ministru Malki 

għamel diskors pubbliku dwar il-futur tal-Palestina fil-Ministeru. 

 

Fis-16 ta’April, 2018, il-Ministru Abela, flimkien mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej addotta l-

Council Conclusions dwar is-Sirja waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fi Brussell.  Il-Ministru 

Carmelo Abela attenda għat-Tieni Konferenza dwar is-Sirja fi Brussell bejn l-24 u l-25 ta’ April, 2018. Waqt 

din il-konferenza, il-Ministeru ħabbar l-offerta ta’ Malta ta’  €200,000 f’għajnuna umanitarja fuq sentejn. Il-

Ministeru ta wkoll l-appoġġ  tiegħu għad-dikjarazzjonijiet li saru matul il-Konferenza dwar is-sitwazzjoni ta’ 

bħalissa fis-Sirja. 

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ħareġ stqarrija fis-26 ta’ April, 2018, 

iħeġġeġ lill-komunità internazzjonali sabiex issib kompromess politiku rigward l-eskalazzjoni tal-vjolenza li 

kienet qiegħda sseħħ fis-Sirja, b’riżultati traġiċi fuq il-popolazzjoni Sirjana u l-probabbiltà ta’ eskalazzjoni fir-

reġjun.  Is-sitwazzjoni fis-Sirja kienet ukoll suġġett ta’ diskussjoni bejn ir-Rappreżentanta Għolja tal-Kunsill 

tal-Unjoni Ewropea, Federica Mogherini, u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropew, waqt laqgħa 

informali tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin li ttellgħet fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 

Magħquda fi New York f’Settembru. Il-Ministru attenda wkoll laqgħa ta’ livell għoli dwar is-Sirja fis-26 ta’ 

Settembru, 2018, li ġiet organizzata mir-Rappreżentanta Għolja tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Federica 

Mogherini. 
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Fit-12 ta’ Frar 2018, il-Ministru Abela ltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran Fathallah 

Sijilmassi f’Malta . Din il-laqgħa kienet l-aħħar okkażjoni qabel it-tmiem tal-mandat tiegħu ta’ sitt snin bħala 

Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran.  Tul din il-laqgħa d-diskussjonijiet iffukaw fuq il-Libja, l-

immigrazzjoni (l-isfidi globali, kif ukoll reġjonali), il-Kopresidenza ta’ Malta tad-Djalogu tal-Punent 5+5, u r-

rieda tagħha li tgħin fit-taħditiet  tal-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani.  

 

Fit-8 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru Abela attenda t-Tielet Forum Reġjonali li jiġbor il-Ministri tal-Affarijiet 

Barranin tal-Unjoni għall-Mediterran bl-isem  ‘Għaxar snin tal-Unjoni għall-Mediterran: Nibnu flimkien il-

ġejjieni tal-koperazzjoni reġjonali’. L-avveniment prinċipali magħżul iffoka fuq il-Bord Konsultattiv 

MED4Jobs u d-Djalogu dwar il-Partijiet Interessati tal-Med4Jobs. Dan il-Forum Reġjonali  identifika modi ta’ 

riflessjoni u azzjoni għall-għaxar snin li ġejjin, biex tissaħħaħ is-sħubija Ewro-Mediterranja u tavvanza lejn it-

tliet objettivi strateġiċi tal-Unjoni għall-Mediterran li huma: stabbiltà reġjonali, integrazzjoni u żvilupp uman. 

 

Fit-8 ta’ Novembru, 2018, is-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran kellu żjara uffiċjali f’Malta. 

Matul din iż-żjara saru laqgħat mal-Ministru Abela, u mal-President Coleiro Preca. Matul il-laqgħa mal- 

Ministru Abela ġew diskussi r-rwol attiv ta’ Malta fil-UfM, l-importanza li qed dejjem tiżdied tal-Afrika, u l-

bżonn li nipparteċipaw b’mod proattiv mal-investituri u l-atturi Afrikani, kif ukoll il-laqgħa ministerjali tad-

Djalogu 5+5 – il-Forum għall-Pajjiżi tal-Punent tal-Mediterran li seħħet fis-17 u t-18 ta’ Jannar, 2019.  

 

Fl-14 ta’ Mejju, 2018, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ospita l-ewwel 

laqgħa tal-‘Vuċijiet Żgħażagħ fil-Mediterran’ tal-Fondazzjoni Anna Lindh. Matul din il-laqgħa, il-Fondazzjoni 

enfasizzat l-attivitajiet ippjanati li jsiru f’Malta bi sħubija ma’ istituzzjonijiet Maltin li jinkludu Seminar 

Annwali dwar it-Tmexxija u l-Ewwel debutt Ewro-Mediterranju tal-‘Vuċijiet Żgħażagħ  fil-Mediterran’. Il-

laqgħa ġiet imqassma fi tliet sessjonijiet li ffukaw fuq: l-analiżi esterna u x-xejriet soċjokulturali fir-reġjun kif 

ukoll l-ippjanar intern u l-koperazzjoni mal-imsieħba, filwaqt li ġew diskussi wkoll il-passi li jmiss għall-

imsieħba preżenti għal din il-laqgħa. F'dan ir-rigward, Malta saħqet dwar l-impenn u l-appoġġ sħiħ tagħha għal 

din l-inizjattiva li se sservi wkoll biex tkompli ssaħħaħ ir-relazzjoni eżistenti mal-Fondazzjoni. 

 

Fil-21 ta’ Jannar, 2018, il-Ministru Carmelo Abela pparteċipa fl-Erbatax-il Laqgħa Ministerjali tad-Djalogu 

tal-Punent tal-Mediterran magħruf bħala Id-Djalogu 5+5, li saret fl-Alġerija.  Importanti li nsemmu li waqt din 

il-laqgħa ministerjali, Malta assumiet il-Kopresidenza tat-Tramuntana tad-Djalogu 5+5 tal-Mediterran tal-

Punent għas-sena 2018/2019. F'dan ir-rigward, Malta se tospita l-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin 

tad-Djalogu tal-Punent 5 + 5  li hija ppjanata li sseħħ bejn is-17 u t-18 ta’ Jannar, 2019.  

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni Kummerċjali dejjem offra appoġġ  għad-Delegazzjoni 

Parlamentari Maltija fil-laqgħat li saru fil-qafas tal-Assemblea Parlamentari tal-Mediterran. Tul is-sena 2018, 
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il-Ministeru kompla bil-ħidmiet tiegħu  fejn delegazzjoni Maltija Parlamentari pparteċipat għat-12-il sessjoni 

tal-Assemblea Parlamentari tal-Mediterran li  saret f’Bucharest, ir-Rumanija, bejn il-15 u s-16 ta’ Frar, 2018.  

Malta tospita wkoll is-Segretarjat ta’ dan il-forum f’Palazzo Spinola f’San Ġiljan, li huwa kontribuzzjoni 

diretta ta’ Malta. Dan ifisser li Malta hija responsabbli mir-restawr u tisbiħ tal-Palazz u, f’dan ir-rigward, Malta 

tagħmel diversi xogħlijiet minn żmien għal żmien. Din is-sena qegħdin isiru negozjati bejn il-Ministeru għall-

Affarjiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u l-Assemblea Parlamentari tal-Mediterran sabiex jiġi ffirmat 

il-Memorandum ta’ Ftehim dwar ir-rilokazzjoni temporanja tal-uffiċini tal-Assemblea sakemm titlesta r-

rinnovazzjoni ta’ Palazzo Spinola.  

Fis-26 ta’ Frar, 2018, il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali tal-Lega Għarbija Ahmed 

Aboul Gheit fi Brussell, fil-marġini tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq żviluppi 

riċenti fir-reġjun u l-futur tal-ECLASLO. 

 

Il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf, Dr Abdul 

Latif Bin Rashid Al-Zayani, fil-marġini tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda f’Settembru 2018.  

 

Fl-4 ta’ Mejju, 2018, saret laqgħa bejn il-Ministru Abela u l-Kap tad-Delegazzjoni tal-Arabja Sawdija, id-

Deputat Ministru għall-Affarijiet Politiċi u Ekonomiċi Dr Adel bin Siarj Mirdad, fil-marġini tat-Tielet laqgħa 

tal-Kummissjoni Ekonomika Konġunta bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ naħat iddiskutew modi dwar kif il-ħidma 

tal-Kummissjoni Ekonomika Konġunta tista’ tiffaċilita t-tisħiħ tar-rabtiet politiċi, ekonomiċi u kummerċjali 

għall-benefiċċju reċiproku taż-żewġ popli, kif ukoll l-aħħar żviluppi fir-reġjun. Ġie ffirmat ukoll Memorandum 

ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni Xjentifika u Edukattiva bejn iż-żewġ naħat.  Il-Ftehim dwar is-Servizzi tal-Ajru 

bejn Malta u l-Arabja Sawdija ġie rratifikat miż-żewġ naħat u daħal fis-seħħ fit-18 ta’ Mejju, 2018.  L-

Ambaxxatur tar-Renju tal-Arabja Sawdija residenti f’Ruma, il-Prinċep Sattam Bin Abdulaziz Al Saud, 

ippreżenta l-kredenzjali tiegħu lill-President tar-Repubblika fil-11 ta’ Settembru, 2018. 

 

Fit-3 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela  żar 

il-Kuwajt għal laqgħat uffiċjali mal-Emir, il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-

Affarijiet Barranin tal-Kuwajt. Għal din iż-żjara kien ukoll akkumpanjat minn uffiċjali ta’ Trade Malta, Malta 

Enterprise u l-Università ta’ Malta u ġie ffirmat ukoll il-Memorandum ta’ Ftehim fil-qasam tal-Edukazzjoni 

Għolja u r-Riċerka Xjentifika bejn iż-żewġ pajjiżi. 

 

Tkomplew l-isforzi mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin sabiex jiġi konkluż l-abbozz ta’ ftehim dwar r-

Rikonoxximent tal-Liċenzji tas-Sewqan. Din il-ħidma qed issir b’kordinazzjoni sħiħa mal-Ministeru għat-

Trasport u l-Infrastruttura u l-Ambaxxata ta’ Malta f’Abu Dabi. Il-kuntatti qed ikomplu sabiex jiġi ffirmat dan 

il-ftehim fl-iqsar żmien possibbli. Fl-istess ħin, tkompliet ukoll il-ħidma dwar l-Abbozz dwar Koperazzjoni 

fil-Qasam tal-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka Xjentifika bejn iż-żewġ pajjiżi. 
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Fl-1 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela żar l-

Emirati Għarab Magħquda għal-laqgħat uffiċjali mal-ogħla awtoritajiet. Matul din iż-żjara ta’ ħidma, huwa 

akkumpanja lill-President tar-Repubblika li mexxiet delegazzjoni ta’ livell għoli b’numru ta’ uffiċjali minn 

Property Malta u rappreżentanti kummerċjali li attendew is-Cityscape Global Expo f’Dubai. 

 

Minkejja d-diffikultajiet reġjonali tal-aħħar snin, ir-Russja tibqa’ pajjiż importanti kemm mil-lat bilaterali kif 

ukoll f’ambitu multilaterali. Fis-17 ta’ Diċembru, 2017, il-Ministru Carmelo Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin Russu, Sergei Lavrov, fil-marġini tal-24 Kunsill tal-Ministri tal-OSKE fi Vjenna. Id-

diskussjonijiet iffukaw fuq kwistjonijiet ta’ interess reċiproku, fejn iż-żewġ pajjiżi esprimew id-

determinazzjoni tagħhom li jkomplu jibnu fuq 50 sena ta’ relazzjonijiet bilaterali eċċellenti bejn iż-żewġ 

pajjiżi. 

 

Fit-28 ta’ Marzu, 2018, wara l-inċident f’Salisbury, fl-Ingilterra, Malta sejħet lura f’Malta lill-Ambaxxatur 

tagħha f’Moska għal konsultazzjonijiet fir-rigward tal-kwistjoni hekk kif sar f’bosta pajjiżi oħra fl-Unjoni 

Ewropea. L-Ambaxxatur reġa’ mar lura Moska ftit wara dawn il-konsultazzjonijiet fit-23 ta’ April, 2018. 

 

Barra minn hekk, il-Ministeru flimkien mal-Ambaxxata għaddejjin b’ħidma kontinwa biex jiġu milħuqa għadd 

ta’ ftehimiet bilaterali fosthom il-Ftehim dwar l-Addozzjonijiet, il-Ftehim ta’ Koperazzjoni dwar il-Ġlieda 

kontra l-Kriminalità,  kif ukoll il-Memorandum ta’ Ftehim dwar l-Iżvilupp ta’ Koperazzjoni fil-Qasam 

Kummerċjali u Ekonomiku bejn Malta u r-Russja. L-Ambaxxata f’Moska qed tkompli taħdem ukoll sabiex 

jiġu maħtura konsli onorarji f’bosta reġjuni tal-Federazzjoni Russa.  

 

Il-kuntatti diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi komplew minkejja li s-sitwazzjoni fl-Ukrajna baqgħet iddominata 

mill-kriżi fil-Lvant tal-pajjiż. Fil-31 ta’ Jannar, 2018, Malta rnexxielha tagħmel pressjoni b’suċċess biex terġa’ 

titneħħa mil-Lista Griża tal-Ukrajna li kienet qiegħda twaqqaf lil Malta milli twettaq negozjati kummerċjali 

mal-Ukrajna. 

 

Malta kompliet ittenni l-appoġġ kontinwu tagħha għas-sovranità, l-integrità territorjali, l-unità u l-

indipendenza tal-Ukrajna fil-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment wara l-inċidenti li seħħew fil-

Baħar ta’ Azov fil-25 ta’ Novembru, 2018. 

 

Matul din is-sena, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin kompla l-ħidma tiegħu wara s-Summit tas-Sħubija tal-

Lvant li sar fi Brussell fl-24 ta’ Novembru, 2017. 

 

Fis-16 ta’ Lulju 2018, id-diskussjonijiet fi ħdan il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin servew bħala preparazzjoni 

għal-Laqgħa tal-Ministri Barranin ta’ Ottubru 2018. Il-Kummissarju Ewropew għall-Viċinat, Johannes Hahn, 

innota li jekk l-Unjoni Ewropea jirnexxilha twettaq it-‘20 deliverables for 2020’ miftiehma fl-aħħar Summit, 

https://www.google.com.mt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW48G98tjTAhWCWhQKHdn8Cb4QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Fcollection%2Feu-law%2Finter-agree.html%3Flocale%3Dmt&usg=AFQjCNHc-yUog4Ke4ndB6SUjzdu0mdg_Kw&sig2=7SrC1g-8tjx8Z7267eBeMA
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dan ikollu impatt kbir fuq l-iżvilupp politiku u ekonomiku tal-pajjiżi msieħba u r-relazzjoni li l-Unjoni 

Ewropea għandha magħhom. 

 

Fl-24 ta’ Novembru, 2017, il-Ministru Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat, għas-Summit tas-

Sħubija tal-Lvant. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu mas-sitt imsieħba tal-Lvant – l-Armenja, l-

Ażerbajġan, il-Belarus, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna – biex jaqblu dwar il-prijoritajiet 

futuri ta’ sħubija. Flimkien iddiskutew kif għandhom isaħħu l-koperazzjoni u jiksbu ekonomija, governanza, 

konnettività u soċjetà aktar b’saħħitha. 

 

Il-mexxejja kollha qablu fuq dikjarazzjoni konġunta li tikkonferma mill-ġdid l-impenn tagħhom u l-importanza 

li jagħtu lis-Sħubija tal-Lvant kif ukoll tafferma mill-ġdid l-impenn tagħhom li jappoġġaw l-integrità 

territorjali, l-indipendenza u s-sovranità tal-imsieħba kollha tagħha. Il-mexxejja laqgħu wkoll it-20 

deliverables for 2020 bħala qafas li għandu jtejjeb il-ħajjiet taċ-ċittadini madwar l-imsieħba tal-Lvant fl-erba’ 

oqsma prijoritarji ta’ koperazzjoni identifikati f’Riga fl-2015. 

 

 

Bejn il-5 u t-8 ta’ Marzu, 2018, il-Ministru kien fuq żjara uffiċjali fl-Indja, fejn mexxa delegazzjoni ta’ 26 

negozjant Malti. Hemm iltaqa’ wkoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Indjan Sushma Swaraj, mal-

Ministru għall-Kummerċ u l-Industrija Suresh Prabhu, u mal-Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Barranin 

Mobashar Jawed Akbar. 

 

Il-Viċi President tar-Repubblika tal-Indja Venkaiah Naidu żar Malta bejn is-17 u t-18 ta’ Settembru, 2018. 

Waqt din iż-żjara kellu laqgħat mal-President ta’ Marie-Louise Coleiro Preca, mal-Ispeaker Angelo Farrugia, 

mal-Ministru Evarist Bartolo, kif ukoll mal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta. Matul iż-żjara ġew iffirmati tliet 

Memoranda ta’ Ftehim fil-qasam tal-Affarijiet Marittimi bejn il-MEDAC u l-Istitut tas-Servizzi Barranin tal-

Indja, kif ukoll ieħor ta’ koperazzjoni fil-qasam tat-Turiżmu.  

Il-Ministru Abela żar iċ-Ċina sabiex jiltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Wang Yi biex imexxi l-

laqgħa tal-Medium Term Cooperation Plan. Matul iż-żjara ġew iffirmati l-Minuti Maqbula fil-preżenża tal-

esperti miż-żewġ pajjiżi. Din il-laqgħa saret bejn it-12 u l-15 ta’ Settembru, 2018, u ġew diskussi bosta oqsma, 

fosthom it-turiżmu, l-edukazzjoni, il-kultura, is-sajd, l-avjazzjoni, l-enerġija, l-industrija tal-films, l-

infrastruttura, l-informatika, ir-riċerka u l-innovazzjoni, is-saħħa u l-isports. Matul din iż-żjara, il-Ministru 

Abela kellu laqgħa mal-Ministru għall-Kummerċ Zhong Shan u mal-Ministru għall-Kultura u Turiżmu Luo 

Shugang. 

Fis-6 ta’ Novembru, 2018, waqt żjara fiċ-Ċina Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat mill-Ministru 

Carmelo Abela, ġie ffirmat Memorandum ta’ Ftehim fil-qafas tal-inizjativa Ċiniża ‘Belt and Road’, li jipprovdi 
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l-bażi għal għadd ta’ proġetti, investimenti u koperazzjoni fil-qasam tal-kummerċ, servizzi finanzjarji, kif ukoll 

turiżmu.  

Il-Ministru Carmelo Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara fil-Ġappun bejn it-30 ta’ 

Lulju, 201,8 u t-2 ta’Awwissu, 2018. Din iż-żjara tat spinta lir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ġappun fuq livell 

bilaterali u ekonomiku. Waqt din iż-żjara,i ż-żewġ naħat iffirmaw il-Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Ministeru 

għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u l-Fondazzjoni Nippon dwar il-koperazzjoni fil-

governanza tal-ibħra. Din il-laqgħa serviet sabiex jintlaħaq qbil fil-prinċipju biex jiġi konkluż il-Working 

Holiday Arrangement bejn Malta u l-Ġappun, kif ukoll sabiex jibdew negozjati biex jingħalaq Ftehim dwar 

Tassazzjoni Doppja. Il-Gvern Ġappuniz żied ukoll iż-żmien tal-Programm JET. Din is-sena, persuna Maltija 

applikat f’din l-iskema biex tmur tgħallem l-Ingliż fil-Ġappun għal sena. 

 

Fid-29 ta’ Novembru, 2018, il-Ministru Carmelo Abela attenda it-13-il konferenza ministerjali dwar l-

Afganistan f’Ġinevra.  F’din l-okkażjoni l-Ministru tkellem dwar il-progress li sar fejn jidħlu r-riformi mnedija 

mill-Gvern Afgan u l-iżviluppi lejn il-paċi fil-pajjiż. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph 

Muscat għal laqgħa bejn il-pajjiżi Ewropej u lajjiżi Ażjatiċi (ASEM) waqt is-Summit li sar bejn it-18 u d-19 

ta’ Ottubru, 2018. 

 

Bħala gvernatur tar-Repubblika ta’ Malta fuq il-bord tal-ASEF, Clifford Borg Marks attenda id-39 laqgħa tal-

Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni Asja-Ewropa fit-22 u 23 ta’ Novembru f’Singapore. 

 

Fis-26 ta’ Frar, 2018, fil-marġini tal-Laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ta’ Frar fi Brussell,  il-Ministru 

Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Każakistan, Kairat Abdrakhmanov, fejn iż-żewġ naħat 

iddiskutew għadd ta’ kwistjonijiet bilaterali, il-kummerċ, kif ukoll ir-ratifika ta’ Malta tal-Ftehim Imsaħħaħ 

ta’ Sħubija u Koperazzjoni (EPCA) bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u r-Repubblika 

tal-Każakistan. Matul il-laqgħa l-Ministru Abela estenda wkoll stedina lill-kontroparti tiegħu biex iżur Malta 

b’delegazzjoni kummerċjali. 

 

Bejn it-28 ta’ Marzu u s-7 ta’ April, 2018, il-Ministru Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Muscat għall-ftuħ 

uffiċjali tal-Gold Coast Commonwealth Games, fl-4 ta’ April, 2018. Waqt din iż-żjara kien hemm laqgħat mal-

Prim Ministru tal-Awstralja Malcolm Turnbull u mal-Ministru tal-Affarijiet Julia Bishop. Matul dawn il-

laqgħat ġew diskussi affarijiet bilaterali, id-dijaspora u relazzjonijiet multilaterali u l-Commonwealth. 

 

Malta rratifikat ukoll il-Ftehim ta’ Sħubija dwar Relazzjonijiet u Koperazzjoni  bejn l-UE u New Zealand fid-

9 ta’ Awwissu, 2018. 
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Bejn il-25 ta’ April u s-7 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru Carmelo Abela akkumpanja lill-President Marie-Louise 

Coleiro Preca fuq żjara lill-komunitajiet Maltin f’Detroit u f’San Francisco.  

 

Fid-9 ta’ Marzu, 2018, Malta ffinalizzat il-proċess ta’ reviżjoni interna u rratifikat il-Ftehim ta’ Sħubija 

Strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada (SPA). L-SPA se tistituzzjonalizza rabtiet bejn iż-żewġ naħat u 

taġġorna b’mod sinifikanti l-politika barranija u l-koperazzjoni settorjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada 

fuq kwistjonijiet ekonomiċi globali, żvilupp sostenibbli, sigurtà tal-enerġija, ambjent u tibdil fil-klima. Il-

Ftehim ikompli jsaħħaħ il-koperazzjoni ġudizzjarja u ta’ nfurzar tal-liġi bejn l-UE u l-Kanada, immirata biex 

tiġġieled inter alia l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni, it-terroriżmu, id-drogi illeċiti u ċ-ċiberkriminalità. 

 

Mill-25 ta’ April sas-7 ta’ Mejju, 2018, il-President Marie-Louise Coleiro Preca u Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, mexxew delegazzjoni li żaret il-komunitajiet Maltin f’Toronto u 

Vancouver fil-Kanada. Il-komunità Maltija fil-Kanada tibqa’ t-tieni l-akbar komunità Maltija fid-dinja wara l-

komunità Maltija fl-Awstralja. 

 

Il-Ministeru qed jissokta bil-ħidma tiegħu biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali mal-pajjiżi tal-Amerka Latina 

u l-Karibew. Il-Ministeru kompla bin-negozjati bl-għan li jiġi ffirmat ftehim bilaterali għall-Ħelsien mit-Taxxa 

Doppja u l-Prevenzjoni ta’ Evażjoni Fiskali mal-Brażil, iċ-Ċilì, l-Ekwador, il-Panama u l-Perù. Għaddejjin 

ukoll negozjati biex jiġu ffirmati Memoranda ta’ Ftehim dwar konsultazzjonijiet bilaterali ma’ Kuba u l-Costa 

Rica. 

 

Fit-12 ta’ Ġunju, 201,8, f’Malta saret l-ewwel sessjoni tal-Konsultazzjonijiet Politiċi bejn Malta u l-Brażil.  Id-

Delegazzjoni Brażiljana kienet immexxija mill-Ambaxxatur Fernando Simas Magalhães, Sottosegretarju 

Ġenerali għall-Politika Multilaterali Ewropea u għall-Amerka ta’ Fuq; u l-Ambaxxatur Antonio de Aguiar 

Patriota, Ambaxxatur tal-Brażil għal Malta. Matul il-laqgħa, iż-żewġ naħat kellhom l-opportunità jiddiskutu 

għadd ta’ kwistjonijiet bilaterali – fosthom il-ħtieġa li jiġu konklużi ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi: dawk 

reġjonali, fosthom mal-Libja u l-Venezuela, u dawk multilaterali ta’ interess reċiproku.  

 

Fis-16 ta’ Lulju, 2018, fil-marġini tal-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u tal-

Amerka Latina u l-Karibew, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ kellu l-opportunità li jiltaqa’ 

mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Kolombja María Ángela Holguín Cuéllar, fejn iddiskutew ir-

relazzjonijiet bilaterali kif ukoll kwistjonijiet ta’ interess reċiproku. Matul il-laqgħa bilaterali, iż-żewġ naħat 

ħadu wkoll l-opportunità sabiex jiffirmaw Ftehim ta’ Koperazzjoni Kulturali kif ukoll Memorandum ta’ 

Ftehim dwar Konsultazzjonijiet Politiċi bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Fl-isfond tal-kriżi fil-Venezwela, Malta kompliet tippromovi u tappoġġja l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE 

adottati fit-28 ta’ Mejju, 2018, bl-għan li tinsab soluzzjoni politika għal-benefiċċju tal-popolazzjoni fil-pajjiż. 
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Fis-16 u s-17 ta’ Lulju, 2018, saret il-Laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea u tal-

Amerka Latina u l-Karibew (CELAC), fi Brussell. Il-Ministri ffukaw id-diskussjonijiet tagħhom fuq il-

konsolidazzjoni tal-multilateraliżmu u t-tisħiħ tal-koperazzjoni f’fora internazzjonali. Iddiskutew ukoll b’mod 

aktar speċifiku l-ordni globali bbażat fuq l-istat tad-dritt, il-Ftehim dwar il-Klima ta’ Pariġi, ir-reviżjoni globali 

tal-2019 dwar il-politika fuq id-droga, il-pakkett globali għall-migrazzjoni kif ukoll sfidi komuni u l-

implimentazzjoni tal-Aġenda tal-2030 għall-iżvilupp sostenibbli. Fl-aħħar nett, il-Ministri qablu li jaħdmu 

aktar mill-qrib flimkien biex jappoġġjaw ekonomiji inklussivi u sostenibbli, kif ukoll kummerċ, investimenti 

u produttività. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin adottaw ukoll dikjarazzjoni bl-isem  ‘Building bridges and 

strengthening our partnership to face global challenges’. 

 

Fis-17 ta’ Lulju, 2018, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ attenda wkoll 

laqgħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Alleanza tal-Paċifiku. L-għan ta’ din il-laqgħa kienet li ssir diskussjoni 

informali dwar il-kisbiet tal-Alleanza tal-Paċifiku fil-proċess tal-integrazzjoni tagħha.  

 

Il-Ministeru kompla jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bilaterali fil-konfront tal-pajjiżi Afrikani. Relazzjonijiet 

diplomatiċi ġew stabbiliti mal-Djibouti, ir-Rwanda u s-São Tome u Princípe u nbdew preparamenti biex ikunu 

stabbiliti relazzjonijiet diplomatiċi ma’ Comoros, Madagascar u ċ-Chad.  

 

Nhar il-31 ta’ Jannar, 2018, tħabbar il-ftuħ fil-futur qrib tal-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fil-Ghana, l-ewwel 

missjoni diplomatika Maltija fl-Afrika fin-Nofsinhar tad-deżert tas-Saħara u kif ukoll kien nominat 

Ambaxxatur u Rappreżentant mhux residenti speċifikament għall-Etjopja u l-Unjoni Afrikana rispettivament. 

 

Il-ħidma bilaterali tkompliet fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari sabiex jiġu konklużi ftehimiet ma’ diversi 

pajjiżi fl-Afrika, fosthom, il-Ghana, il-Kosta tal-Avorju, il-Mali, is-Sudan u n-Niġer. 

 

Il-Ministeru jinsab ukoll f’ħidma sabiex jiġu konklużi ftehimiet ta’ ħelsien mit-taxxa doppja ma’ diversi pajjiżi 

fl-Afrika fosthom il-Ghana, il-Kosta tal-Avorju, il-Gambja, il-Kenja, l-Angola, il-Malawi, in-Niġerja, l-

Uganda u ż-Żambja. F’dan ir-rigward ġie ffirmat ftehim fuq il-ħelsien mit-taxxa doppja bejn Malta u l-Etjopja 

matul iż-żjara f’Malta tal-Ministru għan-Negozju u d-Dijaspora tal-Etjopja Aklilu Hailemichael, li saret fit-12 

ta’ April, 2018, u ġie rratifikat fit-13 ta’ Novembru l-ftehim fuq il-ħelsien mit-taxxa doppja bejn Malta u l-

Botswana. 

 

Fil-5 ta’ Diċembru, 2017, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela, 

kellu diskussjonijiet mal-Ambaxxatur tal-Etjopja, Zenebu Tadesse Woldetsadik. Waqt il-laqgħa, il-Ministru 

semma l-importanza li jkun konkluż ftehim ta’ ħelsien mit-taxxa doppja u l-possibbiltà ta’ żjara ta’ kummerċ 

fl-Etjopja. 
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Fil-31 ta’ Jannar, 2018, il-Ministru Abela ħabbar il-ftuħ fil-futur qrib tal-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fil-

Ghana, l-ewwel missjoni diplomatika Maltija f’pajjiż tal-Afrika. Il-missjoni hija mistennija li tkopri l-Ghana 

kif ukoll il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) li hija bbażata fin-Niġerja. Bejn 

it-2 u l-4 ta’ Mejju, 2018, saru diskussjonijiet tekniċi fuq ftehim ta’ ħelsien mit-taxxa doppja bejn Malta u l-

Ghana. Huwa mistenni li dan il-ftehim ikun iffirmat fiż-żmien li ġej.   

 

Fil-5 ta’ Ġunju, 2018, inżammet it-tieni laqgħa f’livell tekniku tal-Kummissjoni Konġunta Permanenti f’Akkra 

fil-Ghana. Matul il-laqgħa ġew diskussi u sar progress f’numru ta’ suġġetti, fosthom il-kultura u t-turiżmu, l-

iskambji kummerċjali, l-edukazzjoni u l-migrazzjoni u ftehim dwar is-servizzi tal-ajru. Intlaħaq ftehim dwar 

koperazzjoni fis-sajd u akkwakultura u ssemmiet il-kandidatura ta’ Malta għal membru mhux permanenti tal-

Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. 

 

Fis-17 ta’ Lulju, 2018, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ħa sehem fil-Forum 

ta’ Sħubija għas-Somalja, organizzat fi Brussell mill-Unjoni Ewropea flimkien mal-Gvern Federali tas-

Somalja u l-Iżvezja. Aktar minn 60 delegazzjoni ħadu sehem u qablu dwar impenji konġunti f’oqsma ewlenin 

għal politika inklussiva, paċi u sigurtà u tisħiħ ekonomiku fis-Somalja. 

 

Fit-2 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru Abela kellu diskussjonijiet mal-Kummissarju tal-ECOWAS għall-Kummerċ, 

Dwana, Moviment Ħieles u Turiżmu, Tèi Konzi, fil-marġini tal-laqgħa ministerjali tal-proċess ta’ Rabat li sar 

fil-Marokk fit-2 ta’ Mejju, 2018. Waqt il-laqgħa ssemmiet  koperazzjoni bejn Malta u l-ECOWAS fil-qasam 

tal-kummerċ u opportunitajiet ta’ negozju għal negozjanti Maltin f’pajjiżi membri tal-ECOWAS. 

 

Fl-20 ta’ Marzu, 2018, il-Kumitat għall-Ħatriet Pubbliċi approva n-nomina ta’ Ronald Micallef bħala 

Rappreżentant ta’ Malta għall-Unjoni Afrikana. Huwa mistenni li s-Sur Micallef jippreżenta l-kredenzjali 

tiegħu ladarba jkun konkluż il-proċess tal-akkreditazzjoni. 

 

Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru Carmelo Abela attendew għal-Laqgħa ta’ Livell Għoli bejn pajjiżi 

tal-Afrika u tal-Ewropa fis-17 u t-18 ta’ Diċembru, 2018, fejn ġiet diskussa l-koperazzjoni bejn iż-żewġ 

kontinenti fl-era diġitali. Fil-marġini tal-lagħqa, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

tal-Burkina Faso, Alpha Barry, fejn ġiet diskussa koperazzjoni fil-kummerċ u intrapriża.   

2.4 Ftehim Bilaterali ma’ Pajjiżi Oħra (Jannar 2018-Diċembru 2018) 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

L-Alġerija Ftehim fil-qasam tas-Saħħa 19 ta’ Diċembru, 2018 

L-Alġerija Memorandum ta’ Ftehim fis-Settur Veterinarju tas-Saħħa 19 ta’ Diċembru, 2018 
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Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

L-Alġerija Memorandum ta’ Ftehim fil-qasam ta’ Protezzjoni u 

Kwarantina tal-Pjanti 

19 ta’ Diċembru, 2018 

L-Etjopja Ftehim dwar il-Ħelsien mit-Taxxa Doppja bejn ir-

Repubblika ta’ Malta u r-Repubblika Demokratika 

Federali tal-Etjopja 

12 ta’ April, 2018 

L-Arabja Sawdija Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni Xjentifika u 

Edukattiva 

4 ta’ Mejju, 2018 

Iżrael Memorandum ta’ Ftehim bejn Yad Vashem u l-Ministeru 

għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

19 ta’ Ġunju, 2018 

Iżrael Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fil-Qasam 

tal-Ilma. 

19 ta’ Ġunju, 2018 

Il-Palestina Il-Minuti tat-Tieni Sessjoni tal-Kumitat Konġunt 

Intergovernattiv 

20 ta’ Ġunju, 2018 

Il-Palestina Memorandum ta’ Ftehim dwar il-Qasam tal-Agrikoltura, 

Sajd u Saħħa tal-Annimali  

20 ta’ Ġunju, 2018 

Il-Palestina Memorandum ta’ Ftehim fil-Qasam tal-Ġustizzja bejn il-

Ministeru għall-Ġustizzja, Gvern Lokali u Kultura u l-

Ministeru tal-Ġustizzja Palestinjan 

20 ta’ Ġunju, 2018 

Djibouti Dikjarazzjoni Konġunta bejn Malta u l-Djibouti, fejn ġew 

imwaqqfa r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi 

26 ta’ Ġunju, 2018 

Ir-Rwanda Dikjarazzjoni Konġunta bejn Malta u r-Rwanda, fejn ġew 

imwaqqfa r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ 

pajjiżi. 

12 ta’ Lulju, 2018 

Il-Kolombja Ftehim ta’ Koperazzjoni Kulturali 16 ta’ Lulju, 2018 

Il-Kolombja Memorandum ta’ Ftehim fuq it-twaqqif ta’ 

Konsultazzjonijiet Politiċi 

16 ta’ Lulju, 2018 

Palau Dikjarazzjoni Konġunta bejn Malta u Palau, fejn ġew 

imwaqqfa r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi 

17 ta’ Lulju, 2018 

Il-Ġappun Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u l-

Fondazzjoni Nippon 

30 ta’ Lulju, 2018 

Iċ-Ċina Minuti Maqbula tal-Medium Term Cooperation Plan 13 ta’ Settembru, 2018 

L-Indja Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fit-Turiżmu 17 ta’ Settembru, 2018 

L-Indja Memorandum ta’ Ftehim bejn il-MEDAC u l-Istitut tas-

Servizzi Barranin Indjan  

17 ta’ Settembru, 2018 
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Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

L-Indja Memorandum ta’ Ftehim fil-qasam tal-Affarijiet 

Marittimi 

17 ta’ Settembru, 2018 

Il-Korea t’Isfel Memorandum ta’ Ftehim dwar it-Titjib tal-Koperazzjoni 

dwar il-Koperazzjoni fl-Infrastruttura 

18 ta’ Settembru, 2018 

São Tomé u Princípe Dikjarazzjoni Konġunta bejn Malta u s-São Tomé u 

Princípe, fejn ġew imwaqqfa r-relazzjonijiet diplomatiċi 

bejn iż-żewġ pajjiżi 

24 ta’ Settembru, 2018  

Il-Mikroneżja Dikjarazzjoni Konġunta bejn Malta u l-Mikroneżja, fejn 

ġew imwaqqfa r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ 

pajjiżi 

24 ta’ Settembru, 2018 

Il-Kuwajt Ftehim fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja u r-Riċerka 

Xjentifika 

3 ta’ Ottubru, 2018 

Iċ-Ċina Memorandum ta’ Ftehim maċ-Ċina fi ħdan il-Qafas taċ-

Ċinturin Ekonomiku tat-Toroq tal-Ħarir u l-Inizjattiva tat-

Toroq tal-Ħarir Marittimi tas-Seklu 21 

5 ta’ Novembru, 2018 

2.4.1 Ratifikazzjonijiet 

Pajjiż Ftehim Data tal-Iffirmar 

Il-Mongolja Malta rratifikat il-Ftehim bejn Malta u l-Mongolja 

rigward l-eżenzjoni tal-viża għall-passaporti diplomatiċi  

6 ta’ Frar, 2018 

Il-Każakistan Malta rratifikat il-Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u 

Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati 

Membri tagħhom u r-Repubblika tal-Każakistan 

9 ta’ Marzu, 2018 

Il-Kanada Malta rratifikat il-Ftehim ta’ Sħubija Strateġika bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Kanada (SPA) 

9 ta’ Marzu, 2018 

L-Arabja Sawdija Il-Ftehim dwar is-Servizzi tal-Ajru bejn Malta u l-Arabja 

Sawdija ġie rratifikat miż-żewġ naħat u daħal fis-seħħ fit-

18 ta’ Mejju, 2018 

18 ta’ Mejju, 2018 

New Zealand Malta rratifikat il-Ftehim ta’ Sħubija dwar Relazzjonijiet 

u Koperazzjoni  bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand 

fid-9 ta’ Awwissu, 2018 

9 ta’ Awwissu, 2018 

L-Afganistan Malta rratifikat il-Ftehim ta’ Sħubija dwar Relazzjonijiet 

u Koperazzjoni bejn l- Unjoni Ewropea u l-Afganistan 

17 ta’ Settembru, 2018  

Kuba Malta rratifikat il-Ftehim ta’  Djalogu Politiku u 

Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba 

17 ta’ Settembru, 2018  
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Pajjiż Ftehim Data tal-Iffirmar 

L-Armenja Malta rratifikat il-Ftehim Komprensiv u Msaħħaħ ta’ 

Sħubija bejn l- Unjoni Ewropea u l-Armenja (CEPA) 

17 ta’ Settembru, 2018 

L-Arabja Sawdija Il-Ftehim fil-qasam tat-Trasport Marittimu bejn Malta u 

l-Arabja Sawdija ġie rratifikat miż-żewġ naħat u daħal 

fis-seħħ fis-26 ta’ Settembru, 2018 

26 ta’ Settembru, 2018 

Il-Ġappun Malta rratifikat il-Ftehim ta’ Sħubija Strateġika  bejn l- 

Unjoni Ewropea u l-Ġappun fil-31 ta’ Ottubru, 2018 

31 ta’ Ottubru, 2018 

Il-Botswana Ftehim dwar il-Ħelsien mit-Taxxa Doppja bejn ir- 

Repubblika ta’ Malta u r-Repubblika tal-Botswana 

13 ta’ Novembru, 2018 

2.4.2 Żjarat Barra minn Malta (Jannar 2018-Ottubru 2018) 

Jannar 2018     

Id-Djalogu 5+5  Fil-21 ta’ Jannar, 2018, il-Ministru Carmelo Abela pparteċipa fl-erbatax-il 

laqgħa ministerjali tad-Djalogu tal-5+5 li saret fl-Alġerija fejn Malta assumiet 

il-Kopresidenza tat-Tramuntana tad-Djalogu 5 + 5 tal-Mediterran tal-Punent 

għas-sena 2018/2019. F’dan ir-rigward Malta se tospita l-laqgħa tal-Ministri 

għall-Affarijiet Barranin tad-Djalogu tal-Punent 5 + 5  li hija ppjanata li ssir 

bejn is-17 u t-18 ta’ Jannar, 2019.  

Marzu 2018 

L-Indja Bejn il-5 u t-8 ta’ Marzu, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-

Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela kien fuq żjara uffiċjali fl-Indja. 

Waqt din iż-żjara l-Ministru a mexxa delegazzjoni ta’ 26 negozjant Malti.  

Iltaqa’ wkoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Sushma Swaraj, mal-

Ministru għall-Kummerċ u l-Industrija Suresh Prabhu u mal-Ministru tal-Istat 

għall-Affarijiet Barranin Mobashar Jawed Akbar. 

April 2018  

L-Awstralja  Il-Ministru Carmelo Abela  akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat 

għall-ftuħ uffiċjali tal-Gold Coast Commonwealth Games nhar l-4 ta’ April, 

2018. Waqt din iż-żjara, li saret bejn it-28 ta’ Marzu, 2018, u s-7 ta’ April, 

2018, kien hemm laqgħat mal-Prim Ministru tal-Awstralja Malcolm Turnbull 

u mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Julia Bishop. 

 

L-Istati Uniti u l-Kanada Bejn il-25 ta’ April u s-7 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru Abela akkumpanja lill-

President Marie-Louise Coleiro Preca fuq żjara lill-komunitajiet Maltin 

f’Detroit u f’San Francisco kif ukoll lill-komunitajiet Maltin f’Toronto u 

Vancouver. 
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Mejju 2018 

Il-Marokk Il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-Affarjiet Barranin tal-Marokk 

Nasser Bourita fil-marġini tal-ħames laqgħa ministerjali tal-Proċess ta’ Rabat 

li saret fil-Marokk fit-2 ta’ Mejju, 2018. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq it-

tisħiħ mill-ġdid tar-relazzjonijiet bilaterali u ekonomiċi. 

 

Il-Libja  Fid-29 ta’ Mejju, 2018, il-Prim Ministru Muscat u l-Ministru Abela  attendew 

is-Summit fuq il-Libja, li sar f’Pariġi. Waqt dan is-Summit ġiet adottata 

Dikjarazzjoni fejn il-parteċipanti għarfu l-importanza li jitwaqqfu l-liġijiet 

elettorali meħtieġa sas-16 ta’ Settembru, 2018, u li l-elezzjonijiet 

parlamentari u presidenzjali jsiru fl-10 ta’ Diċembru, 2018. 

Ġunju 2018 

Iżrael Bejn it-18 u l-20 ta’ Ġunju 2018, il-Ministru Carmelo Abela reġa’ żar Iżrael 

sabiex jiltaqa’ mal-Prim Ministru Benjamin Netanyahu u l-Kap tal-

Oppożizzjoni Isaac Herzog. Waqt iż-żjara l-Ministru Abela żar l-Università 

ta’ Haifa, nieda uffiċjalment il-Kamra tal-Kummerċ bejn Malta u Iżrael, kif 

ukoll iffirma Memorandum ta’ Ftehim bejn Yad Vashem u l-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol u Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fil-

Qasam tal-Ilma. 

 

Il-Palestina Il-Ministru Carmelo Abela reġa’ żar il-Palestina bejn l-20 u l-21 ta’ Ġunju, 

2018. Waqt din iż-żjara l-Ministru Abela kellu laqgħat mal-Prim Ministru 

Rami Al Hamdallah, mal-Ministru għall-Ekonomija Nazzjonali Abeer Odeh, 

u mal-attivista Hanan Ashrawi. Il-Ministru Abela flimkien mal-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u l-Espatrijati Riad Malki ffirmaw il-Minuti tat-

Tieni Sessjoni tal-Kumitat Konġunt Intergovernattiv, kif ukoll il-

Memorandum ta’ Ftehim dwar il-Qasam tal-Agrikoltura, Sajd u Saħħa tal-

Annimali. Il-Ministru Abela żar l-Università ta’ Bir Zeit u l-kamp tar-

refuġjati ta’ Jalazoon fejn ta s-somma ta’ €50,000. 

 

Lulju 2018 

L-Amerka Latina u  

l-Karibew Fis-16 u s-17 ta’ Lulju, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-

Promozzjoni tal-Kummerċ attenda għal-Laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet 

Barranin tal-Unjoni Ewropea u tal-Amerka Latina u l-Karibew (CELAC) fi 

Brussell. 

Forum ta’ Sħubija 



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

32 

 

għas-Somalja Fis-17 ta’ Lulju 2018, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni 

tal-Kummerċ ħa sehem fil-Forum ta’ Sħubija għas-Somalja, organizzat fi 

Brussell mill-Unjoni Ewropea flimkien mal-Gvern Federali tas-Somalja u l-

Iżvezja.  

 

New York  Fis-17 ta’ Lulju, 2018, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin ta’ Palau u fi New York ġiet iffirmata d-Dikjarazzjoni 

Konġunta bejn Malta u Palau, fejn ġew imwaqqfa r-relazzjonijiet 

diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi.  

Awwissu 2018 

Il-Ġappun Il- Ministru Carmelo Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat 

waqt żjara fil-Ġappun bejn it-30 ta’ Lulju, 2018, u t-2 ta’ Awwissu, 2018. 

Waqt din iż-żjara kien hemm laqgħat mal-Prim Ministru Shinzō Abe u mal-

Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Barranin Kazuyuki Nakaneto; kif ukoll ġie 

ffirmat il-Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin 

u Promozzjoni tal-Kummerċ u l-Fondazzjoni Nippon. 

Settembru 2018 

Il-Marokk  Fl-1 ta’ Settembru 2018, il-Ministru Abela ltaqa’ mas-Sinjura Mounia 

Boucetta, is-Segretarju tal-Istat tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-

Koperazzjoni Internazzjonali tal-Marokk, fil-marġini tal-Forum ta’ 

Dubrovnik. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-importanza li jiġu segwiti 

konsultazzjonijiet politiċi bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll dwar iż-żjara uffiċjali 

mill-Ministru Abela fil-Marokk u viċi versa. 

 

Iċ-Ċina Il-Ministeru żar iċ-Ċina sabiex jiltaqa’ mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin 

Wang Yi waqt il-laqgħa tal-Medium Term Cooperation Plan. Din il-laqgħa 

saret bejn it-12 u l-15 ta’ Settembru, 2018, u ġew diskussi bosta oqsma, 

fosthom it-turiżmu, l-edukazzjoni, il-kultura, is-sajd, l-avjazzjoni, l-enerġija, 

l-infrastrutura, l-informatika, ir-riċerka u l-innovazzjoni, is-saħħa u l-isports. 

 

MED 7  Fil-marġini tat-73 laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali tan-Nazzjonijiet 

Magħquda li saret f’Settembru 2018 fi New York, il-Ministru Abela ltaqa’ 

mas-sitt Ministri għall-Affarjiet Barranin membri tal-Med 7 fejn ġew diskussi 

diversi kwistjonijiet reġjonali li l-pajjiżi tal-Grupp Med jiffaċċjaw.  

 

New York Il-Ministru Abela żar New York għall-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 

Magħquda fejn kellu għadd ta’ laqgħat bilaterali, fosthom mal-Ministru għall-



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

33 

 

Affarijiet Barranin Libjan Taher Siala; mal-President tal-Fondazzjoni Anna 

Lindh, is-Sinjura Elisabeth Guigou; mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-

Koperazzjoni tal-Golf, Dr Abdul Latif Bin Rashid Al-Zayani; mal-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin tal-Ażerbajġan Elmar Mammadyaroc; mal-Ministru 

tal-Istat għall-Affarijiet Barranin Mobashar Jawed Akbar; mal-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin Ċiniż Wang Yi; mad-Deputat Ministru u Ministru 

għall-Affarijiet Barranin tal-Vjetnam Pham Binh Minh; mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin ta’ São Tomé u Princípe, Urbino Jose Goncalvez Botelbo; 

u mas-Segretarju tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Federati tal-Mikroneżja, 

Lorin Robert. 

Ottubru 2018 

 

L-Emirati Għarab Magħquda Fl-1 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru Carmelo Abela żar l-Emirati Għarab 

Magħquda għal laqgħat uffiċjali mal-ogħla awtoritajiet. Matul din iż-żjara ta’ 

ħidma, huwa akkumpanja lill-President li mexxiet delegazzjoni ta’ livell għoli 

b’numru ta’ uffiċjali minn Property Malta u rappreżentanti kummerċjali li 

attendew is-Cityscape Global Expo f’Dubaj.  

 

Il-Kuwajt Fit-3 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru Abela żar il-Kuwajt għal laqgħat uffiċjali 

mal-Emir, il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-

Affarijiet Barranin tal-Kuwajt. Għal din iż-żjara kien ukoll akkumpanjat minn 

uffiċjali ta’ Trade Malta, Malta Enterprise, u l-Università ta’ Malta. Waqt din 

iż-żjara ġie ffirmat l-Memorandum ta’ Ftehim fil-qasam tal-Edukazzjoni 

Għolja u r-Riċerka Xjentifika bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Unjoni għall-Mediterran  Fit-8 ta’ Ottubru, 2018, il-Ministru Abela attenda t-Tielet Forum Reġjonali 

tal-Unjoni għall-Mediterran li jiġbor il-Ministri tal-Affarijiet Barranin. It-

tema ta’ dan il-Forum kienet ‘Għaxar snin tal-Unjoni għall-Mediterran: 

Nibnu flimkien il-ġejjieni tal-koperazzjoni reġjonali’. 

 

Summit bejn il-UE u l-Asja Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ 

akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat għal Laqgħa bejn il-Pajjiżi 

Ewropej u Pajjiżi Ażjatiċi (ASEM) waqt is-Summit li sar bejn it-18 u d-19 ta’ 

Ottubru, 2018. 

Novembru 2018 

Iċ-Ċina Fis-6 ta’ Novembru, 2018, waqt żjara fiċ-Ċina mill-Prim Ministru Muscat, 

akkumpanjat mill-Ministru Abela, ġie ffirmat Memorandum ta’ Ftehim fil-
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qafas tal-inizjattiva Ċiniża Belt and Road, li jipprovdi l-bażi għal għadd ta’ 

proġetti, investimenti u koperazzjoni fil-qasam tal-kummerċ, servizzi 

finanzjarji kif ukoll turiżmu. 

 

Il-Libja Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien akkumpanjat mill-Ministru Carmelo 

Abela għall-Konferenza Internazzjonali dwar il-Libja li saret f’Palermo mit-

12 sat-13 ta’ Novembru, 2018. Waqt din il-Konferenza, Malta ġeddet l-

appoġġ tagħha għal-Libja u ngħaqdet mal-membri tal-komunità 

internazzjonali sabiex jirrevedu l-ftehim li ġie milħuq f’Pariġi. Għaldaqstant, 

waqt din il-laqgħa ntlaħaq ftehim li l-ewwel issir Konferenza ta’ 

Rikonċiljazzjoni Nazzjonali fil-Libja sal-aħħar ta’ Jannar biex twitti t-triq 

għall-elezzjoniet li għandhom iseħħu sa tmiem ir-Rebbiegħa tal-2019. 

 

Ġinevra Fid-29 ta’ Novembru, 2018, il-Ministru Abela attenda it-13-il konferenza 

ministerjali dwar l-Afganistan f’Ġinevra.  F’din l-okkażjoni tkellem dwar il-

progress li sar fejn jidħlu r-riformi mnedija mill-Gvern Afgan u l-iżviluppi 

lejn il-paċi fil-pajjiż. 

Diċembru 2018 

Vjenna Fis-17 u 18 ta’ Diċembru, 2018, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela 

attendew il-Laqgħa bejn pajjiżi tal-Afrika u tal-Ewropa fuq koperazzjoni fl-

era diġitali. 

 

 

Frar 2018    

Unjoni għall-Mediterran Fit-12 ta’ Frar, 2018, il-Ministru ltaqa’ mas-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni 

għall-Mediterran Fathallah Sijilmassi. Din il-laqgħa kienet l-aħħar okkażjoni 

qabel it-tmiem tal-mandat tiegħu ta’ sitt snin bħala Segretarju Ġenerali tal-

Unjoni għall-Mediterran.   

April 2018 

L-Etjopja Fit-12 ta’ April, 2018, żar Malta l-Ministru għan-Negozju u d-Dijaspora tal-

Etjopja Aklilu Hailemichael. Matul iż-żjara, il-Ministru Etjopjan indirizza lil 

numru ta’ intraprendituri Maltin f’laqgħa dwar opportunitajiet ta’ investiment 

fl-Etjopja.  

Mejju 2018 

L-Arabja Sawdija Fl-4 ta’ Mejju, 2018, saret laqgħa bejn il-Ministru Abela u l-Kap tad-

Delegazzjoni tal-Arabja Sawdija, id-Deputat Ministru għall-Affarijiet Politiċi 
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u Ekonomiċi Adel bin Siarj Mirdad għat-tielet laqgħa tal-Kummissjoni 

Ekonomika Konġunta bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

Fondazzjoni Anna Lindh Fl-14 ta’ Mejju, 2018, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni 

tal-Kummerċ ospita l-ewwel laqgħa tal-‘Vuċijiet Żgħażagħ fil-Mediterran’ 

tal-Fondazzjoni Anna Lindh. 

Lulju 2018  

L-Indja Il-Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Barranin Mobashar Jawed Akbar żar 

Malta fid-9 ta’ Lulju, 2018. Waqt din iż-żjara ż-żewġ naħat iddiskutew 

affarijiet bilaterali, żviluppi reġjonali, relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea u 

kwistjonijiet internazzjonali, kif ukoll iż-żjara tal-Viċi President tar-

Repubblika tal-Indja Venkaiah Naidu. 

Settembru 2018 

L-Indja Il-Viċi President tar-Repubblika tal-Indja Venkaiah Naidu żar Malta bejn is-

17 u t-18 ta’ Settembru, 2018. Huwa kellu laqgħat mal-President Marie-

Louise Coleiro Preca, mal-Ispeaker Angelo Farrugia, mal-Ministru Evarist 

Bartolo, kif ukoll mal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta. 

Diċembru 2018 

L-Alġerija Fid-19 ta’ Diċembru, 2018, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mal-

Ministru għall-Enerġija tal-Alġerija Mustapha Guitoni, fil-marġini tal-ħames 

sessjoni tal-Kummissjoni Konġunta li ltaqgħet mill-ġdid f’Malta wara tletin 

sena. Minbarra l-Minuti ta’ din is-sessjoni ġew iffirmati wkoll: (i) Ftehim fis-

Settur Veterinarju tas-Saħħa; (ii) Ftehim fil-Qasam tas-Saħħa; u (iii) Ftehim 

fil-Qasam ta’ Protezzjoni u Kwarantina tal-Pjanti. 

2.5 Direttorat għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta 

L-2018 kienet is-sena meta diversi dinjitarji Maltin żaru lil diversi komunitajiet Maltin madwar id-dinja li kien 

ifisser ħafna preparamenti u xogħol siewi.   

 

Fil-Laqgħa Annwali tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra ġew approvati diversi rapporti u materji ta’ 

importanza, fosthom ir-Rapporti ta’ Progress sa Ottubru 2018, ir-Rapport Annwali tad-Direttorat għall-Maltin 

li Jgħixu Barra minn Malta tal-2018, roadmap għar-relazzjoni bejn il-Gvern Malti u l-Kunsill u li jitwaqqfu l-

Kunsilli Reġjonali f’diversi pajjiżi. Id-Direttorat kompla jwettaq il-proposti mressqa mill-Kunsilliera tal-

Kunsill li saret bejn l-20 u l-22 ta’ Ottubru, 2017, fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ fosthom it-twaqqif ta’ Reġistru ta’ organizzazzjonijiet Maltin u persuni prominenti li qegħdin jgħixu 

barra minn Malta; id-dritt tal-vot u l-manteniment tal-kultura Maltija fost komunitajiet Maltin barra minn 

Malta.  Matul l-2018, id-Direttorat għamel laqgħat ma’ 11-il stakeholder.   
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F’Lulju 2018, il-Formola Notifika D ġiet inkorporata f’app tal-mowbajl fejn il-Maltin, jinsabu fejn jinsabu fid-

dinja, jistgħu jimlewha u jibagħtuha lid-Direttorat sabiex tiġi pproċessata.  Wara li d-Direttorat issimplifika il-

formoli (a) Notifika D, (b) Formola O – Organizzazzjonijiet fid-Dijaspora, u (c) Formola P – Maltin prominenti 

fid-Dijaspora, minħabba l-liġi l-ġdida Ewropea tal-Protezzjoni tad-Data, inħasset il-ħtieġa li ssir reviżjoni tal-

Artikoli tal-Att XX tal-2011 li jikkonċernaw dawn il-formoli. 

 

Fl-ambitu tal-Brexit, id-Direttorat kien impenjat jilqa’ l-mistoqsijiet u l-preokkupazzjonjiet bħala call centre 

fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u li jirrispiondi skont FAQs stabbiliti dwar 

is-Settlement Scheme li l-Home Office tar-Renju Unit kien qiegħed jippubblika informazzjoni dwarha. 

 

Id-Direttorat ta l-assistenza f’informazzjoni u kuntatti lid-deriġenti tal-proġett Latitude 36; proġett li fil-preżent 

qiegħed jinħadem fost id-Dijaspora Maltija f’numru ta’ pajjiżi.  Assistenza ngħatat ukoll lil numru ta’ gruppi 

u artisti mid-Dijaspora Maltija li wrew ix-xewqa li b’xi mod ikunu parti mill-esperjenza V18. 

2.5.1 Il-Malta Treaty Series tal-Gvern Malti 

Id-Direttorat għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta jassisti sabiex trattati, ftehim, Memoranda of 

Understanding (MOUs) u dokumenti oħra konklużi bejn Malta u pajjiżi oħra jiġu mtellgħa fil-lista tal-Malta 

Treaty Series tal-Gvern Malti sabiex ikunu aċċessibli wkoll għall-publiku permezz tas-sit elettroniku tal-

Ministeru. 

3 Affarijiet Globali, l-Iżvilupp Internazzjonli u Affarijiet Ekonomiċi  

3.1 Affarijiet Multilaterali u Globali 

3.1.1 Drittijiet Umani 

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ħadem biex isaħħaħ id-drittijiet tal-bniedem, 

speċjalment fejn jidħlu d-drittijiet tal-immigranti, l-libertà tat-twemmin u l-espressjoni, u d-drittijiet tad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem.   

 

Fi Frar, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ kien l-ewwel Ministru Malti li 

indirizza s-37 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Magħquda li jiltaqa’ regolarment 

matul is-sena.  Fis-17 ta’ Mejju, Malta għal darb’oħra ngħaqdet mal-bqija tad-dinja biex tiċċelebra l-Jum 

Internazzjonali Kontra l-Omofobija, il-Bifobija u t-Transfobija (IDAHOT) biex tafferma mill-ġdid l-impenn 

qawwi ta’ Malta biex tippromovi l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem irrispettivament mill-identità tal-

ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali. Biex jikkommemoraw din il-ġurnata, l-Ambaxxati, il-Kummissjonijiet 

Għolja u r-Rappreżentazzjonijiet ta’ Malta madwar id-dinja tajru l-bandiera tal-qawsalla u ħadu sehem 

f’avvenimenti lokali fejn saru. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ikkordina 
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wkoll, bħal fis-snin ta’ qabel, ir-rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem li Malta tħejji fuq livell nazzjonali, li ġie 

ppreżentat lil Kunsill tad-Drittijiet Umani f’Novembru. Dan il-Universal Periodic Review huwa t-tielet wieħed 

ippreżentat wara li saru tnejn oħra fl-2009 u fl-2013. Il-kumpilazzjoni tar-rapport nazzjonali ta’ Malta ġie 

kkordinat u esegwit mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, b’konsultazzjoni 

mal-ministeri u l-kummissjonijiet rilevanti. 

 

Malta ppromoviet ukoll id-drittijiet ta’ gruppi vulnerabbli, bħal dawk tal-LGBTI, minoritajiet reliġjużi u etniċi, 

kif ukoll ħadet sehem attiv fil-Koalizzjoni dwar id-Drittijiet Ugwali (hekk magħrufa bħala l-Equal Rights 

Coalition).  

3.1.2 L-Ambjent 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kompla jaħdem bis-sħiħ flimkien mal-

Ministeru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u Żvilupp Sostenibbli sabiex tkompli titwassal il-vuċi ta’ Malta u l-

ħidma favur l-ambjent fi ħdan il-komunità internazzjonali. Malta tħeġġeġ ukoll li jiġi attwat il-ftehim 

ambizzjuż li ġie milħuq f’Pariġi. Dan il-ftehim huwa qafas importanti għal tranżizzjoni globali favur ekonomiji 

b’livell baxx ta’ emissjonijiet u reżiljenti għall-klima u joffrilna opportunità unika biex nittrasformaw l-

ekonomiji tagħna, nibnu n-negozji tagħna, noħolqu impjiegi ġodda u ntejbu l-ekosistemi u s-saħħa tagħna. 

B’dan il-għan Malta ħadet sehem attiv fid-diskussjonijiet biex ikun finalizzat il-Paris Rulebook sa Diċembru 

2018, sabiex ikun jista’ jiġi implimentat dan l-istess ftehim. Malta qed tissokta bil-ħidma tagħha fuq id-

diplomazija tal-klima, kemm f’diskussjonijiet fi gruppi ta’ ħidma tas-Servizz Estern tal-UE kif ukoll ma’ pajjiżi 

terzi fit-tħejjija għas-Summit dwar il-Klima organizzat mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda 

f’Settembru 2019.   

 

F’Diċembru l-Ministeru ċċelebra t-tletin anniversarju mir-riżoluzzjoni ta’ Malta fin-Nazzjonijiet Magħquda 

dwar il-Protezzjoni tal-Klima. Għal din l-okkażjoni sar simpożju bil-parteċipazzjoni ta’ numru ta’ 

personalitajiet akkademiċi fl-Università ta’ Malta fejn tfakkar kemm il-messaġġ ta’ Malta tletin sena ilu għadu 

jgħodd illum il-ġurnata.  

3.1.3 Il-Liġi tal-Baħar 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kompla bil-ħidma favur il-ħarsien tal-

oċeani permezz ta’ numru ta’ inizjattivi. 

 

F’April, Malta flimkien ma’ membri oħra tal-Commonwealth, waqt il-laqgħa tal-Kapijiet ta’ Gvern li saret 

Londra, approvat il-Commonwealth Blue Charter li permezz tiegħu se jkunu implimentati numru ta’ pjanijiet 

ta’ azzjoni favur il-protezzjoni tal-ibħra tagħna.  
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F’Mejju, il-Ministeru organizza workshop flimkien mal-Istitut tal-Liġi Marittima Internazzjonali (IMLI). L-

għan ta’ dan il-workshop kien li jikber l-għarfien dwar l-iżvilupp tal-istrument legali taħt il-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità 

bijoloġika tal-baħar f’żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali.  

 

F’Ġunju tfakkar il-Jum Dinji tal-Oċeani permezz ta’ attività fil-Ministeru li għaliha ġew mistiedna tfal tal-

iskejjel primarji li bagħtu tpinġijiet u collages dwar it-tema ‘Xi nsibu fl-ibħra tagħna’, fejn it-tfal setgħu 

jesprimu dak kollu li kienu qed jaraw fil-baħar madwarhom. It-tfal kienu ppremjati b’diversi kotba dwar il-

baħar għal-libreriji tal-iskola 

 

F’Awwissu tlaqqa’ Malta Workshop tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-Proċess Regolari tal-Istat tal-Ambjent 

Marittimu li fih ipparteċipaw 44 ruħ, fil-maġġoranza tagħhom akkademiċi, li qed ifasslu t-tieni rapport dwar 

l-istat tal-oċeani fid-dinja. Dan huwa l-uniku rapport li joffri stampa ċara tal-ibħra madwar id-dinja kollha fl-

aspetti ambjentali kollha tagħhom.  

 

F’Settembru, Malta ipparteċipat fl-ewwel Konferenza Intergovernattiva fi New York fejn segwiet l-iżvilupp 

tal-istrument legali taħt il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-Liġi tal-Baħar fuq il-

konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar f’żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni 

nazzjonali. Żewġ konferenzi oħra mistennija jsiru fl-2019. Il-Ministeru jipprepara għal dawn il-laqgħat 

permezz ta’ taħditiet  fil-gruppi ta’ ħidma tal-UE u tan-Nazzjonijiet Magħquda.  

3.1.4 Enerġija u Ilma 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ jipparteċipa regolarment fi gruppi ta’ ħidma 

tas-Servizz Estern tal-UE li jittrattaw id-diplomazija  dwar l-enerġija u d-diplomazija dwar l-ilma fejn jiġu 

trattati kwistjonijiet internazzjonali f’dawn l-oqsma u jsiru preparazzjonijiet għal laqgħat ta’ livell għoli, 

b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Enerġija u l-Ilma.  

3.1.5 L-immigrazzjoni 

Fil-qasam tal-immigrazzjoni, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ipparteċipa 

fit-taħditiet  tematiċi u kien involut fin-negozjati b’segwitu tal-laqgħa tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar l-

influssi kbar ta’ refuġjati u migranti li seħħet fi New York fis-16 ta’ Settembru, 2016. Dawn in-negozjati 

wasslu għal żewġ Kumpatti Globali, wieħed fuq il-migrazzjoni u l-ieħor fuq refuġjati, li ġew adottati lejn l-

aħħar tal-2018.  

 

Il-Ministeru kompla jipparteċipa fil-Grupp ta’ Ħidma ta’ Livell Għoli fuq l-Ażil u l-Migrazzjoni, fejn fi ħdan 

dan il-Grupp ġew diskussi numru ta’ suġġetti relatati mal-aspett estern tal-migrazzjoni, fosthom il-Qafas ta’ 

Sħubija ta’ pajjiżi terzi, kif ukoll in-negozajti taż-żewġ Kumpatti Globali. 
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Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjioni tal-Kummerċ irrappreżenta ’l-Malta fil-Ħames 

Konferenza Ministerjali tad-Djalogu Ewro-Afrikana dwar il-Migrazzjoni u l-Iżvilupp (il-Proċess ta’ Rabat), li 

saret f’Marrakexx fit-2 ta’ Mejju. Il-Ministeru ħa sehem ukoll fil-Laqgħa tal-Uffiċjali Għolja dwar il-Pjan ta’ 

Azzjoni Konġunt ta’ Valletta (JVAP) li saret fl-Etjopja fl-14 u l-15 ta’ Novembru.  

 

Il-Ministeru ħadem flimkien mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) sabiex 

delegazzjoni mit-Turkija kellha żjara ta’ studju f’Malta f’Novembru. Matul din iż-żjara d-delegazzjoni kellha 

l-opportunità żżur l-awtoritajiet nazzjonali u entitajiet oħra f’Malta involuti mal-immigrazzjoni. 

 

Il-Ministeru kompla jsaħħaħ ir-relazzjoni maċ-Ċentru Internazzjonali fuq l-Iżvilupp tal-Politika fuq il-

Migrazzjoni (ICMPD). Fis-27 ta’ April, Malta ssieħbet bħala is-16-il Stat Membru – u l-ewwel wieħed mir-

reġjun tal-Mediterran Ċentrali – tal-ICMPD. 

 

Il-Ministeru u l-ICMPD ħadmu wkoll flimkien sabiex titnieda t-tieni edizzjoni tal-Migration Media Award fl-

2018, sabiex in-narrattiv dwar il-migrazzjoni fil-Mediterran jieħu ton iktar bilanċjat u pożittiv. Iċ-ċerimonja 

għall-għotja tal-premjijiet saret fit-Tuneżija fit-18 ta’ Settembru.  L-ewwel edizzjoni kienet organizzata 

f’Malta f’Ġunju 2017. B’rabta ma’ din, ġie organizzat ukoll mill-Ministeru u l-ICMPD avveniment sekondarju 

fil-marġini tat-73 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar in-narrativ dwar il-migrazzjoni u l-

importanza li dan ikun ibbażat fuq il-fatti. Sabiex twettaq dan l-avveniment, Malta ssieħbet ma’ Franza u t-

Tuneżija. 

 

Il-Ministeru kompla jikkollabora mal-ICMPD ukoll fuq il-programm i-Map, fejn kull tliet xgħur, uffiċjali mill-

Ministeru jiltaqgħu ma’ apprentisti fi ħdan l-ICMPD li jkunu qed jaħdmu fuq dan il-programm. Il-Ministeru 

ikkollabora wkoll mal-ICMPD biex delegazzjoni mill-Georgia f’Marzu kellha żjara ta’ studju f’Malta. Matul 

din iż-żjara d-delegazzjoni kellha ġurnata ddedikata apposta biex tiltaqa’ mal-awtoritajiet Maltin involuti mal-

immigrazzjoni. 

 

Il-Ministeru ħadem flimkien mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) sabiex 

delegazzjoni ta’ uffiċjali għolja Torok li jaħdmu fil-qasam tal-migrazzjoni kellhom żjara ta’ studju f’Malta 

f’Novembru. Matul din iż-żjara d-delegazzjoni kellha l-opportunità żżur l-awtoritajiet nazzjonali u entitajiet 

oħra f’Malta involuti mal-immigrazzjoni. 

 

Il-Ministeru kkollabora wkoll mal-Kummissjoni Internazzjonali għal Persuni Nieqsa (ICMP) biex Malta 

tipparteċipa fi proċess għall-identifikazzjoni ta’ persuni li ġew nieqsa b’riżultat tal-migrazzjoni fir-Reġjun tal-

Mediterran. F’dan ir-rigward, f’Ruma saret laqgħa inawgurali fil-11 ta’ Ġunju, fejn intlaħaq qbil fuq il-proċess 

ta’ kif ghandu jiġi implimentat il-proġett. 
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3.1.6 Scholarships 

Għat-tieni sena konsekuttiva, il-Ministeru, taħt il-Commonwealth u minħbba l-impenn li ħadet fis-segwitu tal- 

Valletta Summit fuq il-Migrazzjoni li sar f’Novembru 2015, offra erba’ boroż ta’ studju għal studenti min-

Niġerja u mill-Ghana biex isegwu kors f’livell ta’ post-graduate fl-Università ta’ Malta fis-sena akkademika 

2018-2019. 

3.1.7 Sanzjonijiet 

Il-Ministeru jsegwi mill-qrib l-iżviluppi li saru dwar is-Sanzjonijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda u tal-Unjoni 

Ewropea u jaġixxi wkoll bħala punt fokali għall-mistoqsijiet mill-pubbliku, mill-komunità tan-negozju u minn 

awtoritajiet governattivi oħra. Il-Ministeru jikkordina l-pożizzjoni ta’ Malta għan-Nazzjonijiet Magħquda u l- 

Unjoni Ewropea fil-każ ta’ ffriżar ta’ assi u l-Kumitati tas-Sanzjonijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda. Matul l-

2018, ġew promulgati l-emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali (Kap. 365) tal-

Liġijiet ta’ Malta. Dawn l-emendi saħħew il-ħidma tal-Bord ta’ Sorveljanza Fuq Sanzjonijiet  u jipprovdu 

għall-applikabbiltà diretta tas-sanzjonijiet imposti min-Nazzjonijiet Magħquda u l-Unjoni Ewropea mingħajr 

il-ħtieġa ta’ leġiżlazzjoni sussidjarja. F’Ottubru 2018 ġiet organizzata attività ta’ sensibilizzazzjoni għas-settur 

privat inkluż il-banek, il-kumpaniji tal-gaming, l-istituzjonijiet finanzjarji biex tingħata informazzjoni dwar l-

emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali (Kap. 365) u l-implikazzjonijiet u l-

obbligi li dawn joħolqu. 

Emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali (Kap. 365) 

Ġew promulgati l-emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali (Kap. 365) tal-Liġijiet 

ta’ Malta. Dawn l-emendi saħħew il-ħidma tal-Bord ta’ Sorveljanza Fuq Sanzjonijiet permezz tal-

promulgazzjoni ta’ proċeduri li jirregolaw laqgħat tal-Bord, iż-żieda fil-membri tal-Bord u kif wkoll ir-rwol 

aktar attiv tal-Bord fl-implimentazzjoni tas-sanzjonijiet. Barra minn hekk, l-emendi jipprovdu għall-

applikabbiltà diretta tas-sanzjonijiet imposti min-Nazzjonijiet Magħquda u l-Unjoni Ewropea mingħajr il-

ħtieġa ta’ leġiżlazzjoni sussidjarja, kif ukoll ittejjeb id-dispożizzjonijiet relatati mal-impożizzjoni ta’ 

sanzjonijiet nazzjonali u dawk relatati mal-iffriżar tal-assi. 

Attività ta’ Sensibilizzazzjoni għas-Settur Privat Dwar l-Emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru Regolamenti fl-

Interess Nazzjonali (Kap. 365). 

Fit-18 ta’ Ottubru ġiet organizzata attività ta’ sensibilizzazzjoni għas-settur privat inkluż il-banek, il-kumpaniji 

tal-gaming, l-istituzzjonijiet finanzjarji biex tingħata informazzjoni dwar l-emendi tal-Att dwar Poteri li Jsiru 

Regolamenti fl- Interess Nazzjonali (Kap. 365) u l-implikazzjonijiet u l-obbligi li dawn joħolqu. 
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Kandidaturi 

Malta ġiet eletta b’suċċess fil-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda (ECOSOC) fit-13 ta' 

Ġunju. Malta kisbet 100% tal-voti, u se sservi f’din il-pożizzjoni għal 18-il xhar minn Jannar 2019. 

 

L-Imħallef Malti Carmel (Lino) Agius ġie maħtur bħala President tal-Mekkaniżmu Internazzjonali Residwu 

tan-Nazzjonijiet Magħquda għat-Tribunali Kriminali f’Ġunju 2018 

Fora Internazzjonali 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ħadem sabiex ikompli jinstema’ leħen 

Malta f’fora internazzjonali, fosthom fil-laqgħat u l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, kif ukoll 

fi ħdan numru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-Ministeru assista diversi delegazzjonijiet minn 

ministeri li attendew laqgħat fi ħdan numru ta’ Organizzazzjonijiet internazzjonali f’diversi oqsma differenti. 

 

Il-Ministeru ħadem id f’id ma’ numru ta’ ministeri sabiex jiġu ratifikati għadd ta’ protokolli u/jew arranġamenti 

internazzjonali, fosthom: (i) żewġ strumenti fl-isfond tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni, (ii) il-Protokoll 

sabiex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu ta’ prottoddi ta’ tabakk. 

In-Nazzjonijiet Magħquda 

Matul din is-sena, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ikkontribwixxa għat-

tfassil tal-pożizzjoni ta’ Malta fuq l-abbozzi ta’ reżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Magħquda, u semma’ leħen 

Malta permezz tar-rappreżentanzi permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, Ġinevra u Vjenna. 

 

Malta intervjeniet kemm-il darba fi New York waqt laqgħat tan-Nazzjonijiet Magħquda, 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 sostennibbli, 

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

 

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

konferenzi internazzjonali fi New York, bħad-Djalogu dwar iż-Żgħożija, u laqgħat tal-kumitati tal-Kunsill 

Ekonomiku u Soċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda.  

Il-Ministeru bl-għajnuna ta’ dipartiment konċernati f’ministeri oħra, ħejja għal ġimgħa ministerjali tat-tielet u 

sebgħin Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda mill-25 ta’ Settembru sal-1 ta’ Ottubru. Il-Ministru 

Carmelo Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat li mexxa d-delegazzjoni li rrappreżentat lil Malta 

fi New York matul dik il-ġimgħa. 
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International Institute of Justice and Rule of Law 

Fit-18 ta’ Ġunju, l-Istitut Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Osservanza tal-Liġi għalaq erba’ snin minn mindu 

ġie mwaqqaf f’Malta. Dan l-Istitut iservi ta’ ċentru fejn issir analiżi dwar kif għandu jkun indirizzat it-

terroriżmu kif ukoll attivitajiet kriminali internazzjonali. Fl-ewwel erba’ snin, aktar minn tlett elef espert minn 

sittin pajjiż, fosthom pulizija, prosekuturi, ġudikanti u anke uffiċjali li jaħdmu fil-ħabsijiet, attendew aktar 

minn disgħin kors ta’ taħriġ u workshops differenti organizzati mill-Istitut. 

 

Matul din l-aħħar sena, il-Ministeru kompla wkoll jgħin sabiex jinstabu uffiċini permanenti għall-operat tal-

istitut. F’dan ir-rigward, l-Istitut laħaq ftehim mal-Università ta’ Malta u l-Ministeru sabiex ikun ospitat b’mod 

permanenti fil-Binja tal-Università l-antika fil-Belt Valletta. 

Commonwealth 

Ir-rwol ta’Malta bħala Chair in Office tal-Commonwealth ġie fit-tmiemu f’April, fejn Malta ħadet sehem fil-

Laqgħa tal-Kapijiet ta’ Gvern tal-Commonwealth (CHOGM) li saret f’Londra, fejn l-Ingilterra ħadet it-

tmexxija tal-Commonwealth bħala ċ-Chair in Office l-ġdid. F’din il-laqgħa ġew adottati Commonwealth Blue 

Charter, Dikjarazzjoni Ċibernetika tal-Commonwealth, kif ukoll Aġenda ta’ Konnettività għall-Kummerċ u l-

Investiment.  

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kompla bil-ħidma tiegħu mas-Segretarjat 

tal-Commonwealth fuq il-proġett li kien approvat mill-kapijiet waqt iċ-CHOGM fil-2015, jiġifieri t-twaqqif 

tal-Commonwealth Small States Centre of Excellence. Dan iċ-Ċentru huwa diġà operattiv u qed imexxi ħidma 

ta’ bini ta’ kapaċità permezz ta’ korsijiet f’oqsma differenti u ta’ rilevanza patrikolari għal pajjiżi żgħar tal-

Commonwealth. Ġie mwaqqaf ukoll il-Commonwealth Trade Finance Facility permezz ta’ ħidma li saret 

b’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi. Dawn iż-żewġ proġetti huma mistennija li jagħtu valur miżjud 

lill-Istati Membri tal-Commonwealth, b’mod partikolari lill-pajjiżi ż-żgħar.  

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ waqt l-Assemblea Nazzjonali tan-

Nazzjonijiet Magħquda f’Settembru, attenda wkoll għal-Laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-

Commonwealth.  

Commonwealth Small State Centre of Excellence 

F’termini ta’ inizjattivi ta’ bini ta’ kapaċitajiet, saru żewġ inizjattivi ewlenin. L-ewwel inizjattiva kopriet kors 

ta’ taħriġ li sar fi New York fis-27 u t-28 ta’ Ġunju, 2018. Il-kors ġie kkonsenjat mill-UNITAR (Istitut tan-

Nazzjonijiet Magħquda għat-Taħriġ u r-Riċerka). Il-kors intensiv kien intitolat ‘Rappreżentanti tan-

Nazzjonijiet Magħquda għan-Negozjar Strateġiku għal Negozjar ta’ taħriġ għall-Istati u Gżejjer Żgħar li qed 
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jiżviluppaw’ u mmira diplomatiċi minn pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku stazzjonati fi New York, li 

jirrappreżentaw l-interessi tagħhom fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda. 

 

It-tieni inizjattiva kienet borża ta’ studju u kors li saru f’Malta, fi ħdan l-Università ta’ Malta, mid-Dipartiment 

tal-Ġeoxjenzi u l-Grupp ta’ Riċerka dwar l-Oċanografija Fiżika.  Dan sar bejn id-9 u l-14 ta’ Lulju, 2018.  

 

Iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza kien anke preżenti f’bosta fora internazzjonali bħalma kienet il-laqgħa tal-

Commonwealth of Learning għall-focal points tal-Afrika u l-Mediterran li saret fil-Botswana, f’Settembru 

2018.  Barra minn hekk, iċ-Ċentru kien mistieden jieħu sehem f’sessjoni tal-laqgħa għall-amministrazzjoni 

pubblika u l-immaniġġjar tal-Commonwealth li kienet qed issir għat-tnax-id darba f’Ottubru. 

Non-Proliferation 

Il-Ministeru kompla jattendi laqgħat fil-kapaċità tiegħu bħala l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kollegament ta’ Malta 

għall-IAEA. F’dan ir-rigward, il-Ministeru għen fl-organizzazzjoni ta’ żewg workshops interreġjonali tal-

Aġenzija li ġew ospitati mill-Bord għall-Protezzjoni mir-Radjazzjoni f’Marzu u Ottubru, u kkordina żjara 

f’Malta minn uffiċjal tal-IAEA fi Frar 2018, li matulha saru numru ta’ laqgħat bl-ghan li jibdew jitfasslu l-

proġetti nazzjonali ġodda li għandom jiġu fis-seħħ f’2020-22. Sar ukoll ħafna xogħol biex jigi ffinalizzat 

ftehim ġdid mal-IAEA biex imexxi ’l quddiem il-ħidma fuq koperazzjoni teknika għas-snin 2018-2023 u, fil-

fatt, dan il-ftehim (Country Programme Framework) gie ffirmat fl-10 ta’ Ottubru.  

 

Matul din is-sena l-Ministeru kompla jippromovi l-pożizzjoni tradizzjonali ta’ Malta ta’ appoġġ qawwi u 

kontinwu għall-isforzi ta’ nonproliferazzjoni, diżarm u kontroll tal-armi madwar id-dinja. Id-Direttorat għall-

Affarjiet Globali ħadem id f’id mal-missjonijiet tagħna barra minn xtutna, u partikolarment mar-

pappreżentazzjonijiet permanenti tagħna f’Ġinevra, New York u Vjenna, kif ukoll mal-Ambaxxata tagħna 

f’The Hague, bil-għan li jiġu mġedda u msaħħa t-trattati, il-konvenzjonijiet u l-istrumenti internazzjonali 

rilevanti. 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 (UE) li jsiru fi Brussell, prinċiparjament 

il-Grupp ta’ Ħidma dwar in-Nonproliferazzjoni u l-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta’ Armi 

Konvenzjonali. 

 

Malta pparteċipat f’Konferenza tal-Istati Partijiet tal-Konvenzjoni  dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-

Produzzjoni, il-Ħżin u l-Użu ta’ Armi Kimiċi u dwar il-Qerda Tagħhom (Organisation for the Prohibition of 

Chemical Weapons) li saret The Hague f’Ġunju, fejn ġie kkundannat l-attakk li seħħ f’Salisbury fl-Ingilterra. 

Dan wassal għal poteri investigattivi ġodda għall-OPCW.  Il-Ministeru pparteċipa bis-sħiħ ukoll f’konferenza 

oħra tal-Istati Partijiet li saret f’Novembru, kif ukoll f’konferenza ta’ reviżjoni. Malta wkoll kompliet issegwi 

mill-qrib il-qagħda mwiegħra fis-Sirja marbuta mal-użu ta’ armi kimiċi fil-kunflitt hemmhekk, kif ukoll l-

iżviluppi fir-Repubblika Popolari Demokratika tal-Korea. Avveniment important ħafna matul din is-sena kien 
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l-elezzjoni ta’ Malta f’Mejju 2018 fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-OPCW li hija l-ogħla istituzzjoni li tieħu 

deċiżjonijiet relatati mal-Agenda ta’ din l-organizzazzjoni. Għaldaqstant, Malta kienet u se tkompli tkun attiva 

ferm f’dan il-qasam li huwa tant importanti bl-għan li l-Konvenzjoni tiġi rispettata minn kulħadd. Malta se 

tkompli sservi fuq dan il-Kumitat sas-sena 2020. 

 

Fil-qasam tal-kontroll tal-armi, il-Ministeru kompla il-ħidma tiegħu fil-monitoraġġ ta’ liċenzji tal-esport u l-

kunsinn ta’ armi li jgħaddu minn Malta. Dan il-monitoraġġ isir flimkien mad-Dipartiment tal-Kummerċ. 

 

Matul is-snin li ġejjin, Malta se tkompli tieħu sehem f’laqgħat bħalma ġew imsemmija hawn fuq u se tkompli 

tippromovi l-pożizzjoni tagħha fil-fora rilevanti favur it-tisħiħ ulterjuri tal-qafas internazzjonali tan-

nonproliferazzjoni, diżarm u kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. 

3.2 Żvilupp Internazzjonali, Għajnuna Umanitarja u Istituzzjonijiet Ewropej  

3.2.1 L-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

Matul l-2018, Malta kompliet tipparteċipa fl-attivitajiet tal-OSCE biex tiġi diskussa u mħarsa s-sigurtà fl-

aspetti kollha tagħha. Kif għamlet fil-passat, Malta kompliet tenfasizza l-importanza li tiġi wkoll imħarsa s-

sigurtà fil-Mediterran, speċjalment meta wieħed jikkunsidra l-viċinanza fiżika tal-Mediterran mal-Ewropa 

Ċentrali. 

Laqgħat barra minn Malta 

Matul is-sena, kien hemm involviment kontinwu minn pajjiżna fl-OSCE, permezz ta’ laqgħat li għalihom 

attendew l-istaff fil-Missjoni Permanenti Maltija għall-OSCE fi Vjenna, kif ukoll mill-Ministru Carmelo 

Abela, f’livell ogħla. F’Jannar 2018, il-Ministru Abela pparteċipa f’konferenza internazzjonali fuq ‘Ir-

Responsabbiltà ta’ Stati, Istituzzjonijet u Individwi fil-Ġlieda Kontra l-Anti-Semitiżmu fiż-Żona tal-OSCE’ li 

saret f’Ruma.  

 

F’Ottubru 2018, il-Ministru Abela ħa sehem fil-konferenza tal-OSCE dwar il-Mediterran li saret f’Malaga, 

fejn sar aċċenn dwar l-importanza tas-sigurtà tal-enerġija fir-reġjun. Il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali 

mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tas-Slovakkja, Miroslav Lajčák, bħala ċ-Chair-in-Office għall-OSCE 

għas-sena 2019. 

 

F’Diċembru 2018, il-Ministru Abela pparteċipa fil-laqgħa tal-Kunsill Ministerjali tal-OSCE li saret f’Milan. 

Matul id-diskors tiegħu, il-Ministru Abela fakkar fil-bżonn li l-OSCE tagħti attenzjoni għall-ħtiġiet tal-

Mediterran, waqt li offra s-sapport ta’ Malta biex tiffaċilita l-ħidma f’dan ir-rigward. Il-Ministru Abela kellu 

numru ta’ laqgħat bilaterali waqt il-Kunsill Ministerjali, fosthom mas-Segretarju Ġenerali tal-OSCE, Thomas 

Greminger; mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Armenja, Zohrab Mnatsakanyan; u ma’ Ditmir Bushati, 
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li serva bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Albanija sa Jannar 2019. F’dawn il-laqgħat il-Ministru 

Abela offra l-assistenza ta’ Malta fil-ħidma favur iktar sigurtà fil-Mediterran. 

 

Malta pparteċipat ukoll fil-Laqgħa tal-Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana tal-OSCE, magħrufa bħala l-

HDIM, li saret fuq medda ta’ granet f’Varsavja f’Settembru 2018. Il-parteċipazzjoni Maltija involviet is-sehem 

ta’ uffiċjali mill-Ambaxxata Maltija fil-Polonja u mill-Missjoni Permanenti ta’ Malta għall-OSCE fi Vjenna. 

Fil-Laqgħa ġew diskussi diversi suġġetti bħal-libertajiet fundamentali, l-ugwaljanza u l-vjolenza fuq in-nisa.  

Laqgħat f’Malta 

F’Mejju 2018, żaret Malta delegazzjoni mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-

Bniedem tal-OSCE, magħrufa bħala l-ODIHR, biex issegwi s-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-Election 

Assessment Mission li ġiet Malta fl-2017. 

3.2.2 Il-Kunsill tal-Ewropa (CoE) 

Fl-2018, il-Ministeru flimkien mal-Missjoni Permanenti għall-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu kompla 

jipparteċipa bis-sħiħ fix-xogħol tal-Kunsill tal-Ewropa sabiex jibqgħu mħarsa l-valuri fundamentali. 

 

Fis-16 ta’ Jannar, 2018, Malta ffirmat u rratifikat il-Protokoll Numru 15 tal-Kunsill tal-Ewropa li jemenda l-

Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet Umani u l-Libertajiet Fundamentali. Fl-istess jum, Malta ffirmat 

u rratifikat ukoll il-Protokoll Addizzjonali tal-Karta Ewropea tal-Awtonomija Lokali fuq id-dritt ta’ 

parteċipazzjoni fl-affarijiet ta’ awtorità lokali, kif ukoll iddepożitat l-istrument tar-ratifika tal-Konvenzjoni 

Riveduta tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Koproduzzjoni Ċinematografika Ewropea. 

 

Fis-17 u t-18 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni Kummerċjali Carmelo Abela 

pparteċipa fil-Laqgħa tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa li saret f’Elsinore, id-Danimarka. Fid-

diskors tiegħu, il-Ministru saħaq fuq l-isforzi u x-xogħol li tagħmel  Malta fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa. 

Huwa fakkar li Malta rratifikat diversi konvenzjonijet, waqt li  informa lil dawk preżenti dwar passi li Malta 

ħadet f’dawn l-aħħar snin biex ittejjeb id-drittijiet tal-bniedem. 

 

Delegazzjoni mill-Kummissjoni Venezja żaret Malta fil-5 u s-6 ta’ Novembru, 2018. Matul iż-żjara tagħhom 

il-membri tad-delegazzjoni pparteċipaw f’diversi laqgħat mal-kapijiet tal-ogħla istituzzjonijiet f’Malta kif 

ukoll ma’ rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Fis-17 ta’ Diċembru, 2018, il-Kummissjoni Venezja ppubblikat ir-

rapport tagħha intitolat ‘Malta: Opinjoni dwar Arranġamenti Kostituzzjonali u Separazzjoni tal-Poteri u l-

Indipendenza tal-Ġudikatura u l-Infurzar tal-Liġi’. Malta laqgħet ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Venezja bħala punti ta’ referenza għar-riforma kostituzzjonali.  
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3.2.3 L-Għajnuna għall-Iżvilupp u l-Assistenza Umanitarja 

Konsultazzjoni mal-Organizzazzjonijiet mhux Governattivi għall-Iżvilupp (NGDOs) 

Bil-għan li l-Gvern u l-Organizzazzjonijiet mhux Governattivi għall-Iżvilupp (NGDOs) jikkollaboraw biex 

Malta timplimenta b’riżultati ta’ suċċess il-proġetti għall-iżvilupp fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani, il-Ministeru 

għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ organizza sessjoni ta’ informazzjoni għall-NGDOs 

lokali fid-9 ta’ Ottubru, 2018.  Waqt din is-sessjoni, li kienet miftuħa mill-Ministru Carmelo Abela, l-NGDOs 

ingħataw l-opportunità li jkollhom spjegazzjoni fid-dettall tal-elementi ġodda tal-linji gwida għas-sejħa għall-

proġetti tal-Għajnuna għall-iżvilupp (ODA) għall-2019. Din is-sessjoni kienet mibnija fuq konsultazzjoni mal-

NGDOs li ħejja l-Ministeru fil-25 ta’ Ġunju, 2018. 

Pjan ta’ Implimentazzjoni għall-ODA 

F’Lulju tal-2018, il-Ministru Abela nieda Pjan ta’ Implimentazzjoni tal-Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp li 

jwassal sas-sena 2030 fuq il-passi tal-‘Konsensus Ewropew fuq l-Iżvilupp’ u l-‘Aġenda għall-Iżvilupp 

Sostenibbli għall-2030’. 

 

Fond Fiduċjarju tal-Unjoni Ewropea ta’ Emerġenza għall-Afrika (EU Trust Fund Africa) 

Matul l-2018, Malta għamlet it-tielet kontribut ta’ €75,000 lejn il-Fond Fiduċjarju tal-Unjoni Ewropea ta’ 

Emerġenza għall-Afrika. Fl-2018, Malta għamlet pagament addizzjonali ta’ €150,000 għall-istess Fond 

Fiduċjarju.  

European Development Fund (EDF) 

Fl-2018 Malta tat kontribut ta’ €1,690,481 lejn dan il-fond li jintuża mill-UE biex jiġu implimentati proġetti 

ta’ żvilupp f’pajjiżi tal-Afrika,il- Karibew u l-Paċifiku. 

Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija 

Fl-2018 Malta għamlet ir-raba’ u l-ħames pagament għall-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija, li ammontaw 

għal €250,300.38.  

Laqgħat tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ 

Il-Ministru Abela ħa sehem fil-Laqgħa Informali tal-Unjoni Ewropea tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin (FAC) 

dwar l-Iżvilupp, li saret fl-20 ta’ Frar, 2018, u fil-Laqgħa tal-Unjoni Ewropea tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin 

(FAC) dwar l-Iżvilupp, li saret fit-22 ta’ Mejju, 2018.  Fost l-iktar punti ewlenin f’dawn il-laqgħat kienu d-

diskussjonijiet dwar il-Ftehim tal-Cotonou wara l-2020 u d-diskussjonijiet dwar l-Istrumenti Finanzjarji 

Esterni wara li jiskadi l-Baġit kurrenti tal-Unjoni Ewropea.  
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Fit-22 ta’ Mejju, 2018, il-Ministru pparteċipa f’konferenza li saret fi Brussell sabiex jinġabru fondi għall-

Gambja biex dan il-pajjiż ikun jista’ jimplimenta l-pjan ta’ żvilupp ġdid tiegħu. Matul din il-konferenza, Malta 

wiegħdet li tikkontribwixxi €45,000 f’assistenza teknika li sarrfet f’taħriġ għal disa’ uffiċjali tal-Bank Ċentrali 

tal-Gambja. 

 

Waqt is-sessjoni ministerjali fil-Forum Politiku ta’ Livell Għoli fi New York fit-18 ta’ Lulju, 2018, li saret taħt 

l-awspiċju tal-ECOSOC, il-Ministru Abela, fil-kariga tiegħu fil-qasam tal-Affarijiet Barranin, ippreżenta 

flimkien ma’ 46 Stat Membru ieħor tan-Nazzjonijiet Magħquda, l-elementi ewlenin tal-ewwel Voluntary 

National Review (VNR) dwar il-miri tal-Aġenda għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-2030, li tħejja għal Malta 

mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. 

Laqgħat oħra 

Fil-15 ta’ Marzu, 2018, dan il-Ministeru, flimkien mar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni f’Malta, organizza 

workshop dwar il-Pjan ta’ Investiment Estern tal-UE u l-Fond Ewropew dwar l-Iżvilupp Sostenibbli. Il-

workshop kien maqsum fi tnejn: is-sessjoni ta’ filgħodu kienet immirata lejn is-settur pubbliku, waqt li s-

sessjoni ta’ waranofsinhar kienet miftuħa għas-settur privat. 

Boroż ta’ Studju bħala Għajnuna għall-Iżvilupp 

Bħas-snin ta’ qabel, il-Ministeru alloka €75,000 sabiex żewġ studenti Palestinjani u student Tuneżin jingħataw 

boroż ta’ studju fil-livell ta’ Masters mill-Università ta’ Malta sabiex itejbu l-ħiliet tagħhom bil-għan li 

jużawhom għall-ġid lura f’pajjiżhom.  Minn Ottubru 2018, il-Ministeru alloka €20,000 oħra sabiex tingħata 

borża oħra ta’ studju lil student Palestinjan, u €16,250 għall-borża ta’ studju għall-student mill-Ghana.  

 Miri ta’ Capacity Building  

Wara laqgħa li saret f’Diċembru tal-2017, bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-

Kummerċ u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, ġie maqbul li jinqasmu l-ispejjeż ta’ kors ta’ tifi tan-nar offrut 

lil 15-il pumpier mill-Ghana. Is-somma ta’ €13,689.00 inħarġet min dan il-Ministeru. 

 

F’Lulju 2018 il-Ministeru ta wkoll is-somma ta’ €20,000 lil Venice Commission, li huwa korp konsultattiv tal-

Kunsill tal-Ewropa, magħmul minn esperti indipendenti fil-qasam tal-liġi kostituzzjonali, b’appoġġ għall-

ħidma tal-Kummissjoni fir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Mediterran, speċifikament lejn pajjiżi eliġibbli għall-

assistenza għall-iżvilupp. 

 

Wara l-wegħda ta’ €45,000 f’assistenza teknika, li għamlet Malta waqt il-Konferenza li saret fi Brussell fit-22 

ta’ Mejju, 2018, biex jinġabru fondi għall-Gambja, il-Ministeru, flimkien mal-Bank Ċentrali ta’ Malta, 

organizza taħriġ għal disa’ uffiċjali tal-Bank Ċentrali tal-Gambja. Il-kors, li ngħata minn esperti mill-Bank 
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Ċentrali ta’ Malta fuq medda ta’ ġimgħa fil-bidu ta’ Diċembru 2018, ittratta dwar temi ta’ livell għoli fil-

banking, u l-ispejjeż kollha marbuta nħarġu minn dan il-Ministeru.  

Proġetti ta’ Assistenza għall-Iżvilupp Uffiċjali (ODA) 

Il-Politika ta’ Assistenza għall-Iżvilupp Uffiċjali tindirizza l-aspett ta’ kofinanzjament mill-Gvern Malti ta’ 

proġetti mmexxija minn organizzazzjonijiet mhux governattivi fejn jingħatalhom sapport għall-ħidma 

tagħhom f’diversi oqsma ta’ żvilupp. Bħas-snin ta’ qabel, il-Ministeru nieda skema biex ikun jista’ jkopri parti 

mill-finanzjament ta’ proġetti li qegħdin iwettqu l-għaqdiet mhux governattivi reġistrati f’Malta f’pajjiżi 

eliġibbli għall-Assistenza għall-Iżvilupp Uffiċjali. Fl-2018, il-Ministeru ta sapport ta’ €134,496.61 lil sitt 

proġetti. Dawn il-proġetti, li jinkludu diversi oqsma, qed isiru fl-Afrika. 

3.2.4 L-Għajnuna Umanitarja 

Il-Politika ta’ Assistenza għall-Iżvilupp tagħraf ukoll l-importanza tal-Għajnuna Umanitarja għall-Iżvilupp. 

Din is-sena, l-għajnuna umanitarja kienet iffukata fuq il-kriżijiet f’pajjiżi li huma f’riskju jew li ntlaqtu minn 

xi kriżi, pereżempju l-kriżi fis-Sirja, il-Jemen, u f’ċertu pajjiżi fl-Afrika.  

 

Kontribuzzjonijiet tal-Għajnuna għall-Iżvilupp u l-Assistenza Umanitarja 

 

Matul l-2018, il-Ministeru għamel ukoll dawn il-kontribuzzjonijiet: 

 

 €25,000 għall-Pjan ta’ Emerġenza għall-Għajnuna Umanitarja fil-Kongo 

 

 €25,000 għar-Rispons għall-kriżi tar-Refuġjati Rohingya fil-Myanmar  

 

 €100,000 lejn it-3RP Regional Refugee and Resilience Plan 2018-2019 in response to the Syria Crises, 

fejn waqt konferenza bl-istess tema li saret fi Brussell bejn l-24 u l-25 ta’ April, 2018, Malta wiegħdet 

l-ammont totali ta’ €200,000 maqsuma fuq sentejn: l-2018 u l-2019. Malta ħallset l-ammont għall-

2018 f’Awwissu; 

 

 €30,000 lejn il-kriżi umanitarja fil-Jemen sabiex tingħata allevazzjoni mit-tbatija tal-poplu fil-Jemen 

waqt dan iż-żmien diffiċli fejn il-pajjiż qiegħed jiffaċċa l-akbar kriżi umanitarja fid-dinja  

 

 €155,000 lill-Aġenzija tan-Nazzjonijiet magħquda għall-Għajnuna u x-Xogħlijiet għar-Refuġjati 

Palestinjani (UNRWA) bħala sapport, b’mod speċjali għall-kura fis-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal 

Palestinjani 
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 €30,000 lejn l-Iraq li Malta offriet waqt il-konferenza ‘Kuwait International Conference for the 

Reconstruction of Iraq’ li saret fil-15 ta’ Frar, 2018 

 

 €40,000 favur is-Supplementary Appeal for the Central Mediterranean Route Situation tal-UNHCR  

 

 €30,000 għall-għargħar fin-Niġerja  

 

 €30,000 għat-tsunami fl-Indoneżja  

 

 €25,000 għall-World Food Programme  

 

 €50,000 għall-Appell tal-UNICEF fil-Libja li ġew imħallsa f’Diċembru 2018 

 

Fl-2018, Malta tat ukoll numru ta’ kontribuzzjonijiet relatati mal-operat tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dawn 

huma: 

 

 €50,000 lil UN Global Reintegration Programmes of Child Soldiers  

 €30,000 lejn ir-riforma tal-UN Development System 

 €25,000 lejn il-kampanja SheIsEqual 

 €30,000 lejn l-Uffiċju tal-UN Women fl-Afganistan  

3.2.5 Diplomazija Kummerċjali 

Il-Joint Stakeholders Working Council (JSWC) kompla jiltaqa’ sabiex jiddiskuti bosta temi ta’ interess 

kummerċjali, filwaqt li kompla bil-ħidma tiegħu sabiex jinxtered l-għarfien dwar kwistjonijet ta’ kummerċ u 

investiment li jolqtu lil Malta. Il-Kunsill sema’ wkoll dwar opportunitajiet għall-intrapriżi Maltin f’bosta 

pajjiżi. Barra minn hekk, matul is-sena kien hemm diskussjonijiet estensivi dwar kif il-Kunsill jista’ jiffaċilita 

l-kordinazzjoni bejn ministeri, aġenziji governattivi u s-settur privat fejn tidħol il-promozzjoni tal-kummerċ 

internazzjonali. 

 

It-Taqsima tad-Diplomazija Kummerċjali kompliet il-ħidma ta’ kordinament ma’ Trade Malta u entitajiet 

kummerċjali oħra sabiex tassisti u tiffaċilita fil-preparamenti relatati ma’ żjarat ta’ delegazzjonijiet Maltin lil 

hinn minn pajjiżna.  Fost l-oħrajn, dawn iż-żjarat inkludew dawk lejn il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Indja, il-

Kanada, il-Portugall, Iżrael, il-Palestina, il-Ġappun, il-Kuwajt, l-Emirati Għarab Magħquda u ċ-Ċina. 

 

It-Taqsima kienet involuta fl-organizzazzjoni ta’ żjarat u business seminars lejn Malta, fosthom mit-Tuneżija, 

l-Etjopja, l-Arabja Sawdija, l-Albanija, l-Alġerija, l-Indja u ċ-Ċina. Barra minn hekk, il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ organizza għall-ewwel darba seminar bit-tema Business 
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Opportunities at the United Nations fejn madwar 40 kumpanija Maltija kellhom l-opportunità li jżidu l-

familjarità tagħhom mal-proċess tal-applikazzjoni għal tenders tal-aġenziji tan-Nazzjonijiet Magħquda, 

fosthom l-FAO u l-IFAD. 

 

Fit-18 ta’ Diċembru, 2018, Malta rratifikat il-Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting tal-Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) permezz ta’ kordinazzjoni sħiħa bejn il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 

Promozzjoni tal-Kummerċ u l-Ministeru għall-Finanzi. 

 

Malta kompliet issegwi n-negozjati li l-Unjoni Ewropea qed ikollha ma’ diversi pajjiżi, b’mod partikolari mal-

Ġappun u l-EU-Japan Economic Partnership Agreement li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Frar, 2019. Il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ ħadem ukoll f’kordinazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija, 

Investment u Intrapriżi Żgħar sabiex jiġi konkluż il-proċess ta’ ratifika tal-‘Protocol of Accession to the Trade 

Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of 

the other part, to take account of the accession of Ecuador’. 

 

It-Taqsima tad-Diplomazija Kummerċjali pparteċipat f’diversi attivitajiet u laqgħat ta’ kordinazzjoni 

organizzati minn ministeri oħra, kif ukoll entitajiet governattivi u privati, relatati mal-promozzjoni tal-

kummerċ. It-Taqsima akkumpanjat ukoll lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ 

matul diversi żjarat li għamel lil kumpaniji Maltin bi profil internazzjonali. Matul dawn iż-żjarat, il-Ministru 

Abela kellu l-opportunità li jiffamiljarizza ruħu aktar mal-opportunitajiet u sfidi li dawn il-kumpaniji qegħdin 

jesperjenzaw fl-operat internazzjonali tagħhom.  

 

Matul l-2018, it-Taqsima tad-Diplomazija Kummerċjali kienet ukoll f’kuntatt sħiħ mal-Malta Enterprise f’dak 

li jirrigwarda l-preparamenti relatati ma’ EXPO 2020, EXPO 2023 u EXPO 2025. 

3.2.6 Diplomazija Kulturali 

Il-Ministeru għal Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, permezz tat-Taqsima għad-Diplomazija 

Kulturali kompliet bl-impenn tagħha billi tassisti fil-promozzjoni tal-arti u kultura barra mill-pajjiż.  Din qed 

issir permezz ta’ inizjattivi diretti mill-ambaxxati, kummissjonijiet għoljin konsli ġenerali Maltin flimkien mat-

taqsima ta’ kultura diplomatika.  Fost l-inizjattivi li ġew organizzati  kien hemm wirjiet tal-arti, attivitajiet 

letterarji, wirjiet ta’ filmati qosra Maltin u l-parteċipazzjoni ta’ mużiċisti Maltin f’attivitajiet barra mill-pajjiż. 

L-għan aħħari ta’ dawn l-attivitajiet kollha huwa li nippromovu lil Malta.  

 

F’dinja globali, ir-relazzjonijiet bejn dak li jsir f’Malta kif ukoll barra mill-pajjiż jistgħu jkunu interpretati 

f’lingwa interessanti, filwaqt li wieħed jassigura li jzomm l-identità kreattiva tiegħu  u jimbotta għall-

esportazzjoni ta’ xogħlijiet  artisitiċi  u kulturali f’diversi postijiet fl-istess ħin.  Fuq livell ekonomiku attività 
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bħal din hija importanti għaliex kemm il-kultura kif ukoll l-arti huma vetrini effettivi tal-pajjiz mnejn ikunu 

oriġinaw. 

Fond għad-Diplomazija Kulturali  

Id-diplomazija kulturali hija għodda utli ħafna biex inkomplu nippromovu ’l pajjiżna barra minn xtutna.  Lejn 

l-aħħar tal-2017 ġew imressqa tlieta u għoxrin proposta li minnhom ġew magħżula ħdax-il proġett mill-Bord 

ta’ Evalwazzjoni.  Dawn il-proġetti ġew implimentati kollha sal-aħħar ta’ Ġunju 2018, u kienu jikkonsistu 

f’wirjiet ta’ filmati, kunċerti, wirjiet  fotografiċi u letteratura, bl-ispiża totali tkun ta’ madwar €80,473. 

 

It-tieni sejħa ħarġet fl-1 ta’ Ġunju, 2018, u għaliha ġew imressqa sebgħa u għoxrin proposta li minnhom ġew 

magħżula erbatax-il proġett.  Il-Bord ta’ Evalwazzjoni għażel il-proġetti biex ikunu implimentati sal-aħħar ta’ 

Diċembru 2018.  Il-proġetti  jikkonsistu f’wirjiet ta’ filmati, kunċerti, wirjiet fotografiċi u letteratura.  Għal 

dan it-tieni sett ta’ proġetti ġew allokati €79,689.  

Ftehim Kulturali  

Ġew iffirmati diversi ftehimiet fil-qasam kulturali kif ukoll dak tal-edukazzjoni. Fost dawn insibu li fi Frar 

2018, l-Italja rratifikat il-ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Malta u r-Repubblika tal-Italja fil-qasam ta’ 

Kultura u Edukazzjoni li kien ġie ffirmat f’Diċembru 2007.  Il-ftehim jirrigwarda koperazjoni fil-qasam tal-

kultura u l-edukazzjoni.  Malta kienet diġà rratifikat dan il-ftehim f’Ġunju 2008 u għalhekk  daħal fis-seħħ fl- 

20 ta’ Frar, 2018.  Bħala riżultat ta’ dan, ir-rabta kulturali mal-Italja mistennija tkompli tissaħħaħ. 

 

F’Mejju 2018 ġie ffirmat ftehim fil-qasam tal-Kultura u l-Edukazzjoni bejn San Marino u Malta.  Fl-istess 

xahar ġie ffirmat ftehim bejn l-Arabja Sawdija u Malta fl-oqsma tal-ekonomija, kummerċ, teknoloġija, kultura, 

Żgħażagħ u  sports.  F’Ġunju 2018 ftehim ta’ koperazzjoni ġie ffirmat bejn il-Malta Libraries u The National 

Library of the Republic of Bulgaria – St Cyril and Methodius.  Il-ftehim kien iffirmat waqt il-ftuħ ta’ wirja 

dwar l-alfabet Cyrilliku li saret fil-Biblijoteka Nazzjonali.  F’din l-okkażjoni l-Ministru Abela kellu l-

opportunità jagħmel id-diskors tal-ftuħ.  F’Lulju 2018 kien iffirmat ftehim bejn il-Kolombja u Malta fil-qasam 

ta’ Koperazzjoni fil-Kultura. F’Ottubru 2018 kien ffirmat ftehim ukoll bejn il-Kuwajt u Malta fil-qasam ta’ 

Edukazzjoni Terzjarja u Riċerka Xjentifika.  Hemm bosta ftehimiet oħrajn f’diversi oqsma bħall-edukazzjoni 

u kultura li għadhom qegħdin jiġu negozjati u li għandhom jiġu ffirmati fix-xhur li ġejjin.  Dawn il-ftehimiet 

mistennija jkomplu jsaħħu l-qafas tal-koperazjoni ma’ pajjizi sieħba tagħha filwaqt li jgħollu l-profil ta’ 

pajjizna.  

Żjarat Kulturali għad-Diplomatiċi Barranin 

Għar-raba’ sena konsekuttiva, it-Taqsima tad-Diplomazija Kulturali organizzat tliet żjarat kulturali għal 

diplomatiċi residenti f’Malta. L-ewwel żjara saret f’Mejju 2018 fir-raħal tal-Mellieħa u għaliha attendew 
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madwar għoxrin diplomatiku. It-tieni żjara kulturali saret f’Settembru 2018 f’Ħal Lija, kif ukoll saret żjara 

kulturali fix-Xagħra, Għawdex, f’Ottubru 2018.   

 

Il-Kapitali Kulturali Ewropea 2018 

Matul 2018, it-Taqsima għad-Diplomazija Kulturali fi ħdan il-Ministeru kompliet tikkonsolida l-ħidma tagħha 

mal-operaturi kulturali ewlenin f’Malta, fosthom u mhux biss, il-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Kunsill Malti 

għall-Arti, bil-għan li jkomplu jiġu miksuba livelli għolja fl-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti 

kulturali f’Malta u barra xtutna. Dan il-mudell ta’ koperazzjoni komplejna niżviluppawh matul is-sena 2018, 

meta l-Belt Valletta kienet il-Belt Kulturali Ewropea, u ttellgħu programmi kulturali li jagħtu ġieħ lill-identità 

Maltija. 

 

Hija ċara li rridu nħarsu ’l quddiem sabiex niskopru toroq ġodda fejn nistgħu nsaħħu s-suċċessi tagħna li huma 

ta’ benefiċċju għall-poplu tagħna.  Irridu nibqgħu ottimisti u proattivi billi ninvestu fi twieqi ta’ opportunità li 

jipprovdu kemm id-diversità kulturali u d-djalogu interkulturali.  Huwa f’dan l-istess spirtu li Malta ħaddnet, 

u issa kkonkludiet, it-tnax-il xahar bħala belt kapitali ta’ kultura Ewropea – Valletta 2018 – b’aktar minn 400 

avveniment li ġabar madwar 1600 artist lokali u barrani, li kienu ffukati fuq il-bini ta’ pontijiet bejn l-

integrazzjoni kulturali u d-djalogu interkulturali.  Dan il-Ministeru hu kburi li kien organizza ‘Sempreviva’, 

projezzjoni ta’ storja Maltija interġenerazzjonali madwar ir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-Amerka, it-Tuneżija 

u l-Kanada, fejn wera l-benefiċċju tal-iskambju bejn komunitajiet ta’ immigranti u ta’ residenti. 

 

4 Servizzi Konsulari 

 

Fost id-diversi ħidmiet li wettaq id-Direttorat għas-Servizzi Konsulari matul is-sena 2018, dawn ta’ hawn isfel 

huma l-inizjattivi li huma l-aktar ikkunsidrati ta’ interess għall-pubbliku. 

Imnedija App għall-Mowbajl – Malta Travel Point   

Bil-kriżijiet ta’ kull xorta dejjem jiżdiedu barra minn xtutna, il-Ministeru ħass il-ħtieġa li tinħoloq app għall-

mowbajl sabiex ikun aktar qrib taċ-ċittadini Maltin f’każ li dawn jiġu bżonn xi tip ta’ assistenza meta jkunu 

msefrin. Għan ieħor għal din l-applikazzjoni kien li sservi bħala gwida u sors ta’ informazzjoni 

f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza barra minn Malta għal min ikun qed jagħmel użu minnha. 

 

Għaldaqstant, wara ħafna preparamenti u ħidma, f’April tal-2018 il-Malta Travel Point ġiet imnedija flimkien 

ma’ tnax-il app għall-mowbajl oħra mis-Segretarju Permanenti Ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet. Dan il-

proġett jagħmel parti mill-Maltapps tal-Gvern, li kellu l-għan li jġib is-servizzi kollha tal-Gvern eqreb iċ-

ċittadini. 
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F’Novembru tal-istess sena din il-mobile app ġiet aġġornata u, għaldaqstant, illum toffri wkoll il-faċilità li 

persuna Maltija tkun tista’ tirreġistra s-safra tagħha b’mod volontarju qabel ma’ ssiefer. Dan tagħmlu billi 

timla l-informazzjoni mitluba fuq l-applikazzjoni direttament u b’hekk, f’każ ta’ emerġenza, il-persuna 

rreġistrata tkun tista’ tiġi milħuqa aħjar u f’inqas żmien.   

 

Fl-istess waqt id-Direttorat nieda ħidma konġunta sabiex ikabbar l-għarfien dwar din l-app fost iċ-ċittadini 

Maltin b’diversi modi, liema kampanja ta’ għarfien se tibqa’ għaddejja wkoll matul is-snin li ġejjin. 

4.1 Imtejjeb is-Servizz ta’ Pariri għall-Ivvjaġġar (Travel Advice) 

Matul din is-sena d-Direttorat permezz tal-ambaxxati u tal-konsulati żamm kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet 

tal-post fejn kienet qed tiżvolġi xi kriżi partikolari. Id-Direttorat żamm ukoll kuntatt dirett mal-pajjiżi membri 

tal-Unjoni Ewropea f’każi fejn kriżi partikolari kienet teħtieġ  kordinament usa’ fuq livell Ewropew.    

 

Ġew emendati b’mod regolari l-pariri għall-ivvjaġġar li kienu diġà eżistenti fuq is-sit tal-Ministeru, kif ukoll 

żdiedu oħrajn ġodda bil-għan li jservu ta’ gwida għall-Maltin li jkun biħsiebhom jivvjaġġaw f’pajjjiż jew ieħor. 

Illum dawn il-pariri huma wkoll disponibbli fuq il-Malta Travel Point. Fil-fatt, mat-tnedija tal-app f’April li 

għadda nħolqot ukoll sistema ta’ sinkronizzazzjoni sabiex il-pariri tal-ivvjaġġar jittellgħu fl-istess ħin kemm 

fuq is-sit elettroniku kif ukoll fuq l-app. Ġeneralment, dawn l-avviżi nħarġu għal pajjiżi li kienu għaddejjin 

minn inkwiet, bħal diżgwid politiku, protesti vjolenti, pandemiji, eċċ.  

 

Inizjattiva oħra li ħa d-Direttorat f’dan ir-rigward kienet li matul din is-sena l-pariri għall-ivvjaġġar bdew 

jinqalbu wkoll fl-ilsien Malti; dan sabiex inkunu konformi mal-viżjoni tal-Gvern li joffri s-servizzi u l-

informazzjoni tiegħu biż-żewġ lingwi uffiċjali.  

 

Barra minn hekk, il-lista ta’ pajjiżi li għandhom pariri għall-ivvjaġġar ġiet riveduta u żdiedet sostanzjalment 

biex tkopri l-pajjiżi kollha membri tan-Nazzjonijiet Magħquda (NM). Fil-każ ta’ pajjiżi li għalihom il-

Ministeru ma kellux avviżi x’jirrapporta, dawn xorta waħda ġew imniżżla b’nota li l-Ministeru m’għandux 

kummenti partikolari x’jirrapporta fuqhom f’dak il-perjodu partikolari. 

4.2 Ippubblikat il-Ktejjeb Gwida għal Vjaġġar Intelliġenti 

Fl-aħħar snin l-ivvjaġġar fost il-Maltin żdied b’mod sostanzjali. Bħal f’kollox, filwaqt li dan huwa sinjal 

pożittiv, fl-istess waqt ġab miegħu mewġa ġdida ta’ sfidi li ssarrfu f’żieda ta’ talbiet għal assistenza konsulari, 

li wħud minnhom setgħu ġew evitati faċilment kieku wieħed kien ippreparat kif xieraq kemm qabel beda l-

vjaġġ u anke waqt il-vjaġġ. Għaldaqstant, id-Direttorat ħass il-ħtieġa li jindirizza fil-forma ta’ ktejjeb il-

problemi komuni relatati mas-safar bħal, fost oħrajn, każijiet ta’ passaporti skaduti, nuqqas ta’ polza tal-
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assikurazzjoni tal-ivvjaġġar, tilqim neċessarju u reġistrazzjoni għall-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa 

Ewropea (EHIC).   

 

L-iskop ta’ dan il-ktejjeb li huwa bilingwi kien li jwassal messaġġ li l-prevenzjoni permezz tal-edukazzjoni 

hija l-aktar mod effettiv kif ħafna mill-każijiet konsulari jistgħu jiġu evitati.   

4.3 Aktar Suċċessi Miksuba bil-Programm Consul-on-the-Move 

Wara l-evalwazzjoni tar-rapporti li d-Direttorat irċieva mill-ambaxxati/konsulati li jħaddmu l-programm 

Consul-on-the-Move, mis-sena 2018 ġie deċiż li dan ma jibqax jitqies bħala proġett pilota imma jsir programm 

stabbilit fi ħdan il-Ministeru.  Bis-saħħa ta’ dan il-programm, is-servizzi offruti mill-konsulati Maltin wasslu 

għal aktar effiċjenza billi l-programm laħaq postijiet li mhumiex daqstant ċentrali jew qrib il-bini tal-konsulati 

Maltin. Barra minn hekk, il-programm għen ukoll sabiex ikun hemm aktar kuntatt dirett u regolari bejn il-

konsli fuq naħa u l-Maltin li jgħixu barra fuq in-naħa l-oħra.  

 

Fl-2018 saru 20 żjara, kien hemm 452 appuntament li b’kollox sarrfu f’622 servizz. 

4.4 Il-Client Service Office 

Matul is-sena 2018 baqgħu għaddejjin il-preparamenti biex is-servizzi li jingħataw mid-Direttorat għas-

Servizzi Konsulari jieħdu forma iżjed professjonali mhux biss fid-dehra iżda wkoll fil-kontenut. Dan seħħ billi 

l-applikazzjonijiet kollha jinqalbu onlajn. Ħadu spinta ’l quddiem ukoll il-preparamenti biex tkun installata 

sistema ġdida web-based għat-taqsima tal-legalizzazzjoni ta’ firem fuq dokumenti uffiċjali li jintużaw barra 

minn Malta. Fil-fatt, matul is-sena ta’ ħidma d-Direttorat kompla jikkordina din il-ħidma billi informa lill-

professjonisti reġistrati mal-Ministeru għall-finijiet ta’ legalizzazzjoni ta’ firem biex jirreġistraw mill-ġdid il-

firma tagħhom biex tkun tista’ tiddaħħal fis-sistema l-ġdida.  

 

5 Protokoll  

5.1 Żjarat f’Malta u lil Hinn 

L-organizzazzjoni ta’ żjarat statali f’Malta minn presidenti jew irġejjen barranin hija waħda mill-ħidmiet 

prinċipali tad-Direttorat tal-Protokoll. Id-Direttorat jgħin lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, flimkien mal-Uffiċċju 

tal-President, fil-kordinazzjoni tal-loġistika ta’ dawn iż-żjarat.  

 

Id-Direttorat ikun involut minn ħafna qabel l-bidu taż-żjara, mill-wasla tal-Kap tal-Istat sat-tluq. Kordinazzjoni 

ssir ukoll flimkien mal-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Forzi Armati u l-Pulizija sabiex s-sigurtà tkun 

dejjem assigurata. Id-Direttorat, barra li jakkumpanja lill-Kap tal-Istat li jkun qed iżur, jara li kollox jimxi 



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

55 

 

skont il-programm, jilqa’ d-dinjitarji u, flimkien mal-Uffiċċju tal-ADC tal-President, jinforma u jiggwida lill-

President fuq il-protokoll, flimkien mal-Prim Ministru u dinjitarji oħrajn. 

 

Minbarra l-ħidma ta’ żjarat statali f’Malta, id-Direttorat ikun ukoll involut fl-organizzazzjoni taż-żjarat statali 

li jagħmel il-President ta’ Malta barra mill-pajjiż. Din il-ħidma tinvolvi, fost l-oħrajn, żjara fil-pajjiż sabiex 

isiru laqgħat ta’ preparazzjoni qabel il-wasla tal-President. Id-Direttorat jakkumpanja wkoll lill-President 

f’dawn iż-żjarat u f’ħidma mal-protokoll tal-pajjiż jara li jinżamm dejjem il-programm. 

 

Lista ta’ żjarat ta’ dinjitarji barranin li żaru Malta għal dan il-perjodu hija provduta fuq dokument separat. 

(Anness A) 

 

Assistenza ġiet provduta lil varji dinjitarji barranin għal rikjesti biex niffaċilitaw laqgħat mal-President, mal- 

Prim Ministru u ma’ Ministri. (Lista inkluża f'Anness A) 

 

Assistenza ġiet ukoll ipprovduta 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: 

 

 L-Ambaxxatur ta’ Spanja 

 L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika tat-Turkija 

 L-Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti tal-Amerka 

 L-Ambaxxatur tal-Olanda 

 L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja 

 L-Ambaxxatur tal-Konfederazzjoni Żvizzera 

 L-Ambaxxatur tal-Irlanda 

 L-Ambaxxatriċi ta’ Franza 

 L-Ambaxxatur tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam 

 L-Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Bulgarija 

5.2 Kredenzjali – Ambaxxaturi Maltin 

Ġew ippreparati d-dokumenti neċessarji (agrément, copie d’usage, Letters of Credence, Letters of Recall) 

għall-akkreditazzjoni ta’ ambaxxaturi Maltin barra min Malta. 

 

Lista ta’ ambaxxaturi akkreditati f’dan il-perjodu hi hawn mehmuża. (Ara Anness B) 
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5.3 Kredenzjali – Ambaxxaturi Barranin 

Matul is-sena 2018 dan il-Ministeru rċieva ħamsa u għoxrin (25) rikjesta ġdida għall-akkreditazzjoni ta’ 

ambaxxaturi jew kummissarji għolja barranin għal Malta. Sa tmiem is-sena 2018 ippreżentaw il-kredenzjali 

tagħhom il-pajjiżi hawn taħt imniżżla: 

 

 Ir-Repubblika tat-Turkija (25/01/2018) 

 Ir-Repubblika Għarbija tal-Eġittu (25/01/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Indja (25/01/2018) 

 Ir-Renju tal-Belġju (22/02/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Korea (22/02/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Litwanja (22/02/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Ungerija (22/02/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Jemen (13/03/2018) 

 New Zealand (13/03/2018) 

 Il-Ġappun (13/03/2018) 

 Ir-Repubblika Unita tat-Tanzanija (10/04/2018) 

 Il-Prinċipat ta’ Monaco (10/04/2018) 

 Ir-Repubblika tas-Serbja (10/04/2018) 

 Ir-Repubblika Federali Demokratika tan-Nepal (17/05/2018) 

 Il-Montenegro (17/05/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Uganda (17/05/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Panama (17/05/2018) 

 Ir-Renju ta’ Spanja (14/06/2018) 

 Ir-Repubblika ta’ Kuba (14/06/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Gwatemala (14/06/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Lebanon (14/06/2018) 

 Ir-Renju tal-Olanda (11/09/2018) 

 Ir-Repubblika Irlandiża (11/09/2018) 

 Ir-Renju tal-Arabja Sawdija (11/09/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Ekwador (11/09/2018) 

 Ir-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania (17/10/2018) 

 Ir-Repubblika tal-Awstrija (17/10/2018) 

 Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (17/10/2018) 

 Ir-Repubblika Franċiża (17/10/2018) 

 Il-Libja (22/11/2018) 
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 Ir-Repubblika taż-Żambja (22/11/2018) 

 Ir-Repubblika tat-Turkija (04/12/2018) 

 Il-Konfederazzjoni Żvizzera (04/12/2018 

 Ir-Repubblika tal-Iżlanda (04/12/2018) 

 Ir-Repubblika tas-Seychelles (04/12/2018) 

5.4 Konsli Onorarji ta’ Malta 

Matul dawn l-aħħar snin, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ kompla jsaħħaħ 

in-network konsolari tiegħu biex ikun ta’ għajnuna għaċ-ċittadini Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw barra minn 

Malta kif ukoll joħolqu opportunitajiet ta’ negozji għall-intraprendituri Maltin. Matul is-sena 2018 ġew 

appuntati konsli onorarji li jirrappreżentaw lir-Repubblika ta’ Malta fi tnax-il belt. Barra minn hekk, kompla 

l-proċess biex jinħatru aktar konsli onorarji f’diversi pajjiżi.  

5.5 Konsli Onorarji ta’ Pajjiżi Barranin f’Malta 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ lesta l-proċess u nħareġ l-Exequatur ta’ 

dawn is-seba’ pajjizi matul is-sena 2018: 

 

 Ir-Repubblika taż-Żambja 

 Ir-Repubblika tal-Polonja 

 Ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil 

 Ir-Repubblika tal-Belarussja 

 Ir-Repubblika Portugiża 

 Ir-Repubblika tal-Perù 

 Ir-Rumanija 

5.6 Servizz tal-Protokoll lill-Korp Diplomatiku Akkreditati għal Malta 

5.6.1 Permessi Diplomatiċi 

Matul is-sena 2018 id-Direttorat tal-Protokoll ipproċessa  67 rikjesta sabiex vapuri militari jew statali barranin 

jidħlu fl-ibħra jew portijiet Maltin. Uħud mill-vapuri pparteċipaw fl-operazzjonijiet konġunti ta’ Frontex 

Triton kif ukoll EU Nav Formed fil-qasam tal-immigrazzjoni u jagħmlu waqfa żgħira ta’ mistrieħ u jixtru 

provvisti fil-port ta’ Malta. Dawn ir-rikjesti saru minn diversi pajjiżi fosthom l-Alġerija,  l-Irlanda, Franza, il-

Ġermanja, l-Italja, l-Indja,  il-Kenja, il-Montenegro, ir-Renju Unit, it-Turkija, Spanja, in-NATO, u l-Istati 

Uniti. 
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F’dan il-perjodu ngħata permess għal 448 ajruplan statali jew militari sabiex jgħaddu mill-ispazju tal-ajru Malti 

jew jinżlu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.  

 

Matul  dan il-perjodu d-Direttorat ħareġ 70 permess biex membri tal-militar mir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-

Amerka, l-Awstrija, l-Italja, il-Greċja, il-Ġappun, il-Ġermanja, Franza, it-Turkija, l-Irlanda, l-Alġerija u l-

Iżvizzera jkunu jistgħu jilbsu l-uniformi militari f’okkażjonijiet speċjali. 

 

Ġew proċessati wkoll 91 talba biex gruppi militari mir-Renju Unit u l-Iżvezja jżuru Malta għal taħriġ.  

 

Din it-taqsima, wara konsultazzjoni ma’ dipartimenti oħrajn,  ħarġet l-akkreditazzjoni lill-Military/Police 

Attaches tal-Ġappun, l-Iżvizzera, l-Italja, ir-Renju Unit, Franza, l-Istati Uniti tal-Amerka, il-Polonja, il-Belġju, 

iż-Żambja u l-Indoneżja. 

5.6.2 Onorefiċenzi Barranin 

Saru wkoll rikjesti mill-Awstrija, l-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta, Franza, l-Italja, ir-Renju Unit, il-Brażil, 

il-Polonja u l-Germanja li ġew ipproċessati minn dan id-Direttorat biex 28 ċittadin Malti jiġu mogħtija 

onorefiċenza minn dawn il-pajjiżi jew organizzazzjoni. 

5.6.3 Karti ta’ Identità Diplomatiċi/Konsolari 

Dan id-Direttorat ħareġ, jew ġew imġedda, 475 karta tal-identità lill-korp diplomatiku u amministrattiv li 

jaħdem f’ambaxxati barranin u Organizzazzjonijiet Internazzjonali hawn Malta. 

 

Barra min hekk inħargu wkoll, jew ġew imġedda, 29 Consular ID Cards għall-Konsli Onorarji barra minn 

Malta u 13-il Consular ID card għall-Konsli Onorarji f’Malta. 

5.6.4  Duty Free 

Din it-taqsima ħadet ukoll ħsieb il-ħruġ ta’ permess għal duty free għall-ambaxxati ta’ pajjiżi barranin preżenti 

hawn Malta. 

 

Għal dak li jirrigwarda l-ipproċessar ta’ talbiet għal duty free mill-Ambaxxati barranin residenti f’Malta kellna 

madwar 177 talba li ġew ipproċessati minn dan l-uffiċċju.  

5.6.5 Rifużjoni ta’ VAT  

Matul il-perjodu ta’ Jannar u Settembru 2018, l-ambaxxati residenti f’Malta għamlu 393 talba għal rifużjoni 

ta’ VAT.  
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5.6.6 VIP – Ministerial Lounge 

Bejn Jannar u Diċembru 2018  akkomodajna 1,603 talba għall-użu tal-VIP u Ministerial Lounge.  

5.6.7 Ħidmiet Oħra 

Barra minn hekk id-Direttorat tal-Protokoll jipproċessa wkoll talbiet għal-liċenzji tas-sewqan, liċenzji tal-

karozzi, tarki tal-karozzi (CD, DMS u TF) għal membru tal-Korp Diplomatiku residenti f’Malta. 

 

Il-ħidma tad-Direttorat toffri wkoll kull assistenza oħra minn ġurnata għal oħra lill-Ambaxxati. 

5.7 Taqsima Legali – Privileggi u Immunitajiet 

L-uffiċjali f’din il-taqsima jagħtu pariri legali  lill-Ministeru fuq interpretazzjoni ta’  ftehim eżistenti bejn 

Malta u organizzazzjonijiet internazzjonali li jinsabu f’pajjizna, liema ftehim jistabbilixxi l-operat tal-istess 

organizzazzjonijiet internazzjonali . F’dan ir-rigward jittieħdu inkonsiderazzjoni l-obbligi eżistenti ta’ Malta u 

l-implikazzjonijiet tagħhom taħt il-liġi internazzjonali u dik Maltija, kif ukoll l-operat tal-ftehim innifsu. Dan 

l-uffiċċju jassisti lill-organizzazzjonijiet internazzjonali li jinsabu f’Malta fuq temi partikolari fejn ikun hemm 

bżonn ta’ parir u għajnuna fuq il-liġi, speċjalment dik amministrattiva. Jiġu mħejjija wkoll l-atti leġiżlattivi li 

jitressqu mill-Ministeru lill-Parlament. 

5.8 Servizz tal-Protokoll lill-Ufficju tal-President tar-Repubblika, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-

Uffiċċju tal-President tal-Kamra tad-Deputati 

Parti mid-doveri tad-Direttorat tal-Protokoll huwa li jipprepara l-ittri ta’ tislijiet għall-Jum Nazzjonali ta’ 

pajjiżi barranin għall-President tar-Repubblika. Dan minbarra li jirċievi t-tislijiet u ittri uffiċjali oħra indirizzati 

lill-President tar-Repubblika, għall-Prim Ministru, u kif ukoll għall-President tal-Kamra tad-Deputati. 

 

Matul il-perijodu Jannar 2018 u Diċembru 2018 ġew ippreparati 161 ittra għall-President tar-Repubblika biex 

jintbagħtu lil pajjiżi barranin bħala tislija għall-Jum Nazzjonali tagħhom; filwaqt li ġew imfassla u ppreparati 

28 ittra ta’ ringrazzjament u tliet ittri ta’ kondoljanzi u simpatija għall-President tar-Repubblika.  

 

6 Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Data  

6.1 Apparat Bijometriku 

Fl-ambaxxati Maltin jeżisti apparat ipprovdut minn Identity Malta fejn tiġi maqbuda u pproċessata data 

bijometrika għall-ħruġ ta’ viżi u passaporti. Din is-sena saru diversi laqgħat ma’ Identity Malta biex jiġi mtejjeb 

kemm l-apparat kif ukoll l-infrastruttura tas-sistema biex dawn is-servizzi konsolari jsiru aktar effiċjenti. 



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

60 

 

6.2 MFTP Intranet 

Tkompliet l-implimentazzjoni u l-assistenza fuq is-sistema tal-intranet tal-Ministeru.  Din is-sistema qed tiġbor 

fiha numru ta’ servizzi bħall-aħbarijiet, ċirkularijiet u notifiki oħra.  Saru diversi workshops fejn ġew evalwati 

proċessi interni tal-Ministeru bil-ħsieb li jiġu awtomatizzati permezz tal-Intranet. Ġiet ukoll evalwata l-

infrastruttura eżistenti tas-software tal-Intranet bil-pjan li tiġi mtejba matul l-2019. Il-Ministeru diġà investa 

f’software biex jintlaħaq dan il-għan. Kompla jsir titjib fuq is-sistema tal-Vacation Leave. Din is-sistema tidher 

li qabdet sew tant li qed tinbena sistema simili ċċentralizzata mal-Gvern kollu bbażata fuq l-istess mudell. 

6.3 Sistema ta’ Legalizzazzjoni 

Flimkien mad-Direttorat għas-Servizzi Konsolari tkompla x-xogħol fir-rigward ta’ assistenza fuq is-sistema l-

antika kif ukoll xogħol fuq l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida ta’ kif wieħed jillegalizza dokument għal użu barra 

minn Malta.  Il-fażi ta’ ttestjar fuq is-sistema l-ġdida waslet fl-istadju finali u hemm il-ħsieb li din is-sistema 

tkun tista’ tibda tintuża lejn nofs is-sena 2019. 

6.4 Electronic Cash Management System (ECMS) 

Matul is-sena 2018 tkompla x-xogħol fir-rigward ta’ assistenza fuq is-sistema, u sar xi xogħol biex tkompli 

titjieb is-sistema tal-Embassies Cash Management System (ECMS).  Din is-sistema hija utilizzata mill-

ambaxxati u uffiċċji barra minn Malta biex jinżammu l-kontijiet pubblici.  Is-sistema tagħti lid-Direttorat tas-

Servizzi Korporattivi l-possibbiltà ta’ awditjar aktar effiċjenti tal-infiq tal-finanzi allokati lil dawn l-uffiċċji.  

Huwa maħsub li din is-sistema tiġi mibdula mas-sistema l-ġdida tal-accrual accounting maħruġa mill-Gvern 

ċentrali li se titnieda fil-futur qrib. Fil-fatt, din is-sena kien hemm diversi laqgħat mal-kuntrattur tas-sistema l-

ġdida biex jiġu ffinalizzati l-bżonnijiet tal-Ministeru sabiex jiġu applikati fis-sistema l-ġdida. 

6.5 Mobile App 

Il-ministeru nieda wkoll proġett ieħor bl-isem Malta Travel Point Mobile App biex iwassal iktar informazzjoni 

lill-pubbliku billi juża t-teknoloġija tal-Mobile App.  L-ewwel fażi ta’ dan il-proġett fejn ġiet imnedija din l-

App għall-pubbliku tlestiet f’Marzu ta’ din is-sena. Tlesta wkoll ix-xogħol fuq it-tieni fażi ta’ dan il-proġett li 

kien jinkludi l-faċilità li wieħed jirreġistra l-itinerarju tal-vjaġġ tiegħu kif ukoll jirċievi notifiki kull meta jkun 

hemm xi aġġornament fil-Pariri tal-Ivvjaġġar dwar il-pajjiżi li jkun għażel. Matul is-sena l-oħra din l-app 

tniżżlet madwar 2800 darba. 

6.6 Tibdil ta’ Tagħmir Elettroniku fl-Ambaxxati 

Proġett ieħor li l-Ministeru qiegħed jagħmel huwa li jbiddel l-apparat ta’ network fl-ambaxxati u fil-konsolati.  

B’din il-bidla fl-apparat, is-servizzi użati mill-uffiċjali Maltin fl-ambaxxati u l-konsolati se titjieb biex b’hekk 

ikunu jistgħu joffru servizz aħjar. Din is-sena diġà ġie mibdul l-apparat fl-ambaxxati ta’ Berlin, Ruma, 

Ramallah, Sydney, Istanbul, The Hague, Dubaj, Abu Dabi, Riyadh, Ateni, Dublin, Vjenna, Varsavja u l 
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Kuwajt. Dan il-proġett jinkludi wkoll upgrade tas-software li qed jużaw l-utenti li jaħdmu fl-ambaxxati kif 

ukoll titjib fil-konnettività tal-internet fl-istess ambaxxati.  

6.7 Domain Migration 

Din is-sena beda u tlesta l-proġett fejn utenti li jaħdmu fl-ambaxxati qed jinbidlilhom in-network domain 

tagħhom għad-domain użat mill-impjegati tal-Gvern hawn Malta. L-akbar benefiċċju li se ġġib din il-bidla hu 

li se tkun iktar faċli għall-utenti li jmorru jaħdmu barra minn Malta u viċi versa peress li se jibqgħu fuq l-istess 

domain li jfisser inqas dipendenzi fuq l-Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Data u l-MITA. B’kollox inqalbu 

madwar 400 uffiċjal u 250 magna. 

6.8 Siti Ġodda u Rilokazzjonijiet 

Dan l-uffiċċju ħa sehem f’diversi laqgħat mal-Estate Management Committee fi ħdan il-Ministeru fejn ġew 

diskussi r-rilokazzjonijiet tal-ambaxxati fil-Kajr, Tunis, Tel Aviv u Lisbona. Matul l-2018 l-Ambaxxati tal-

Kajr u Tunis saritilhom żjara minn Uffiċjali tal-Immaniġġjar tad-Data biex jitqabbdu lura man-network tal-

Gvern u jiġi aġġornat l-apparat ta’ network kif wkoll upgrade tas-Software. Ġiet diskussa wkoll l-ambaxxata 

l-ġdida f’Accra fil-Ghana. F’dan il-każ inxtara l-apparat meħtieġ kollu biex ikun jista’ jintbagħat fil-post. Sar 

ukoll xogħol relatat ma’ network fuq sit ġdid f’Malta li se jinfetaħ dalwaqt biex jilqa’ fih xi ħaddiema ta’ dan 

il-Ministeru. 

6.9 Karta tal-Identità Diplomatika 

Tkompla x-xogħol fir-rigward ta’ assistenza fuq is-sistema preżenti mad-Direttorat tal-Protokoll u xogħol fir-

rigward tal-introduzzjoni ta’ sistema ta’ karta tal-identità diplomatika ġdida.  Il-karta tal-identità diplomatika 

l-ġdida mhux biss se tingħata dehra ġdida, imma se tiġi msaħħa wkoll is-siġurtà tagħha peress li din tintuża 

wkoll għal skopijiet ta’ identifikazzjoni f’Malta (bħal fil-banek u meta wieħed qed jivvjaġġa minn u lejn 

Malta). L-infrastruttura fejn se tkun installata s-sistema hija lesta u, jekk kollox imur tajjeb fil-fażi ta’ ttestjar, 

is-sistema tibda tintuża mill-utenti tagħna lejn nofs din is-sena. 

6.10 Viżi 

Komplejna ninvestu fis-sistema tal-viżi biex din tkun dejjem aktar effiċjenti.  Sar ukoll ħafna xogħol mas-

sieħba l-oħra fiż-żona Schengen fil-proġett Visa Information System (VIS).  Sistema mnedija madwar id-dinja 

kollha fejn kull applikant tal-viża jrid jissottometti l-marki tas-swaba’ mal-applikazzjoni tiegħu. Bħalissa qed 

jiġu implimentati diversi rakkomandazzjonijiet li nħarġu mix-Schengen Evaluation fis-sistema eżistenti. L-

infrastruttura għall-implimentazzjoni tas-sistema l-ġdida tlestiet. Il-pjattaforma l-gdida minn fejn se tkun qed 

titħaddem is-sistema ġiet implimentata fuq it-test environment u, wara ttestjar estensiv min-naħa tal-uffiċjal 

inkarigat, ġew identifikati bugs u problemi żgħar li ġew irranġati mill-MITA. L-implimentazzjoni tal-

pjattaforma l-ġdida fuq il-live environment hija skedata għal nofs Marzu tal-2019. Kif titlesta din l- 
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implimentazzjoni, dan l-ufficju se jibda jaħdem mal-MITA biex isir id-development tal-moduli l-ġodda kif 

ukoll l-implimentazzjoni tal-aħħar ftit rakkomandazzjonijiet li kellna fix-Schengen Evaluation. Ta’ min jinnota 

li dawn ma setgħux isiru qabel, għax is-sistema preżenti ma tiflaħx għal dawn it-tibdiliet kbar.  

6.11 Riinġinerija tal-operat tas-Sistema Nazzjonali tal-Informazzjoni dwar il-Viża (N-VIS). 

Dan il-proġett jimmira biex jindirizza t-titjib tas-sistema nazzjonali tal-viża li għad jirriżulta f’effiċjenza tal-

proċess tal-viża.  Il-baġit allokat għal dan huwa €820,000 li minnhom €492,000 se jiġu ffinanzjati mill-UE. 

Uffiċċju ta’ Schengen u tal-Viżi 

 

Matul is-sena 2018 tkompla x-xogħol biex il-missjonijiet u l-konsolati Maltin madwar id-dinja jimxu skont l-

aquis Ewropea ta’ Schengen u tal-viżi. Dan l-uffiċċju ħadem ukoll biex jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ ftehim 

ta’ rappreżentanza tal-viżi ma’ Stati Membri oħra fiż-żona Schengen, u tal-kuntratti ma’ external service 

providers għad-dispożizzjoni ta’ ċentri ta’ applikazzjoni għal viżi f’numru ta’ pajjiżi fejn hemm ambaxxati jew 

kummissjonijiet għolja ta’ Malta. 

 

7 Id-Direttorat Servizzi Korporattivi 

7.1 Riżorsi Umani 

Id-Direttorat kellu 

 84 mandat ta’ żieda fil-paga (increment warrants) 

 31 konfermatal-ħatriet (confirmation of appointments) 

 

Ipproċessa ittri ta’ ħatra fil-gradi imsemmija hawn taħt: 

 

 13-il Counsellor 

 1 Procurement Manager (Operations) 

 1 Senior Programme Officer 

 9 First Secretaries 

 3 Programme Officers 

 13-il Second Secretary 

 1 Assistant Manager (Records) 

 1 Procurement Support Officer 

 3 Human Resources Support Officers 

 1 Executive Officer 

 1 Motor Transport Driver (Operations) 
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Matul l-2018 ingħatat għajnuna flimkien mal-People and Standards Divsion fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim 

Ministru, permezz tas-servizz ta’ One-Stop-Shop għall-Uffiċjali Pubbliċi. Dan is-servizz huwa impenjat li 

jipprovdi informazzjoni f’waqtha u effettiva lill-uffiċjali pubbliċi relatati ma’ kwalunkwe kwistjoni rigward l-

impjieg tagħhom. Dan jinkludi informazzjoni u gwida dwar opportunitajiet ta’ karriera, taħriġ, kundizzjonijiet 

tax-xogħol u prospetti ta’ żvilupp, fost oħrajn. Waqt li jaġixxi bħala kollegament ma’ dipartimenti oħra, il-

One-Stop-Shop jiffaċilita wkoll proċessi biex tkun żgurata tmexxija tajba u servizzi ta’ kwalità relatati ma’ 

mistoqsijiet imressqa mill-uffiċjali kkonċernati. 

 

Barra minn dan, id-Dipartiment baqa’ f’kuntatt ma’ uffiċjali li kienu jeħtieġu assistenza, u fejn kien hemm 

bżonn ġew riferuti għall-għajnuna tal-Employee Support Programme.  

 

7.2 Finanzi 

 

Matul l-2018, id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi ta s-sehem tiegħu fl-aspett finanzjarju u amministrattiv. 

Id-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi ħa ħsieb li jara li l-fondi allokati lill-Ministeru għal dan il-perjodu 

jintużaw bl-aktar mod effiċjenti u fil-limiti tal-fondi allokati lilu.  Dan il-perjodu kien ieħor ta’ sfida fejn ġiet 

imħarsa l-Fiscal Responsibilty Act.  Matul din is-sena rajna li ma nirrikorrux għand il-Ministeru tal-Finanzi 

għal finanzi supplimentari fejn jidħlu spejjeż marbutin ma’ manutenzjoni u kirjiet ġodda kemm lokali kif ukoll 

l-aktar fl-ambaxxati tagħna.  L-użu għaqli tal-fondi wassal sabiex jitħallsu kontribuzzjonijiet pendenti u anke 

dawk ġodda.  Fl-istess ħin kompliet tingħata importanza kbira fuq il-procurement skont l-Atti Finanzjarji, fejn 

inħarġu sejħiet għal tenders u inġiebu l-approvazzjonijiet kollha meħtieġa. Tkompla l-użu tas-sistema e-tenders 

kif ukoll sar taħriġ lill-impjegati l-ġodda li jaħdmu f’dan il-qasam. 

 

Mill-fondi allokati lill-Ministeru, ammont sostanzjali ġie uża biex il-Ministeru jħallas l-obbligi li għandu l-

Gvern Malti bħala membru fid-diversi organizzazzjonijiet internazzjonali fosthom l-aġenziji tan-Nazzjonijiet 

Magħquda u d-diversi forzi tal-paċi mmexxija min-Nazzjonijiet Magħquda. Organizza wkoll il-laqgħa annwali 

tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra u saret laqgħa għall-ambaxxaturi Maltin li jservu barra minn Malta 

f’Ġunju 2018.  Saru wkoll preparamenti għal-laqgħa tal-5+5 li seħħet fil-bidu tal-2019.  Dan kien jinkludi 

pagamenti avvanzati bħala depożiti tal-ispejjeż u obligatorji. 

 

Sar ħafna xogħol sabiex l-istruzzjonijiet dwar l-operat finanzjarju li ġew iċċirkolati jiġu implimentati. Ġew 

ukoll iċċirkolati struzzjonijiet ġodda dwar reviżjonijiet tal-operat finanzjarju bħal xi reviżjonijiet ta’ benefiċċji 

tal-ħaddiema li joperaw barra minn xtutna fl-operat diplomatiku. 

 

Sar ukoll kjarifikar ta’ Kundizzjonijiet tas-Servizz tal-ħaddiema diplomatici li joperaw barra minn xtutna. 
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Il-ftuħ ta’ Ambaxxata ġdida jirrikjedi ħafna xogħol preparatorju qabel ma l-ambaxxata tibda tiffunzjona 

kompletament.  Saru diversi xogħljiet preparatorji sabiex tinfetaħ ambaxxata fil-Ghana.  Saru rilokazzjonijiet 

tal-ambaxxati tal-Kajr u tat-Tuneżija permezz tal-fondi mill-EBF.  Saru rilokazzjonijiet tal-ambaxxati ta’ Tel 

Aviv u Lisbona minn fondi lokali.   

7.3 Events Management 

Bejn Jannar u Dicembru 2018, id-Direttorat ingħata l-inkarigu li jieħu ħsieb l-organizzazzjoni ta’ diversi 

avvenimenti fosthom: 

 

 Exchange of New Years’ Greetings mal-Korp Diplomatiku u Konsolari akkreditat għal-Malta – Jannar 

2018 

 Seminar Module I of the European Diplomatic Programme – Frar 2018 

 Diversi attivitajiet konnessi mal-Commonwealth Day fosthom Raising the Flag fl-Iskejjel, esibizzjoni 

ta’ ikel mill-pajjiżi tal-Commonwealth fl-Istitut għall-Istudji tat-Turiżmu u Vin d’Honneur 

b’kollaborazzjoni mal-Kummisjonijiet Għolja tal-Renju Unit, l-Awstralja, il-Ghana u l-Indja – Marzu 

2018 

 Seminar Doing Business with Ethiopia – April 2018 

 Workshop Central Mediterranean Customs and Export Security b’kollaborazzjoni mal-Ambaxxata 

Amerikana – April 2018 

 Seminar Working through Partners b’kollaborazzjoni ma’ Anna Lindh Foundation – Mejju 2018 

 Seminar Business Opportunities with the United Nations – Mejju 2018 

 Il-Laqgħa Annwali għall-Ambaxxaturi Maltin – Mejju 2018 

 Wirja u għoti ta’ premijiet lill-iskejjel li ħadu sehem fil-kamjanja 50th Anniversary of Malta’s 

initiative on the Law of the Sea at the United Nations General Assembly – Ġunju 2018 

 NGO Outreach – Ġunju 2018 

 Seminar Doing Business with Algeria – Ġunju 2018 

 Workshop Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine 

Environment, including Socioeconomic Aspects – Awwissu 2018 

 Ftuħ tal-binja Palazzo Parisio għall-pubbliku waqt in-Notte Bianca billi ġew organizzati visti kulturali, 

diversi esibizzjonijiet ta’ pittura, kant, artefatti, standardi u manuskritti ta’ għaqdiet tal-banda – 

Ottubru 2018 

 Seminar fuq Official Development Assistance (ODA) Projects’ Guidelines – Ottubru 2018 
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7.4 Mistoqsijiet Parlamentari 

Matul is-sena 2018 id-Diretttorat wieġeb 106 mistoqsija parlamentari li saru lill-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, barra li ngħatat ukoll risposta għal xi mistoqsijiet li saru lil ministeri 

oħra fejn ikollha bżonn tinġabar informazzjoni min-naħa ta’ dan il-Ministeru.  

7.5 Manutenzjoni, Tiswijiet u Tisbiħ 

7.5.1 Triq Żakkarija 

Sar il-proċess ta’ evalwazzjoni biex ikun aġġudikat tender għar-riġenerazzjoni ta’ binja fi Triq Żakkarija li 

għandha tilqa’ fiha madwar 40 uffiċjal li wħud minnhom jinsabu f’uffiċini ’l barra mill-Belt Valletta.  

 

Fi Frar 2018 saret in-notifika u t-talba għall-clearance mill-Awtorità tal-Artijiet dwar l-applikazzjoni mal-

Awtorità tal-Ippjanar għall-iżvilupp tal-kantina. 

 

F’Marzu 2018 saret applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar għall-iżvilupp tal-kantina ta’ Palazzo Parisio li 

għandha tkun mgħammra b’sistemi moderni mhux biss għall-arkivjar imma wkoll sistemi ta’ ventilazzjoni 

naturali, arja kkundizzjonata u sistema elettrika moderna u prevenzjoni tan-nar tal-aħħar teknoloġija.  Bħal 

kull proġett ta’ dan it-tip f’bini storiku, l-ippjanar li sar minn grupp ta’ inġiniera kien estensiv u indirizzat lejn 

il-bżonnijiet tal-preżent b’rispett assolut lejn l-istorja u l-preġju tal-palazz.  Kif mistenni, il-Ministeru irċieva 

d-deċiżjoni fuq il-permess s l-aħħar ta’ Settembru, 2018, u wara beda l-proċess sabiex jinħareġ it-tender biex 

jitkomplew ix-xogħlijiet. 

 

Ix-xogħol fi Triq Żakkarija tlesta sal-aħħar ta’ Diċembru, 2018.  Bħalissa qed isiru preparamenti biex tinġieb 

l-għamara. 

7.5.2 DCS, Triq San Pawl, Il-Belt Valletta 

Jannar 2018 – sar xogħol ta’ tibjid f’sular ġdid fi 331, Triq San Pawl, Il-Belt. Tneħħew units tat-tubi.  Il-ħitan 

ingħataw l-ewwel passati ta’ żebgħa. L-aħħar passati jingħataw ladarba jkunu lesti l-istallazzjonijiet ta’ data, 

elettriku, telefonija, arja kkundizzjonata u prevenzjoni tan-nar. 

7.5.3 Arkivji 

Beda proċess biex ikunu riorganizzati stores għall-arkivji f’Palazzo Parisio fl-Imsida, Il-Marsa, u fi Triq San 

Duminku fil-Belt. Ix-xogħol dam sejjer madwar xahar u kien jinkludi t-tqassim ta’ dokumenti skont is-suġġett 

u s-sena. Barra minn hekk, ġew imressqa dokumenti minn post għal ieħor fl-istess binjiet. L-eżerċizzju 

ppermetta biex jinħoloq spazju ġdid għall-arkivjar ta’ dokumenti futuri.   Il-proċess kollu sar b’attenzjoni u kif 

tirrikjedi r-Retention Policy. Bis-saħħa ta’dan il-proġett, il-Ministeru għandu erba’ nħawi f’ordni li jistgħu 

jilqgħu fihom id-doppju ta’ materjal li fihom illum. 
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Dan il-proċess tkompla u ġie konkluż. Barra minn dawn il-postijiet imsemmija saret ukoll riorganizzazzjoni 

ta’ kamra 312 fejn ġew imneħħija files żejda li kienu ta’ periklu għas-saqaf. Il-files ġew ippakkjati f’kaxxi 

innumerati u tpoġġew f’żona f’Palazzo Parisio li kienet żbarazzata apposta. 

7.5.4 It-Tieni Sular ta’ Palazzo Parisio 

Issewwa saqaf fil-kamra numru 325 billi tneħħa parti mis-suffett biex ikun ittrattat metall imsaddad fis-saqaf 

li kien qiegħed jikkawża xquq fis-saqaf innifsu kif ukoll fil-kisi 

 

Bdew il-preparamenti sabiex jiġi rranġat it-tieni sular. 

 

Inbidlet totalment is-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ilma mit-tankijiet tal-bjut ta’ Palazzo Parisio fejn, 

b’istallazzjoni ta’ pajpijiet usa’, ġie evitat l-użu ta’ pompi biex tinħoloq pressa adattata għall-konsum. Minbarra 

li s-sistema l-ġdida solviet il-ħela ta’ ilma minn ħsarat fis-sistema, qiegħed ikun iffrankat anke l-konsum 

elettriku kkunsmat mill-pompi  

 

7.5.5 Irranġar u Mmodernizzar ta’ Ambaxxati Maltin u Residenzi ta’ Ambaxxaturi 

Flok reattiv il-Ministeru sar aktar proattiv b’kuntatt regolari mal-Uffiċjali fil-Missjonijiet sabiex ix-xogħlijiet 

isiru fl-aħjar interess ta’ żmien u fil-limiti finanzjari rikjesti. 

 

 Programm ta’ xogħlijiet meqjusa bħala urġenti 

 Saru viżti minn nies tekniċi fuq il-proġetti qabel ma tittieħdet deċiżjoni 

 Laqgħat regolari interni sabiex ix-xogħlijiet ikunu kordinati kif ukoll kollegament mal-istess 

ambaxxati 

 Kordinament mal-Ministeru għat-Trasport u Proġetti Kapitali u entitajiet oħra fosthom il-Mimcol 

 

Matul l-aħħar sena saru xogħlijiet u rranġar f’dawn l-ambaxxati u residenzi: 

 

 Residenza tal-Kummissarju Għoli f’Londra. Din tlestiet f’April 2018 

 Ambaxxata f’Ruma – ix-xogħol kollu ta’ rranġar tlesta f’Awwissu 2018 

 

Kif ukoll saru xogħlijiet diversi f’dawn l-ambaxxati: 

 

 Il-Greċja 

 L-Arabja Sawdija 

 Berlin 
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 Washington  

 

Beda x-xogħol għal rilokazzjoni ta’ diversi ambaxxati li huma: 

 

 Tel Aviv – ix-xogħol f’Tel Aviv baqa’ miexi kif kien ippjanat sal-aħħar tas-sena 2018.  Huwa ppjanat 

li din tkun lesta sal-aħħar ta’ Jannar 2019 

 Lisbona – l-Ambaxxata hija lesta u qiegħda taħdem mill-post il-ġdid 

 Tunis – l-Ambaxxata ġiet trasferita għall-post il-ġdid.  Bħalissa qed tiġi evalwata t-tender sabiex tigi 

rranaġata din l-ambaxxata 

 New York – Saret it-tieni viżita biex jiġi evalwat post ġdid.  Din saret f’Novembru 2018 u bħalissa 

qed isiru diskussjonijiet rigward l-iffinanzjar biex tiġi mixtrija din il-binja 

7.5.6 Palazzo Spinola 

Saru spezzjonijiet minn nies tekniċi u periti dwar ix-xogħlijiet meħtieġa. Saru laqgħat bi preparazzjoni għall-

BOQs li jkunu segwiti mill-ħruġ tat-tender li jwassal għar-restawr meħtieġ f’Palazzo Spinola, is-sit li fih hemm 

l-Uffiċju tal-PAM. 

7.5.7 Saħħa u Sigurtà 

L-miżuri li jirrigwardaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed jiġu kontinwament aġġornati u ttieħdu 

diversi passi sabiex jinkoraġixxu l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri fil-bini tal-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u l-binjiet li jaqgħu taħtu. 

 

Ġew maħtura rappreżentanti għas-aSħħa u s-Sigurtà fil-Ministeru u dawn ħadu sehem f’sessjonijiet ta’ taħriġ 

li jkopru temi importanti, fosthom ir-responsabbiltajiet legali, drittijiet u dmirijiet, l-evalwazzjoni sistematika 

tar-riskji u miżuri ta’ prevenzjoni, protezzjoni u ta’ kontroll. 

 

Saru sessjonijiet ta’ taħriġ minn nies professjonali fuq l-għotja tal-ewwel għajnuna medika sabiex illum hemm 

19-il impjegat ikkwalifikati f’dan is-settur. 

 

Inbeda l-proċess sabiex isir Risk Assessment fuq is-swali li jintużaw għall-events fil-Ministeru. 

8 TradeMalta 

 

Matul is-sena 2018 TradeMalta kompliet il-ħidma tagħha biex tagħti għajnuna lil intrapriżi bbażati f’Malta 

biex jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom fi swieq internazzjonali.  
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Fost il-miżuri li ħadet TradeMalta kien hemm taħriġ mifrux fuq għaxar ġimgħat immirat għal imprendituri li 

jixtiequ jibdew jesportaw jew għadhom kif bdew dan il-proċess ta’ internazzjonalizzazzjoni. Dan it-taħriġ bit-

titlu Global Growth, li wasal fir-raba’ edizzjoni tiegħu, sar b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta u bank 

kummerċjali li miegħu TradeMalta għandu rabta kummerċjali. L-attendenza għal dan it-taħriġ laħqet madwar 

għoxrin delegat. 

 

Ġew organizzati wkoll numru ta’ seminars fuq swieq ġodda biex tingħata informazzjoni prattika lil 

imprendituri bbażati Malta u biex jiġu diskussi opportunitajiet kummerċjali. Għal dan il-għan TradeMalta 

organizzat seminars dwar opportunitajiet ta’ kummerċ fl-Etjopja u l-Alġerija u li għalihom ġew mistiedna 

ambaxxaturi u numru ta’ kelliema barranin.  

 

TradeMalta organizzat ukoll numru ta’ żjarat esplorattivi għal intrapriżi bbażati f’Malta biex dawn iwessgħu 

l-firxa tas-swieq fejn jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Fost dawn kien hemm żjara fl-Indja f’Marzu 

tal-2018 immexxija mil-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ u li għaliha attendew 

għoxrin delegat. Id-delegazzjoni żaret New Delhi u Mumbai.  

 

F’Lulju TradeMalta organizzat wkoll żjara esplorattiva fil-Ġappun, immexxija mill-Prim Ministru. Id-

delegazzjoni ta’ iktar minn ħamsa u għoxrin imprenditur żaret Tokyo u Osaka. Waqt din iż-żjara TradeMalta 

kellha l-għajnuna tal-JETRO li hija aġenzija responsabbli mill-promozzjoni tal-kummerċ fil-Ġappun 

 

Matul din is-sena TradeMalta ngħaqdet ukoll mal-Uffiċċju tal-President fuq żjarat statali fil-Bulgarija, il-

Kroazja u l-Portugall.  

 

TradeMalta baqgħet tamministra skema ta’ inċentivi biex tgħin intrapriżi bbażati f’Malta jesibixxu fil-fieri 

internazzjonali. Matul din is-sena ngħatat għajnuna finanzjarja lil aktar minn mitt intrapriża b’nefqa li laħħqet 

’il fuq minn nofs miljun ewro.  

 

Kompliet il-ħidma fuq il-proġett iffinanzjat mil-fond tal-ERDF tal-Unjoni Ewropea biex tinbena pjattaforma 

diġitali biex tgħin intrapriżi żgħar u medji jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Għal dan il-għan inħarġu 

numru ta’ tenders biex jitwettaq dan il-proġett. Partijiet min dan il-proġett diġà ġew imnedija.  

  



Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ                                                                                                        Rapport Annwali 2018 

 

69 

 

9 Annessi 

9.1 Anness A: Żjarat minn Dinjitarji 

Date Name Designation 

January 

11  38 resident & non-resident Ambassadors 

& 23 Charge d’Affaires 

 

February 

10-14 H.E. Mr Edmond Ademi Minister without portfolio in the Government 

of the Republic of Macedonia, in charge of 

Diaspora Affairs 

12-14 H.E. Mr Tasos Tzionis High Commissioner of the Republic of 

Cyprus 

15-17 H.E. Mr Aleksandr Guryanov Ambassador of the Republic of Belarus 

18-19 H.E. Mr Md. Jashim Uddin High Commissioner of the People’s Republic 

of Bangladesh 

21-22 H.E. Giancarlo Kessler Ambassador of Switzerland 

23 H.E. Mr Peter Szijjarto Minister of Foreign Affairs and Trade 

26-28 H.E. Cecilia Bjorner Ambassador of Sweden 

28- H.E. Mr Zaheer Pervaiz Khan High Commissioner of the Islamic Republic 

of Pakistan 

March 

-2 H.E. Mr Zaheer Pervaiz Khan High Commissioner of the Islamic Republic 

of Pakistan 

1-4 His Majesty Otumfuo Osei Tutu II King of the Ashanti Kingdom of Ghana 

6-7 The Rt. Hon David Davies  Secretary of State Department for Exiting 

Europe 

7-9 Her Royal Highness The Countess of 

Wessex 

 

8-9 H.E. Mammad Ahmadzada Ambassador of the Republic of Azerbaijan 

11-14 Mr Hichem Ben Ahmed Parliamentary Secretary in chage of Foreign 

Trade of the Republic of Tunisia 

22 – 23 H.E. Mr Bernard Giluk Dompok High Commissioner of Malaysia 

25-27 H.E. Illir Meta President of the Republic of Albania 

27- H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

April 

-3 H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

10-12 H.E. Prof. Dr Srđan Darmaović Minister of Foreign Affairs of Montenegro 

12-14 H.E. Mr Igor Crnadak Minister of Foreign Affairs of Bosnia and 

Herzegovina 

18-20 H.E. Ms Victoria Bagdassarian Ambassador of the Republic of Armenia to the 

Republic of Malta 

24-28 H.E. Marie-Pierre Rixain Charperson of the Malta-France 

parliamentary Friendship Group, and of the 

Bureau for women’s rights and gender of the 

French National Assembly. 

May 

9-11 H.E. Nicola Renzi Minister of Foreign and Political Affairs and 

Justice of the Republic of San Marino 

22-25 H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

30 - H.E. Mrs Neziha Laabidi Minister of Women, Family and Children of 

the Republic of Tunisia 

31- H.E. Skender Recica Minister of Labour and Social Welfare of the 

Republic of Kosovo 
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June 

-1 H.E. Mrs Neziha Laabidi Minister of Women, Family and Children of 

the Republic of Tunisia 

-2 H.E. Skender Recica Minister of Labour and Social Welfare of the 

Republic of Kosovo 

4-5 H.E. Margit F. Tveiten Ambassador of Norway 

6-8 H.E. Cecilia Bjorner Ambassador of Sweden 

25-27 H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

29- H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

July 

-1 H.E. Mr Eyal Sela Ambassador of Israel 

5-7 Hon Marianne Azer Member of the Egyptian Parliament 

8-10 H.E. Shri M J Akbar Minister of State for External Affairs of the 

Republic of India 

9-12 H.E. Mr Zaheer Perviaz Khan High Commissioner of the Islamic Republic 

of Pakistan 

24-29 MK Dr Michael Oren Deputy Minister in the Office of the Prime 

Minister of Israel 

30-31 H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum Dubai  

Crown Prince of the United Arab Emirates 

August 

24-28 H.E. Dr Riad Malki Minister of Foreign Affairs and Expatriates of 

Palestine 

September 

11-13 H.E. Ms Margit F. Tveiten Ambassador of the Kingdom of Norway 

16-18 H.E. Shri M. Venkaiah Naidu Vice-President of India 

25- H.E. Dr Jolanta Janek Ambassador of the Republic of Poland  

26-29 H.E. Ceilia Björner Ambassador of Sweden 

October 

-2 H.E. Dr Jolanta Janek Ambassador of the Republic of Poland 

3-5 Hon Ralph Regenvanu Minister of Foreign Affairs, International 

Cooperation and External Trade of the 

Republic of Vanuatu 

29-31 H.E. Mr Yevhen Perelygin Ambassador of Ukraine 

November 

2-3 Hon Ms Nathalie Loiseau Minister for European Affairs of the French 

Republic 

4-9 H.E. Eyal Sela Ambassador of Israel 

6-8 HRH Prince Edward George Nicholas 

Paul Patrick, Duke of Kent, KG, GCMG, 

GCVO, CD 

The Duke of Kent 

7-9 H.E. Mr Nasser Ahmed Kamal Secretary General of the Union for the 

Mediterranean 

21-22 H.E. Mr Jacek Czaputowicz Minister of Foreign Affairs of the Republic of 

Poland 

December 

3-5 Hon Sebastiano Musumeci President of the Regione Siciliana 

3-6 H.E. Andreas Stadler Ambassador of Austria 

18-19 H.E. Mr Mustapha Guitouni Minister of Energy of the People’s 

Democratic Republic of Algeria 

21-22 H.E. Mevlüt Çavuşoğlu,  Minister of Foreign Affairs, of the Republic of 

Turkey 
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9.2 Anness B: Ambaxxaturi Maltin Akkreditati għal Pajjiżi Barra minn Malta  

Country Name Nomination Agreement Credentials 

Argentina Mr Frank Galea 13.08.18 17.09.18   

Armenia Ms Natasha Meli Daudey 06.01.17 22.02.17 07.02.18 

Austria Ms Natasha Meli Daudey 04.07.18 29.08.18 06.11.18 

Bahamas, The Mr Keith Azzopardi 03.10.18 15.01.19 27.02.19 

Belarus Dr John Paul Grech 06.09.18 13.11.18   

Bulgaria Dr Ray Bondin 25.10.18 04.12.18 18.01.19 

Cambodia Mr John Aquilina 20.02.17 07.04.17 08.08.18 

Canada Mr Keith Azzopardi 03.10.18 04.12.18   

Chile Mr Frank Galea 13.08.18     

Colombia Dr Michael Buhagiar 08.08.18 31.08.18   

Croatia Mr John Spiteri 05.07.18 11.09.18   

Denmark Ms Marlene Bonnici 21.08.18 29.10.18   

Ethiopia Mr Ronald Micallef 22.03.18 18.05.18 24.01.19 

Ghana Mr Jean Claude Galea Mallia 05.11.18     

Holy See Mr Frank Zammit 08.08.18 02.10.18 13.12.18 

Iran Mr Paul Mifsud 06.07.18 13.09.18   

Jordan Mr Patrick Cole 06.12.17 05.02.18 11.03.18 

Libya Mr Carmelo Saliba 08.08.18 21.01.19 04.02.19 

Macedonia Ms Mary Scicluna 10.12.18 29.01.19   

Moldova Prof. Dr Lino Bianco 13.06.18 26.07.18 12.12.18 

Nepal Mr Stephen Borg 08.06.16 08.07.18 25.10.18 

Netherlands Ms Marlene Bonnici 15.06.18 09.07.18 29.08.18 

Oman Mr Paul Mifsud 05.07.18 28.08.18   

OSCE Ms Natasha Meli Daudey     18.09.18 

Panama Mr Michael Buhagiar 08.08.18     

Philippines Mr. John Aquilina 14.07.16 14.02.17 08.01.18 

Poland Dr John Paul Grech 22.06.18 13.08.18 12.09.18 

Portugal Dr Mark A Micallef 12.06.18 22.08.18 03.10.18 

Qatar Mr Joseph Theuma 05.11.18 21.12.18   

Russia Mr Pierre Clive Agius 12.07.18 12.07.18 11.10.18 

Slovenia Mr John Spiteri 05.07.18 20.09.18 25.02.19 

South Africa Mr Dionisio Vella 05.11.18     

Spain Dr Giovanni Xuereb 24.10.18 14.12.18 05.02.19 

United Kingdom Mr Joseph Cole 11.06.18 27.07.18 18.10.18 

United States of America Mr Keith Azzopardi 18.06.18 10.08.18 17.09.18 

Vietnam John Aquilina 23.02.18   16.01.19 
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9.3 Anness Ċ: Żjarat Statali Jannar 2018 sa Diċembru 2018 

Date Name Designation 

March 

25-27 H.E. Illir Meta President of the Republic of Albania 

September 2018 

16-18 H.E. Shri M. Venkaiah Naidu Vice-President of India 

 

 


