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1 L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti  

 

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

 

Matul l-2019, il-Unit għall-Kandidatura ta’ Malta għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda 

kompliet il-proċess intern li minnu qed jiġu identifikati x’riżorsi, umani u oħrajn, għandu bżonn il-

Ministeru kemm f’Malta u kemm barra. Il-Unit għamlet viżiti tekniċi f’pajjiżi li jew qegħdin iservu fil-

preżent jew li servew riċentement fil-Kunsill tas-Sigurtà.  

 

Tlesta wkoll software għall-użu intern mill-Ministeru għall-monitoraġġ ta’ kif sejra l-kandidatura. 

Matul l-2019 sar proċess intern ta’ konsultazzjoni li permess tiegħu ġew identifikati numru ta’ temi li 

fuqhom Malta se tkun qed tibbaża l-kampanja tagħha. Separatament, permezz ta’ Bord Intern tal-

Għażla, ġie identifikat abbozz ta’ logo għall-kandidatura. Inbeda wkoll proċess sabiex dan l-abbozz jiġi 

rfinat għall-użu intenzjonat tiegħu. Proċess ieħor li nbeda matul l-2019 huwa dak li jiġi ppreparat ktejjeb 

li se jippreżenta l-kandidatura ta’ Malta.  

 

Tkompla wkoll proċess ta’ preparazzjoni ta’ dokumenti speċifiċi għal kull Stat Membru tan-

Nazzjonijiet Magħquda li se jgħinu lil Malta twassal messaġġ iffukat u konsistenti. Il-Ministeru wkoll 

eżamina proposti sabiex Malta tibni u żżid il-viżibbiltà internazzjonali tagħha fi ħdan in-Nazzjonijiet 

Magħquda.  

 

1.2 Laqgħat tas-Segretarji Permanenti tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri 

tal-UE 

 

Is-Segretarju Permanenti ħadet sehem f’laqgħat tas-Segretarji Permanenti tal-Ministeri għall-Affarijiet 

Barranin tal-UE fi Brussell, Helsinki u Zagreb, fejn ġie diskuss il-programm tad-diversi Presidenzi tal-

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

il-medjazzjoni u l-konnettività, l-intelliġenza artifiċjali u sigurtà, u affarijiet u sitwazzjonijiet 

internazzjonali.  

 

1.3 Laqgħa annwali tal-Ambaxxaturi 

 

Il-laqgħa annwali tal-Ambaxxaturi ta’ Malta saret fil-Grand Hotel Excelsior bejn it-30 u l-31 ta’ Mejju, 

2019, bit-tema ‘Expanding our Horizons’.  
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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. It-Taqsima tipparteċipa wkoll fil-laqgħat relatati max-xogħol tagħhom, 

fosthom il-working parties tal-Kunsill tal-UE, COJUR u COJUR-ICC. 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 għall-Protezzjoni tad-Data u Uffiċjal għal-Libertà tal-Informazzjoni, kif ukoll liaison 

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

 

1.5 Fondi Ewropej u Sigurtà 

Il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) ġie stabbilit għall-perjodu 2014-2020, b’total ta’ €3.8 biljun għal 

seba’ snin. Azzjonijiet konkreti li qed jiġu ffinanzjati minn dan l-istrument jinkludu bosta inizjattivi 

fosthom l-istabbiliment u t-tħaddim ta’ sistemi tal-IT, l-akkwist ta’ tagħmir operazzjonali, il-

promozzjoni u l-iżvilupp ta’ skemi ta’ taħriġ u l-iżgurar tal-kordinazzjoni u l-koperazzjoni 

amministrattiva u operazzjonali.  

 
1.5.1 MT/2017/ISF/7.01 – It-taħriġ fi kwistjonijiet tax-Schengen u immigrazzjoni 

B’dan il-proġett, il-Ministeru qed jimmira li jkompli jsaħħaħ ir-riżorsi umani tiegħu permezz ta’ taħriġ 

kontinwu tal-persunal tiegħu fi kwistjonijiet tal-politika tax-Schengen u tal-immigrazzjoni. Il-baġit 

allokat għal dan huwa ta’ €700,000.00 li se jiġu 100% ffinanzjati mill-UE. Sal-2019 b’kollox intefqu 

€38,472.35. F’Ottubru sar seminar prova dwar applicant profiling għal ħaddiema tal-Ministeru. 

 

1.5.2 MT/2017/ISF/7.02 – L-ispejjeż tal-operat għall-amministrazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati ma’ 

Schengen u Viża  

L-għanijiet ta’ dan il-proġett huma li jkomplu jiġu kkonsolidati l-isforzi interni relatati mal-oqsma tax-

Schengen u tal-Viża billi jingħaqdu flimkien persuni li jaħdmu direttament fuq kwistjonijiet relatati ma’ 

Schengen f’uffiċċju wieħed; b’hekk dan huwa l-uniku punt ta’ kuntatt relatat ma’ dan is-suġġett għall-

Ministeru. Barra minn hekk, il-Ministeru qed isaħħaħ ir-riżorsi umani fi ħdan Konsulati identifikati li 

diġà qed jipproċessaw numru kbir ta’ applikazzjonijiet għal viża. Il-baġit allokat għal dan ir-rimborż 

huwa ta’ €1,213,364.00 li se jiġu 100% ffinanzjati mill-UE. Sal-2019 b’kollox intefqu €604,109.87. 
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1.5.3 MT/2017/ISF/7.03 – L-ispejjeż tar-riinġinerija u l-operat tas-Sistema Nazzjonali tal-

Informazzjoni dwar il-Viża (N-VIS).  

Dan il-proġett għandu l-għan li jindirizza t-titjib tas-sistema nazzjonali tal-viża bil-għan li tiżdied l-

effiċjenza tal-proċess tal-viża. Il-baġit allokat għal dan huwa ta’ €958,960.00 li minnhom €767,168.00 

huma ffinanzjati mill-UE. F’dan il-proġett il-UE se tkun qed tiffinanzja wkoll parti mill-ispiża għall-

manutenzjoni u l-operat tas-sistema. Għal din is-sezzjoni ġew allokati b’kollox €1,064,000.01. 

Minnhom €851,200.01 huma ffinanzjati mill-UE. Sal-2019 intefqu €300,776.37 min-naħa ta’ Malta u 

€633,213.42 min-naħa tal-UE. L-ammont totali jilħaq id-€933,989.79.  

 

1.6 Schengen and Visa Unit 

 

Matul l-2019, ix-Schengen and Visa Unit fi ħdan il-Ministeru kompla bil-ħidma sabiex ir-

Rappreżentanzi Diplomatiċi Maltin dejjem ikunu mgħarrfin dwar l-politiki li jikkonċernaw liż-Żona 

Schengen. Fl-istess waqt, il-Unit saħħaħ il-preparamenti għall-bidla fil-Kodiċi tal-Viża (Visa Code) li 

daħlu fis-seħħ nhar it-2 ta’ Frar, 2020. Sar ukoll l-iċċekkjar u l-aġġornamenti ta’ ftehimiet eżistenti ma’ 

Stati Membri tax-Schengen rigward Rappreżentanza Konsulari f’pajjiżi terzi. Matul is-sena, il-Unit 

offra wkoll assistenza dwar kwistjonijiet relatati ma’ viżi, fejn fost l-oħrajn għen diversi istituzzjonijiet 

internazzjonali li jinsabu f’Malta.  

 

1.7 Taħriġ 

 

Il-Ministeru joffri diversi opportunitajiet ta’ taħriġ u żvilupp tal-karriera lid-diplomatiċi tiegħu fosthom 

korsijiet qosra fi Brussell u, bl-għajnuna tal-MEDAC u d-DIPLO Foundation, korsijiet f’Malta. Il-

Ministeru jorganizza wkoll korsijiet sabiex l-uffiċjali ġodda jiffarmiljarizzaw rwieħhom mad-doveri 

professjonali li jkunu qegħdin jistennew minnhom. Lid-diplomatiċi li qegħdin iservu barra minn Malta, 

il-Ministeru joffrilhom l-opportunità sabiex jitgħallmu jew jiżviluppaw il-lingwa barranija tal-post fejn 

ikunu qegħdin iservu.  

 

2 Direttorat Ġenerali, Politika u Affarijiet Ewropej 

 

2.1 Politika Barranija u Sigurtà Komuni 

 

Matul l-2019, il-Ministru attenda bosta laqgħat tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin li jitlaqa’ kważi kull 

xahar fi Brussell jew fil-Lussemburgu. Fil-laqgħat ġew diskussi s-sitwazzjonijiet fil-Libja, is-Sirja, il-

Lvant Nofsani, l-Ukrajna u l-Balkani, kif ukoll ir-relazzjonijiet mar-Russja u l-Iran, u s-sitwazzjoni 

f’ċertu reġjuni fl-Afrika u fil-Venezwela. Il-Ministru attenda wkoll laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet 
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Barranin flimkien mal-Ministri għad-Difiża fl-14 ta’ Mejju, 2019, u fit-12 ta’ Novembru, 2019. Dawn 

il-laqgħat iffukaw fuq Koperazzjoni Strutturata u Permanenti fil-qasam tas-Sigurtà u Difiża tal-UE. 

Malta pparteċipat fil-qafas tan-newtralità kostituzzjonali tagħha. Il-Ministri għall-Affarijiet Barranin 

Ewropej tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu wkoll fil-marġni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 

Magħquda (UNGA) fi New York fl-24 ta’ Settembru, 2019, u ddiskutew is-sitwazzjonijiet traġiċi fil-

Libja u fis-Sirja.  

 

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

Ministri għall-Affarijiet Barranin, magħrufa aħjar bħala l-Gymnich f’Bukarest u f’Helsinki fejn il-

Ministri ddibattew mal-Ministri tal-pajjiżi kandidati.  

 

2.2 Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża 

 

Fl-14 ta’ Novembru, 2019, il-Ministeru pparteċipa fl-ewwel laqgħa annwali dwar il-Kumpatt tal-

Politika Komuni dwar is-Sigurtà u d-Difiża fil-kamp ċivili. Din il-laqgħa saħqet dwar il-ħtieġa li 

tkompli tiġi msaħħa l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tibgħat missjonijiet fil-kamp ċivili bħala parti mill-

approċċ aktar wiesa’ tagħha sabiex tindirizza u tipprevjeni f’kriżijiet u konflitti esterni.  

 

Il-Ministeru kompla jsegwi mill-qrib in-negozjati dwar il-Faċilità Ewropea għall-Paċi u b’mod 

partikolari fassal numru ta’ proposti sabiex it-test ta’ din il-Faċilità tindirizza kunċerni nazzjonali u 

tħares l-interessi ta’ Malta. 

 

2.3 Adozzjonijiet 

 

Il-Ministeru ilu snin involut fil-kamp tal-adozzjonijiet minn barra minn Malta, biss fl-2019 inħass il-

bżonn li tiġi mwaqqfa taqsima speċifika fi ħdan il-Ministeru sabiex tittratta dan ix-xogħol li kompliet 

tibni r-relazzjoni ta’ ħidma soda mal-Awtorità għall-Istandards tal-Kura Soċjali. Din il-koperazzjoni 

wasslet għal tfassil ċar ta’ kif il-komunikazzjoni bejn il-partijiet involuti, b’mod speċjali mal-aġenziji, 

seta’ jiġi ssimplifkat u jkun aktar effettiv u jassigura li l-interazzjoni li l-Ministeru jkollu mal-aġenziji 

tal-adozzjoni lokali tkun omoġenja u kemm jista’ jkun il-proċeduri jiġu mmexxija f’qasir żmien. Matul 

l-2019, il-Ministeru għen aġenziji tal-adozzjoni sabiex jistabbilixxu kuntatt aktar mill-qrib mal-

Vjetnam, mal-Polonja, mal-Moldova u mal-Indja, u għaddejjin ukoll diskussjonijiet relatati ma’ dan il-

proċess ma’ pajjiżi oħra fl-Amerika Latina, fl-Asja u fl-Afrika. F’każijiet speċifiċi ta’ adozzjoni 

kkumplikati, il-Ministeru pprovda wkoll għajnuna konsulari lill-ġenituri adottivi tul iż-żjarat tagħhom 

f’dan il-pajjiż. 
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2.4 Il-Mediterran u Relazzjonijiet Esterni 

 

2.4.1 Il-Mediterran u l-Golf Għarbi 

Il-Libja: Fid-9 ta’ Jannar, 2019, u fis-27 ta’ Mejju, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu żewġ laqgħat 

mal-Prim Ministru Libjan Fayaz al-Sarraj, f’Malta. Id-diskussjonijiet iffukaw ukoll fuq oqsma ta’ 

kollaborazzjoni inkluż migrazzjoni irregolari u l-ħtieġa li jiġi indirizzat il-kuntrabandu inkluż dak tal-

fjuwil.  

 

Delegazzjoni uffiċjali Maltija żaret il-Libja mis-17 sal-20 ta’ Ġunju, 2019, immexxija minn Carmelo 

Saliba, l-Ambaxxatur ta’ Malta għal-Libja. Saru numru ta’ laqgħat ma’ uffiċjali tal-Gvern tal-Akkord 

Nazzjonali inkluż mal-Viċi Prim Ministru kif ukoll mal-Ministri għall-Affarijiet Barranin, l-Intern, it-

Trasport u l-Edukazzjoni. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-iżviluppi fil-Libja kif ukoll fuq ir-

relazzjonijiet bilaterali, u kif Malta tista’ tkun ta’ kontribut għall-paċi fil-Libja. Fil-21 ta’ Awwissu, 

2019, ir-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għal-Libja, Ghassan Salamé, żar Malta għal 

laqgħa mal-Ministru Carmelo Abela. Is-sitwazzjoni attwali fil-Libja kif ukoll l-isforzi tal-Nazzjonijiet 

Magħquda biex iġġib tranżizzjoni paċifika f’dan il-pajjiż ġew diskussi fit-tul.  

 

Fil-Kunsill tal-Ministri għall-Affarjiet Barranin tal-UE, Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi li qajmet punti 

dwar il-Libja fil-laqgħat ta’ April, Mejju, Ġunju, Lulju, Novembru u Diċembru, 2019. 

 

It-Tuneżija: Il-Kummissjoni Konġunta bejn Malta u t-Tuneżija saret fl-4 ta’ Frar, 2019. Waqt dawn it-

taħditiet tekniċi, l-esperti Maltin u Tuneżini qablu li jsaħħu l-Koperazzjoni f’oqsma diversi inkluż fil-

kummerċ u l-ekonomija, fit-turiżmu, fit-taħriġ vokazzjonali kif ukoll fl-impjiegi u l-edukazzjoni, ir-

riċerka u l-innovazzjoni. Il-Kummissjoni Konġunta ttellgħet maż-Żjara Statali f’Malta mill-President 

tat-Tuneżija, Beji Caid Essebsi, fis-6 ta’ Frar, 2019. Fil-marġini ta’ din iż-żjara, speċifikament fis-6 ta’ 

Frar, 2019, il-Ministru Carmelo Abela kellu t-tieni edizzjoni ta’ konsultazzjonijiet politiċi ma’ 

Khemaies Jhinaoui, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-Repubblika Tuneżina. Fil-marġini tal-

Forum tal-Paċi li sar f’Pariġi mill-11 sat-13 ta’ Novembru, 2019, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa’ 

mal-Prim Ministru Tuneżin Youssef Chahed. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq aspetti bilaterali kif ukoll 

fuq l-immigrazzjoni.  

 

L-Eġittu: Fl-24 u l-25 ta’ Frar, 2019, il-Ministru Carmelo Abela akkumpanja lill-Prim Ministru 

f’Sharm el-Sheikh, fl-Eġittu, għall-ewwel Summit tal-Unjoni Ewropea u l-Lega tal-Istati Għarab (UE-

LAS). Bejn it-22 ta’ Mejju u t-3 ta’ Lulju, 2019, ġie ffirmat il-Memorandum ta’ Ftehim bejn l-

Awtoritajiet Ajrunawtiċi permezz ta’ mezzi diplomatiċi. Fit-30 ta’ Novembru, 2019, ġew inawgurati 
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Uffiċini Konsulari fl-Eġittu li ġew rinnovati permezz ta’ proġett li kien parzjalment iffinanzjat mill-

Fond tas-Sigurtà Interna tal-UE għall-2014-2020. 

 

Is-Sirja: Bejn it-13 u l-14 ta’ Marzu, 2019, il-Ministru Abela attenda t-Tielet Konferenza dwar is-Sirja 

fi Brussell u ħabbar l-offerta ta’ Malta ta’ 25% tal-baġit annwali tagħha għall-Għajnuna Umanitarja lejn 

il-Pjan ta’ Rispons Umanitarju għas-Sirja għas-sena 2020. Il-Ministru Abela attenda wkoll laqgħa dwar 

is-sitwazzjoni fis-Sirja fil-marġini tal-UNGA fi New York fil-25 ta’ Settembru. Is-sitwazzjoni fis-Sirja 

ġiet diskussa wkoll b’mod estensiv fil-laqgħa tal-FAC fl-14 ta’ Ottubru, 2019. Ġew adottati 

konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-Sirja tal-Grigal u dwar attivitajiet ta’ tħaffir illegali Tork fil-Lvant 

tal-Mediterran. 

 

Il-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani: Il-Ministeru, fit-13 ta’ Novembru, 2019, għamel sejħa għat-

tmiem tal-vjolenza f’Gaza. Matul is-sena, u minħabba żviluppi attwali, il-Ministeru kompla jsegwi s-

sitwazzjoni f’Iżrael u fit-Territorji Okkupati. 

 

Iżrael: Il-Ministeru ffaċilita l-prepazzjoni ta’ laqgħat li kien hemm f’Iżrael minn dinjitarji Maltin 

fosthom il-President ta’ Malta, li kienet akkumpanjata mill-Ministru Chris Fearne, fejn saru laqgħat 

mal-President Rivlin u d-Deputat Ministru Michel Oren. Fid-29 ta’ Jannar, 2019, il-Ministru Fearne u 

d-Deputat Ministru tas-Saħħa ta’ Iżrael Yakov Litzman, iffirmaw il-Pjan ta’ Koperazzjoni fil-Qasam 

tas-Saħħa u x-Xjenzi Mediċi bejn Malta u Iżrael. Ġiet iffirmata wkoll Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-

Koperazzjoni fl-Oqsma tal-Isport fit-12 ta’ Ġunju, 2019, mis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima u 

d-Direttur Ġenerali tal-Ministeru Iżraeljan tal-Kultura u l-Isport.  

 

Il-Palestina : Il-Ministeru assista fiż-żjara tal-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca bejn id-

29 u l-31 ta’ Jannar, 2019, li żaret Ramallah u Betlem. 

 

Fit-23 ta’ Settembru, 2019, saret laqgħa oħra bilaterali bejn il-Ministru Abela u Riad al-Malki, Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u l-Espatrijati tal-Palestina, fil-marġini tal-UNGA fejn ġew diskussi 

relazzjonijiet bilaterali.  

 

Il-Ministeru ffaċilita fit-tħejjija ta’ boroż ta’ studju li ġew offruti lil studenti Palestinjani fl-Università 

ta’ Malta fi tliet korsijiet tal-Masters. Il-Ministeru ħadem ukoll mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-

Xogħol u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, biex jiġu organizzati żewġ korsijiet fl-Ingliż u fit-taħriġ 

relatat mal-Protezzjoni Ċivili, li ġew offruti lil erba’ diplomatiċi u tliet uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili 

Palestinjani. 
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Fit-13 ta’ Novembru, 2019, il-Ministeru ospita sessjoni ta’ Konsultazzjonijiet Politiċi bejn Malta u l-

Palestina. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq kwistjonijiet bilaterali, żviluppi reġjonali u relazzjonijiet UE-

Palestina.  

 

Il-Ministeru assista fit-tħejjija ta’ żjara mill-Prim Ministru Joseph Muscat, biex jattendi l-quddiesa ta’ 

Lejlet il-Milied f’Betlem fl-24 ta’ Diċembru, 2019. Matul din iż-żjara saret laqgħa bilaterali bejn il-

Prim Ministru Muscat u l-Prim Ministru Mohammad Shtayyeh, akkumpanjat mill-Ministru Carmelo 

Abela waqt din iż-żjara.  

 

L-Unjoni għall-Mediterran: Fit-28 ta’ Marzu, 2019, waqt il-laqgħa ta’ Uffiċjali Għolja tal-Unjoni 

għall-Mediterran, il-kandidatura tal-Ambaxxatriċi Marisa Farrugia minn Malta għall-kariga ta’ Deputat 

Segretarju Ġenerali għall-Affarijiet Soċjali u Ċivili ġiet approvata unanimament b’seħħ mill-ewwel ta’ 

Settembru, 2019.  

 

Waqt il-Laqgħa tal-Uffiċjali Għolja tal-Unjoni għall-Mediterran, li sar fi Brussell fis-17 ta’ Lulju, 2019, 

is-Sur Manuel Sapiano (CEO, Water and Energy Agency) ta preżentazzjoni fuq il-proġett LIFE-IP 

RBMP-MALTA dwar l-immaniġġjar tal-ilma. Dan il-proġett ġie uffiċjalment approvat waqt il-Laqgħa 

tal-Uffiċjali Għolja f’Barċellona bejn it-2 u t-3 ta’ Ottubru, 2019, u jagħmel unur lil Malta.  

 

Waqt il-Laqgħa tal-Uffiċjali Għolja li saret f’Barċellona bejn it-2 u t-3 ta’ Ottubru, 2019, sar ftehim li 

Malta tospita t-Tieni Laqgħa Ministerjali tal-Unjoni għall-Mediterran fuq l-Ekonomija Blu, fit-2 ta’ 

Lulju, 2020. 

 

Il-Fondazzjoni Anna Lindh: Il-Fondazzjoni Anna Lindh, bi sħab mal-Akkademja tal-Mediterran 

għall-Istudji Diplomatiċi (MEDAC), organizzat l-ewwel Seminar dwar it-Tmexxija Reġjonali fil-qafas 

tal-programm ewlieni ‘Vuċijiet Żgħażagħ Mediterranji’ bejn l-14 u d-19 ta’ Jannar, 2019. Dan wassal 

għal laqgħa informali bejn l-għaxar Ministri għall-Affarijiet Barranin u għaxar rappreżentanti żgħażagħ 

tal-5+5. It-tieni Seminar sar ukoll f’Malta fit-tielet ġimgħa ta’ Novembru, 2019. Bejn it-3 u l-5 ta’ Lulju, 

il-Fondazzjoni Anna Lindh, flimkien mal-Aġenzija Żgħażagħ u bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea, 

organizzat l-ewwel dibattitu Ewro-Mediterranju u Forum Politiku. Il-Ministru Carmelo Abela 

pparteċipa fiż-żewġ seminars u għamel id-diskors f’għeluq id-dibattitu li ffoka fuq x’jistgħu jagħmlu ż-

żgħażagħ Mediterranji biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030.  

 

Fil-25 ta’ Settembru, 2019, fil-marġini tal-UNGA, il-Fondazzjoni Anna Lindh organizzat id-djalogu 

fejn il-Ministru Abela tkellem fuq l-importanza tal-Mediterran fl-Aġenda globali, ir-reżiljenza fil-klima, 

l-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli għall-2030 u d-djalogu bejn soċjetajiet u reġjuni mmexxi miż-

żgħażagħ.  
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Id-Djalogu 5+5 – Forum għall-Pajjiżi tal-Punent tal-Mediterran: Malta ospitat il-Ħmistax-il 

Laqgħa Ministerjali tad-Djalogu tal-Punent tal-Mediterran magħruf bħala ‘Id-Djalogu 5+5’ bejn is-17 

u t-18 ta’ Jannar, 2019. Din il-laqgħa kienet ippreseduta mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-

Promozzjoni tal-Kummerċ, il-Ministru Carmelo Abela, u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-

Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija, Abdelkader Messahel. Il-Ministri addottaw 

Dikjarazzjoni bl-isem ‘Naħdmu Flimkien: Futur Sostenibbli għall-Mediterran tal-Punent’. L-

immigrazzjoni, it-tibdil fil-klima, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-radikalizzazzjoni kienu wkoll fost is-

suġġetti tad-diskussjoni.  

 

Is-Summit taż-Żewġt Ixtut (Sommet des Deux Rives): Is-Summit taż-Żewġt Ixtut ġie mniedi 

formalment waqt il-15-il Laqgħa Ministerjali tal-5+5 f’Malta fit-18 ta’ Jannar, 2019, mill-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin ta’ Franza Jean-Yves Le Drian, bil-għan li tiġġenera dinamika politika ġdida 

għall-Mediterran tal-Punent billi tinvolvi lis-soċjetà ċivili biex toħloq politika Mediterranja aktar 

inklussiva.  

 

 Lega tal-Pajjiżi Għarab: Fl-4 ta’ Frar, 2019, il-Ministru Abela attenda l-Ħames Laqgħa Ministerjali 

tal-UE-LAS fi Brussell. Dan sar bi preparazzjoni għall-Ewwel Summit tal-EU-LAS li sar fl-Eġittu fl-

24 u l-25 ta’ Frar, 2019. Għal dan is-Summit, il-Ministru Abela akkumpanja lill-Prim Ministru ta’ 

Malta, li waqt l-intervent tiegħu saħaq fuq l-importanza li tiġi stabbilita u tinżamm relazzjoni b’saħħitha 

u stabbli bejn l-UE u d-Dinja Għarbija.  

 

L-Arabja Sawdita: Fl-4 ta’ Frar, 2019, il-Ministru Abela ltaqa’ ma’ Adel Al-Jubeir, Segretarju tal-

Istat għall-Affarijiet Barranin tal-Arabja Sawdita, fil-marġini tal-Laqgħa Ministerjali tal-UE-LAS, fi 

Brussell. Il-laqgħa kienet opportunità sabiex jiġu diskussi s-sitwazzjonijiet fir-reġjun u t-tisħiħ tar-

relazzjonijiet bilaterali. 

 

Il-Kuwajt: Fil-25 ta’ Settembru, 2019, fil-marġini tal-UNGA, saret laqgħa bilaterali bejn il-Ministru 

Abela u l-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Istat tal-Kuwajt, Sheikh Sabah 

Khalid Al Hamad Al Sabah. Iż-żewġ Ministri laqgħu l-momentum iġġenerat fl-iskambji bilaterali bejn 

Malta u l-Kuwajt. 

 

Il-Qatar: Il-kollaborazzjoni bejn il-Qatar Airways u l-Air Malta rriżultat f’rotta diretta bejn Malta u l-

Qatar mill-4 ta’ Ġunju, 2019. Il-Ministru Abela kien preżenti fuq l-ewwel titjira. Fit-23 ta’ Settembru, 

2019, is-Sur Joseph Theuma ppreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu bħala l-Ambaxxatur ġdid ta’ Malta 

għall-Istat tal-Qatar lil Sheikh Abdullah Bin Hamad Al Thani, Deputat Amir tal-Istat tal-Qatar. 
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L-Iran: Fid-9 ta’ Marzu, 2019, is-Sur Paul Mifsud ippreżenta l-Ittra ta’ Kredenzjali tiegħu lil Dott. 

Hassan Rouhani, President tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran, bħala l-Ambaxxatur ta’ Malta akkreditat 

għall-Iran. Matul din iż-żjara saru wkoll diversi laqgħat: ma’ Dott. Mohammad Javad Zarif, Ministru 

tal-Affarijiet Barranin tal-Iran u mas-Sur Mahmuod Barimani, Direttur għall-Ewropa tat-Tramuntana u 

tal-Lvant fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Iran.  

 

L-Emirati Għarab Magħquda: Il-Prim Ministru żar Abu Dhabi mill-14 sas-16 ta’ Marzu, 2019, għaċ-

ċerimonja tal-ftuħ tal-Logħob Olimpiku Speċjali Dinji u esprima l-ammirazzjoni tiegħu għad-

dedikazzjoni tal-atleti, flimkien mal-ġenituri u l-voluntiera tagħhom fil-preparamenti għal-logħob.  

 

L-Oman: Fis-16 ta’ Ottubru, 2019, is-Sur Paul Mifsud ippreżenta l-Copie d’Usage tiegħu bħala 

Ambaxxatur mhux residenti tar-Repubblika ta’ Malta lis-Sultanat tal-Oman, lil Sayyid Badr bin Hamad 

bin Hamood Albusaidi, Segretarju Ġenerali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tas-Sultanat tal-

Oman.  

 

Il-Jemen: Fis-26 ta’ Frar, 2019, il-Nazzjonijiet Magħquda, flimkien mal-Iżvezja u l-Iżvizzera, nedew 

ir-Raba’ Konferenza tad-Donaturi għall-Jemen. Malta ħadet sehem f’din il-Konferenza u wiegħdet is-

somma ta’ €50,000. 

 

2.4.2 Relazzjonijiet Esterni 

2.4.2.1 l-Afrika: 

 

L-Afrika t’Isfel: Fil-15 ta’ Ottubru, 2019, is-Sur Dionisio Vella ppreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala 

Kummissarju Għoli mhux residenti tar-Repubblika ta’ Malta għall-Afrika t’Isfel. Waqt iż-żjara s-Sur 

Vella kellu bosta laqgħat, fosthom mad-Direttur tal-Ewropa tal-Punent, mal-President tal-Kamra tal-

Kummerċ, mad-Deputat Direttur Ġenerali għall-Koperazzjoni Internazzjonali u Riżorsi, mal-Konslu 

Onorarju ta’ Malta fl-Afrika t’Isfel, u mad-Direttur Taħriġ Diplomatiku, Riċerka u Żvilupp. Is-Sur Vella 

kellu wkoll intervista fuq Radju UBUNTU fejn iddiskuta r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Afrika t’Isfel.

  

 

L-Etjopja: Fl-24 ta’ Jannar, 2019, Ronald Micallef ippreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur 

mhux residenti ta’ Malta għall-Etjopja. Fil-laqgħat mal-awtoritajiet Etjopjani, ġiet diskussa 

Koperazzjoni fl-oqsma tas-servizzi tal-ajru, il-kummerċ u l-edukazzjoni. Bejn l-14 u t-23 ta’ Mejju, l-

Ambaxxatur Micallef mexxa żjara fl-Etjopja fejn numru ta’ kumpaniji Maltin stabbilixxew kuntatti utli 

għall-kummerċ u n-negożju. 
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Il-Ghana: Fil-22 ta’ Jannar, 2019, il-Ministru Abela kellu diskussjonijiet mal-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tal-Ghana, Shirley Botchway, fil-marġini tal-laqgħa Ministerjali tal-Unjoni Ewropea u tal-

Unjoni Afrikana, li saret fi Brussell fil-21 u t-22 ta’ Jannar, 2019. Fid-19 ta’ Marzu, 2019, il-

Kummissarju Għoli Malti residenti fil-Ghana ppreżenta l-kredenzjali tiegħu. 

 

Fil-25 u s-26 ta’ Marzu, 2019, il-President tal-Ghana, Nana Akufo-Addo, mexxa żjara statali f’Malta, 

fejn ġew iffirmati Ftehim ta’ Ħelsien mit-Taxxa Doppja, Memorandum ta’ Ftehim fuq Servizzi tal-Ajru, 

Ftehim ta’ Koperazzjoni fil-Qasam tat-Turiżmu, Ftehim ta’ Koperazjoni bejn l-Awtoritajiet fil-Qasam 

Mediċinali, Ftehim għall-Eżenzjoni mill-Viża għall-Passaporti Diplomatiċi u l-Minuti tat-Tieni Laqgħa 

tal-Kummissjoni Konġunta.  

 

Ir-Rwanda: Fit-22 ta’ Jannar, 2019, il-Ministru Abela kellu diskussjonijiet mal-Ministru għall-

Affarijiet Barranin tar-Rwanda, Richard Sezibera, fil-marġini tal-laqgħa Ministerjali tal-Unjoni 

Ewropea u tal-Unjoni Afrikana. Fil-laqgħa ssemmiet il-possibbiltà ta’ koperazzjoni fl-oqsma tal-

kummerċ, turiżmu u innovazzjoni. Delegazzjoni Maltija żaret ir-Rwanda bejn il-15 u d-19 ta’ Lulju 

biex tassisti ’l-awtoritajitet tar-Rwanda fit-tħejjijiet għal-laqgħa tal-Commonwealth li se tinżamm fir-

Rwanda fl-2020. 

 

Unjoni Afrikana: Fis-6 ta’Settembru, 2019, l-Ambaxxatur Ronald Micallef ippreżenta l-kredenzjali 

tiegħu bħala Rappreżentant ta’ Malta għall-Unjoni Afrikana. Fil-laqgħa mal-President tal-Kummissjoni 

tal-Unjoni Afrikana ġiet diskussa koperazzjoni fil-qasam marittimu u fl-immigrazzjoni. 

 

2.4.2.2 L-Asja: 

 

L-ASEAN: Fil-21 ta’ Jannar, 2019, il-Minstru Abela attenda t-22 Laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet 

Barranin tal-UE u l-ASEAN fi Brussell, fejn iddiskutew il-koperazzjoni dwar kwistjonijiet reġjonali u 

internazzjonali, inklużi sfidi globali bħat-tibdil fil-klima u t-tisħiħ tas-sistema multilaterali.  

 

L-ASEM/ASEF: Fit-2 ta’ Awwissu, 2019, il-Ministru Abela attenda l-ftuħ tal-konferenza ‘Model 

Asem Spin-Off’ organizzata mill-Fondazzjoni Asja-Ewropa (ASEF). Il-Ministru tkellem dwar ir-rwol 

taż-żgħażagħ fil-politika u d-diplomazija. Bejn il-15 u 16 ta’ Diċembru, 2019, il-Ministru Abela attenda 

għall-14-il laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-ASEM, f’Madrid, Spanja. 

 

Il-Bangladesh: Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-Repubblika Popolari tal-Bangladesh, Dott. 

A.K. Abdul Momen, żar Malta mill-21 sat-23 ta’ Lulju, 2019. Matul din iż-żjara ġew iffirmati żewġ 

Memoranda ta’ Ftehim, wieħed fuq konsultazzjoni bilaterali u wieħed rigward koperazzjoni bejn 

MEDAC u l-Akkademja tas-Servizz Barrani tal-Bangladesh. 
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Il-Ġappun: Fil-31 ta’ Mejju, 2019, il-Ministru Abela kellu laqgħa mas-Sur Maki Hosoda, Direttur tal-

Kamra Ġappuniża tal-Kummerċ, li kien Malta sabiex imexxi delegazzjoni tal-kummerċ mill-Ġappun. 

Bejn it-22 u l-25 ta’ Settembru, 2019, il-Grupp Parlamentari ta’ Ħbiberija tal-Ġappun żar Malta, u matul 

din iż-żjara għamlu sejħa ta’ kortesija lill-President ta’ Malta. Fil-21 ta’ Ottubru, 2019, il-President ta’ 

Malta Dr George Vella żar il-Ġappun għaċ-ċerimonja tal-Inkurunazzjoni tal-Imperatur Naruhito. 

 

Iċ-Ċina: Fil-25 ta’ April, 2019, fil-marġini tat-Tieni Forum fuq l-Inizjattiva Belt and Road, il-Ministru 

għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi ffirma Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Ministeru 

għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma u Shanghai Electric Power Co. Ltd. Bejn it-2 u l-5 ta’ Ġunju, 

2019, delegazzjoni Ċiniża mill-Konferenza Konsultattiva Politika tal-Poplu Ċiniż (CPPCC) u l-Kumitat 

Ċentrali tal-Assoċjazzjoni taċ-Ċina għall-Promozzjoni tad-Demokrazija (CAPD) żaru Malta, fejn 

kellhom laqgħa ma’ Dr George Vella, President ta’ Malta, u Dr Anġlu Farrugia, President tal-Kamra 

tad-Deputati. Bejn il-5 u s-7 ta’ Novembru, 2019, il-Ministru Abela għamel żjara f’Shanghai fejn Malta 

għall-ewwel darba kellha padiljun Malti fit-Tieni Expo Internazzjonali tal-Import.  

 

Il-Malasja: Fil-21 ta’ Marzu, 2019, Clifford Borg-Marks, Kummissarju Għoli ta’ Malta għall-Malasja, 

ippreżenta l-kredenzjali tiegħu lill-Maestà Tiegħu Yang di-Pertuan Agong XVI, Al-Sultan Abdullah 

Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah fi Kuala 

Lampur. 

 

Il-Maldivi: Stephen Borg, Kummissarju Għoli, ippreżenta l-kredenzjali tiegħu lis-Sur Ibrahim 

Mohamed Solih, President tar-Repubblika tal-Maldivi, fis-16 ta’ Ġunju, 2019, f’Malé. 

 

Il-Mongolja: Fl-24 ta’ Settembru, 2019, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mas-Sur Damdin 

Tsogtbaatar, Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Mongolja fejn ġie ffirmat Memorandum ta’ Ftehim 

fuq konsultazzjonijiet bilaterali. 

 

Singapore: Bejn is-6 u d-9 ta’ April, 2019, il-Ministru Abela mexxa delegazzjoni kummerċjali 

f’Singapore, u kellu laqgħa mal-Ministru tal-Istat fil-Ministeru għad-Difiża u l-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin, Dott. Mohamad Maliki Bin Osman.  

 

L-Indja: Bejn it-18 u l-20 ta’ Jannar, 2019, il-Prim Ministru Joseph Muscat ipparteċipa fid-9 Summit 

Globali tal-Gujarat Vibranti. Matul iż-żjara kellu laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru Indjan Narendra 

Modi kif ukoll mal-Ministru Prinċipali tal-Gujarat Vijay Rupani u għamel diskors fis-sessjoni 

inawgurali tas-Summit Globali tal-Gujarat Vibranti. 

 



Rapport Annwali 2019 - MFTP 13 

Il-Pakistan: Fis-6 ta’ Diċembru, 2019, seħħew l-ewwel konsultazzjonijiet politiċi bilaterali bejn Malta 

u l-Pakistan f’Malta, fejn ġiet diskussa r-relazzjoni bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll kwistjonijiet 

reġjonali u internazzjonali. 

 

2.4.2.3 Il-Kontinent Amerikan 

 

L-Istati Uniti tal-Amerika: Nhar il-11 ta’ Marzu, 2019, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali 

f’Malta mal-Assistent Segretarju tal-Istat il-ġdid tal-Istati Uniti għall-Ewropa u l-Ewrasja, l-

Ambaxxatur Philip T. Reeker. Il-laqgħa kienet waħda ta’ kortesija fejn ġew diskussi wkoll kwistjonijiet 

bilaterali. Fit-18 ta’ Lulju, 2019, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali f’Washington mas-Senatur 

Rand Paul. Fit-23 ta’ Settembru, 2019, il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu laqgħa mal-Assistent 

Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej u Ewro-Ażjatiċi, Philip T. Reeker. Id-diskussjonijiet 

iffukaw fuq ir-relazzjonijiet bilaterali. 

 

Il-Kanada: Fid-9 ta’ Lulju, 2019, l-Ambaxxatur Keith Azzopardi ppreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala 

Ambaxxatur mhux Residenti tar-Repubblika ta’, Malta għall-Kanada. Fit-28-29 ta’ Settembru 2019, il-

Prim Ministru Joseph Muscat żar il-belt ta’ Toronto fil-Kanada. Flimkien mal-Ministru għall-

Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar Chris Cardona u rappreżentanti mill-Malta Enterprise, Dr 

Muscat kellu laqgħat mat-tmexxija ta’ kumpaniji li qed jikkunsidraw li jinvestu f’Malta, kif ukoll il-

komunità Maltija f’Toronto. 

 

2.4.2.4 L-Amerika Latina 

 

Il-Venezwela: Fil-15 ta’ Lulju, 2019, il-Ministru Abela attenda għal-laqgħa tal-Ministri Ewropej għall-

Affarjiet Barranin fejn kien hemm qbil dwar il-possibbiltà li jiżdiedu sanzjonijiet kontra r-reġim ta’ 

Maduro fil-każ li ma jintlaħaqx ftehim waqt in-negozjati li għadejjin fi ħdan it-Taħditiet Sponsorjati 

minn Oslo.  

 

Kuba: Fis-26 ta’ Settembru, 2019, il-Ministru Abela u l-Ministru għall-Affarjiet Barranin ta’ Kuba 

Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla, iffirmaw il-Memorandum ta’ Ftehim dwar Konsultazzjonijiet 

Bilaterali ma’ Kuba.  

 

Il-Kolombja: L-Ambaxxatur Dr Michele Buhagiar ippreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur 

mhux residenti tar-Repubblika ta’ Malta fil-Kolombja fit-12 ta’ Settembru, 2019. Ġie ffirmat il-

Memorandum ta’ Ftehim u nbeda l-Ftehim dwar is-Servizzi tal-Ajru mal-Kolombja fis-26 ta’ 

Settembru, 2019, waqt l-Assemblea tal-ICAO. 
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Ir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-Amerika Latina u l-Karibew (EU-

CELAC): Fit-18 ta’ Settembru, 2019, id-Direttur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Internazzjonali EU-LAC, 

is-Sinjura Paola Amadei, għamlet żjara f’Malta. Saret laqgħa mal-Ministru Abela dwar 

kontribuzzjonijiet ippjanati u inizjattivi oħra tal-Fondazzjoni u kif Malta jista’ jkollha rwol attiv fil-

qafas tas-sħubija interreġjonali.  

 

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

 

Il-Federazzjoni Russa: Fit-28 ta’ Ġunju, 2019, seħħew il-konsultazzjonijiet politiċi fil-livell ta’ 

Direttur Ġenerali f’Moska. Matul din il-laqgħa, iż-żewġ naħat ħadu l-opportunità sabiex jiddiskutu 

kwistjonijiet bilaterali u koperazzjoni bejn Malta u l-Federazzjoni Russa. Bejn it-2 u l-4 ta’ Lulju, 2019, 

l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia mexxa Delegazzjoni Parlamentari f’Moska li 

pparteċipat fit-Tieni Forum Internazzjonali intitolat ‘Żvilupp tal-Parlamentariżmu’. Fit-18 ta’ Awwissu, 

2019, ġiet inawgurata wirja tar-ritratt ta’ Katerina II il-Kbira mill-Ministru Carmelo Abela. Fl-20 ta’ 

Awwissu, 2019, il-Ministru Abela kellu wkoll laqgħa ma’ Sergei Lavrov, Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tal-Federazzjoni Russa, fejn iż-żewġ naħat iddiskutew diversi kwistjonijiet bilaterali. 

 

L-Ukrajna: Il-kuntatti diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi komplew fl-Ukrajna fl-ambitu tal-kriżi fil-

Lvant tal-pajjiż u l-prospetti ta’ ftehim wara is-suċċes tas-Summit tan-Normandija. F’dan il-kuntest 

mit-2 sal-4 ta’ Lulju, 2019, Malta attendiet għat-Tielet Konferenza ta’ Riforma tal-Ukrajna f’Toronto. 

 

Fis-26 ta’ Settembru, 2019, fil-marġini tal-UNGA, ġew iffirmati żewġ Memoranda ta’ Ftehim bejn 

Malta u l-Ukrajna: wieħed fuq Koperazzjoni fil-Politika Soċjali u ieħor fuq Koperazzjoni fil-Qasam tal-

Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet Magħquda mill-Ministru Abela u Pavlo Klimkin, 

Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Ukrajna. 

 

Il-Belarussja: Fl-20 ta’ Mejju, 2019, l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Polonja Dott. John Paul Grech 

ippreżenta l-kredenzjali tiegħu bħala Ambaxxatur ta’ Malta (mhux residenti) għar-Repubblika tal-

Belarussja.  

 

Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Belarussja komplew jissaħħu, bl-ewwel laqgħa għolja mmexxija mid-

Deputat Ministru għall-Ekonomija Dmitry Yaroshevich fuq l-IT u l-Business li żaret Malta bejn l-1 u 

l-4 ta’ Diċembru, 2019. Waqt din iż-żjara saru laqgħat oħra mas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru 

għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ta’ Malta, kif ukoll mal-MITA u mal-Kamra 

tal-Kummerċ ta’ Malta.  
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L-Armenja: Fis-27 ta’ Ġunju, 2019, il-Ministru Abela għamel żjara uffiċjali f’Yerevan. Il-Ministri 

ddiskutew ir-relazzjoni bilaterali u reġjonali kif ukoll oqsma ġodda ta’ koperazzjoni li huma ta’ interess 

reċiproku, fosthom fil-qafas tas-sħubija tal-Lvant tal-Ewropa.  

 

Fis-16 ta’ Frar, 2019, il-Ministru Abela ltaqa’ ma’ Zohrab Mnatsakanyan, Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tal-Armenja, fil-marġini tal-Konferenza ta’ Munich dwar is-Sigurtà, u ffirmaw il-

Memorandum ta’ Ftehim dwar it-Twaqqif ta’ Konsultazzjonijiet Politiċi. 

 

Fl-24 ta’ Settembru, 2019, il-Ministru reġa’ kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tal-Armenja, Zohrab Mnatsakanyan, fil-marġini tal-UNGA, fejn ġie ffirmat il-Ftehim għall-

Eliminazzjoni tat-Tassazzjoni Doppja fir-rigward tat-Taxxi u d-Dħul u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-

evitar tat-taxxa. 

 

Il-Georgia: Fil-11 u t-12 ta’ Lulju, 2019, Malta attendiet is-16-il Konferenza Internazzjonali tal-Batumi 

li ffukat fuq l-10 anniversarju tas-Sħubija tal-Lvant.  

 

Is-Sħubija tal-Lvant: Is-Sħubija tal-Lvant ġiet diskussa fl-FAC tat-8 ta’ April, 2019, fejn il-Ministri 

ddiskutew l-aġenda futura tas-Sħubija tal-Lvant. Fit-13 ta’ Mejju, 2019, il-Ministru Abela ħa sehem fil-

laqgħa tal-Ministri għall-Affarjiet Barranin tas-Sħubija tal-Lvant fi Brussell, fejn iċċelebraw l-għaxar 

anniversarju tas-Sħubija tal-Lvant u tennew l-importanza tagħha. Huma rriflettew ukoll fuq l-

importanza tal-implimentazzjoni tal-għoxrin mira tanġibbli (deliverables) stabbiliti għall-2020.  

 
2.4.3 Iffirmar u Ratifikazzjoni ta’ Ftehim Bilaterali 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

Iżrael 
Il-Pjan ta’ Koperazzjoni fil-Qasam tas-Saħħa u x-Xjenzi 

Mediċi 
29 ta’ Jannar, 2019 

It-Tuneżija Il-Minuti Maqbula tal-Kummissjoni Konġunta 6 ta’ Frar, 2019 

It-Tuneżija Il-Ftehim dwar Impjieg Temporanju 6 ta’ Frar, 2019 

It-Tuneżija 
Il-Memorandum ta’ Ftehim dwar l-Iżvilupp tat-Tfulija 

Bikrija 
6 ta’ Frar, 2019 

It-Tuneżija Il-Protokoll ta’ Koperazzjoni fil-Qasam tal-Anzjani 6 ta’ Frar, 2019 

It-Tuneżija 
Il-Programm ta’ Koperazzjoni Kulturali għas-snin 2019-

2021 
6 ta’ Frar, 2019 

Il-Ghana Ftehim ta’ Ħelsien mit-Taxxa Doppja 26 ta’ Marzu, 2019 

Il-Ghana Memorandum ta’ Ftehim dwar Servizzi tal-Ajru 26 ta’ Marzu, 2019 

Il-Ghana 
Memorandum ta’ Ftehim bejn l-Awtoritajiet fil-Qasam 

Mediċinali 
26 ta’ Marzu, 2019 
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Il-Ghana 
Memorandum ta’ Ftehim ta’ Koperazzjoni fil-Qasam tat-

Turizmu 
26 ta’ Marzu, 2019 

Il-Ghana 
Ftehim għall-Eżenzjoni mill-Viża għall-Passaporti 

Diplomatiċi 
26 ta’ Marzu, 2019 

Il-Ghana 
Minuti tat-Tieni Laqgħa tal-Kummissjoni Permanenti 

Konġunta 
26 ta’ Marzu, 2019 

Il-Korea t’Isfel 
Memorandum ta’ Ftehim dwar is-Servizzi tal-Ajru bejn l-

Awtoritajiet Ajrunawtiċi  
5 ta’ April, 2019 

Singapore 
Memorandum ta’ Ftehim għal koperazzjoni fil-qasam tat-

teknoloġiji emerġenti u ċ-ċibersigurtà 
9 ta’ April, 2019 

Iċ-Ċina 
Memorandum ta’ Ftehim dwar Approfondiment tal-

Koperazzjoni fis-Setturi tal-Enerġija u l-Ilma  
25 ta’ April, 2019 

Is-Seychelles 
Memorandum ta’ Ftehim dwar Konsultazzjonijiet Politiċi 

Bilaterali 
21 ta’ Mejju, 2019 

L-Eġittu Memorandum ta’ Ftehim bejn l-Awtoritajiet Ajrunawtiċi  
22 ta’ Mejju, u 3 ta’ Lulju, 

2019 

Iżrael 
Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Koperazzjoni fl-Oqsma tal-

Isport 
12 ta’ Ġunju, 2019 

Il-Bangladesh 
Memorandum ta’ Ftehim bejn MEDAC u l-Akkademja tas-

Servizz Barrani tal-Bangladesh. 
22 ta’ Lulju, 2019 

Il-Bangladesh Memorandum ta’ Ftehim dwar Konsultazzjonijiet Politiċi 22 ta’ Lulju, 2019 

Il-Mongolja Memorandum ta’ Ftehim dwar Konsultazzjonijiet Politiċi  24 ta’ Settembru, 2019 

L-Armenja 

Ftehim għall-Eliminazzjoni tat-Tassazzjoni Doppja fir-

rigward tat-Taxxi u d-Dħul u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-

evitar tat-taxxa  

24 September, 2019 

L-Ukrajna 
Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fil-Politika 

Soċjali  
26 ta’ Settembru, 2019 

L-Ukrajna 
Memorandum ta’ Ftehim dwar Koperazzjoni fil-Qasam tal-

Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal. 
26 ta’ Settembru, 2019 

Kuba Memorandum ta’ Ftehim dwar Konsultazzjonijiet Bilaterali  26 ta’ Settembru, 2019 

Il-Korea t’Isfel 

Ftehim ta’ dwar negozjati fuq Protokoll bejn id-

delegazzjonijiet li jirrappreżentaw il-Gvern tar-Repubblika 

ta’ Malta u l-Gvern tar-Repubblika tal-Korea. 

11 ta’ Novembru, 2019 

 

2.4.4 Ratifikazzjonijiet 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 
Il-Pakistan Ftehim dwar it-Tneħħija tal-Viża għal detenturi tal-Passaport 

Diplomatiku u Uffiċjali. 

15 ta’ Novembru, 2019 
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2.5 Relazzjonijiet Bilaterali mal-pajjiżi Ewropej u Affarijiet Ewropej 

 
2.5.1 Ir-Relazzjoni mal-pajjiżi Membri tal-Unjoni Ewropea (UE)  

L-Italja: F’Novembru tal-2018, il-Ministru Abela attenda d-Djalogi Mediterranji li saru f’Ruma, fejn 

ġew diskussi diversi kwistjonijiet relatati mal-Mediterran. Matul is-sena li għaddiet saret ukoll 

koperazzjoni bejn l-Isptar Mater Dei, l-Università ta’ Malta u l-Università ta’ Bologna fl-Italja.  

 

Fuq livell politiku, ir-relazzjonijiet komplew jissaħħu permezz ta’ laqgħa bilaterali li l-Ministru Abela 

kellu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Taljan Enzo Moavero Milanesi, waqt li kien f’Malta għas-

Summit tal-5+5, f’Jannar tal-2019, kif ukoll permezz taż-żjara li l-President Coleiro Preca, flimkien 

mal-Ministru Abela għamlu fl-Italja f’Marzu 2019, u li matulha ltaqgħu mal-President Taljan Sergio 

Mattarella kif ukoll mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Taljan Moavero Milanesi. 

 

Matul ix-xahar ta’ Mejju tal-2019, saret laqgħa bilaterali oħra bejn il-Prim Ministru Malti u l-Prim 

Ministru Taljan Conte li kien Malta għas-Summit tal-Pajjiżi fin-Nofsinhar tal-UE (Med7). F’Settembru 

tal-2019, il-President George Vella kellu laqgħa mal-President Taljan Mattarella f’Ruma, filwaqt li fl-

aħħar tas-sena l-Ministru Abela attenda għall-ħames edizzjoni tad-Djalogi Meditterranji li sar f’Ruma 

f’Diċembru. 

 

Ir-Renju Unit: Is-sena li għaddiet kienet sena impenjattiva mill-att politiku. Kemm il-Ministri Maltin 

kif ukoll il-Prim Ministru u l-President ta’ Malta ltaqgħu ma’ diversi mexxejja mir-Renju Unit, fosthom 

fi Frar u April tal-2019 bejn il-Prim Ministru Malti l-Prim Ministru Muscat u l-Prim Ministru tar-Renju 

Unit ta’ dak iż-żmien, Theresa May.  

 

F’Mejju tal-2019, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru Ingliż Jeremy Hunt, li dak iż-żmien kien 

responsabbli mill-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit, waqt żjara uffiċjali fl-Ingilterra.  

 

Żjara oħra saret lejn l-aħħar ta’ Ġunju mill-Prim Ministru Muscat, li indirizza attività li ġiet imtellgħa 

sabiex tikkommemora t-30 anniversarju tal-Istitut Internazzjonali tal-Liġi Marittima f’Londra. Fil-bidu 

ta’ Settembru l-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru Skoċċiż għall-Ewropa, Migrazzjoni 

u l-Iżvilupp Internazzjonali Ben Macpherson. F’Lulju, il-President ta’ Malta George Vella, żar l-

Ingilterra sabiex jiltaqa’ ma’ pazjenti Maltin li qegħdin jirċievu trattament mediku fi sptarijiet f’Londra 

u li qed jibbenefikaw minn fondi tal-Community Chest Fund.  

 

BREXIT: Intant, matul din l-aħħar sena, saru diversi preparamenti għal meta r-Renju Unit joħroġ mill-

Unjoni Ewropea. Il-Ministru Abela, flimkien mal-Kummissjoni Għolja ta’ Malta f’Londra, nedew 
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strateġija sabiex jinżamm kuntatt kostanti mal-komunità Maltija fir-Renju Unit. L-għan huwa li dawn 

jinżammu aġġornati dwar l-aħħar żviluppi dwar Brexit, kif ukoll li jinfurmawhom dwar id-drittijiet 

tagħhom bħala ċittadini tal-UE u l-proċess meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jkomplu jgħixu hemm u 

jkomplu jgawdu l-istess benefiċċji, bis-saħħa tal-iskema magħrufa bħala Settlement Status Scheme. 

 

L-Irlanda: Ir-rabtiet bilaterali mal-Irlanda huma eċċellenti u komplew jissaħħu. L-eks President 

Coleiro Preca għamlet diskors meta attendiet għal laqgħa bl-isem ‘L-Inizjattiva Nisa fit-Tmexxija’ li 

saret bejn il-11 u t-12 ta’ Frar fis-City University, Dublin. Il-Ministru Abela kellu taħditiet bilaterali 

mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Irlandiż waqt żjara fl-Irlanda bejn it-18 u l-21 ta’ Frar, 2019. Il-

Ministru Abela kellu wkoll laqgħa mal-Kumitat Konġunt għall-Affarjiet Barranin u Ewropej waqt li 

għamel diskors fl-Istitut għall-Affarijiet Internazzjonali u Affarijiet Barranin. Il-Ministru Abela kellu 

laqgħa bilaterali oħra mal-Ministru Simon Coveney fid-9 ta’ Ġunju, f’Cork, meta kien qiegħed jattendi 

konferenza msemmija ‘Ġid l-Oċeani Tagħna’. 

 

Franza: Matul l-aħħar sena, ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u Franza ssaħħu ferm. Fil-bidu tas-

sena 2019, il-Ministru Abela kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Jean-

Yves Le Drian, waqt li kien Malta għas-Summit magħruf bħala l-‘5+5 Djalogu tal-Mediterran tal-

Punent’. Fl-2019 beda jiġi implimentat ukoll il-Ftehim Amministrattiv li ntlaħaq fl-2018 permezz ta’ 

diversi inizjattivi bħal diskorsi akkademiċi mingħand esperti f’oqsma differenti, konferenzi bejn iż-

żewġ pajjiżi, kif ukoll skambji ta’ diplomatiċi Maltin u Franċiżi.  

 

F’Ġunju tal-2019, il-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat kellu wkoll laqgħa bilaterali mal-President 

Franċiż Macron, hekk kif dan żar pajjiżna għal-laqgħa bejn il-Mexxejja tal-Pajjiżi fin-Nofsinhar tal-UE 

(MED7), li saret fil-Belt Valletta.  

 

Il-Ġermanja: 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: kemm dawk 

politiċi kif ukoll dawk kummerċjali, parlamentari u kulturali u anke bejn il-popli. Bejn il-15 u s-17 ta’ 

Frar, 2019, il-Ministru Abela pparteċipa fil-Konferenza dwar is-Sigurtà fi Munich. 

 

Waqt il-laqgħa informali tal-Gymnich li saret f’Helsinki f’Awwissu 2019, il-Ministru Abela kellu l-

opportunità li jitkellem mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ġermaniż Heiko Maas u jistiednu biex 

jagħmel żjara uffiċjali f’Malta. 

 

Fid-9 ta’ Novembru, 2019, il-Ministru Abela attenda ċ-ċelebrazzjonijiet tat-30 Anniversarju mit-

twaqqigħ tal-Ħajt ta’ Berlin, il-Ġermanja. 
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Il-Greċja: Malta u l-Greċja jgawdu relazzjonijiet tajbin ħafna, li komplew jissaħħu permezz taż-żjara 

li l-Ministru Abela għamel fil-Greċja f’Mejju, li matulha kellu diskussjonijiet politiċi mal-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin Georgios Katrougalos u mad-Deputat Ministru Terence Quick. Matul din iż-

żjara l-Ministru Abela ltaqa’ mad-dijaspora Maltija fil-Greċja waqt avveniment kulturali organizzat 

mil-Ambaxxata Maltija fil-Greċja. Avveniment ieħor importanti seħħ fit-8 ta’ Ottubru meta ġie 

inawgurat l-Uffiċċju Marittimu l-ġdid tar-Reġistru tal-Vapuri Malti fil-bini tal-Ambaxxata.  

 

Dott. George Vella, il-President tar-Repubblika ta’ Malta, ukoll żar il-Greċja sabiex jattendi l-laqgħa 

ta’ Arraiolos fil-11 ta’ Ottubru, 2019. Fil-marġini ta’ din il-laqgħa, il-President Vella kellu 

diskussjonijiet bilaterali mal-Kapijiet tal-Istat tal-Bulgarija, tal-Finlandja u tal-Irlanda, li magħhom 

iddiskuta mezzi ta’ kif dawn ir-relazzjonijiet setgħu jkomplu jissaħħu u jkopru oqsma ġodda.  

 

Spanja: Ir-relazzjonijiet bejn Malta u Spanja komplew jissaħħu permezz ta’ taħditiet li l-Ministru Abela 

kellu ma’ Josep Borrell Fontelles, Ministru għall-Affarijiet Barranin Spanjol, fil-marġini tad-Djalogu 

5+5 li sar f’Malta f’Jannar. Matul il-laqgħa, il-Ministru Borrell Fontelles estenda stedina lill-Ministru 

Abela biex iżur Spanja. Fit-8 ta’ Ġunju, 2019, Malta ngħatat il-premju ‘Diversa Internacional’ mogħti 

minn Diversa Global, assoċjazzjoni Spanjola li tippromovi inizjattivi li joħolqu aktar apprezzament tal-

valur taċ-ċelebrazzjoni tad-diversità fil-komunitajiet tagħna. Matul din is-sena d-Direttorat Ġenerali 

għall-Affarijiet Politiċi fi ħdan il-Ministeru, b’ħidma mal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, iffaċilita l-

proċess għat-trasferiment lejn Spanja ta’ priġunieri Spanjoli.  

 

L-Olanda: Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Olanda komplew jissaħħu matul l-aħħar sena. Fil-

11 ta’ Jannar, 2019, il-Ministru Olandiż Stef Blok għamel żjara uffiċjali f’Malta fuq stedina tal-Ministru 

Abela. Malta kienet grata ħafna lejn l-Olanda mhux l-inqas talli wrew solidarjetà ma’ pajjiżna meta 

rrilokaw numru ta’ migranti li daħlu Malta fl-aħħar sena. 

 

Il-Lussemburgu: Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Lussemburgu komplew jissaħħu fuq livell 

diplomatiku permezz ta’ żjara li l-Prim Ministru ta’ Malta Joseph Muscat kellu fil-Lussemburgu, bejn 

it-18 u d-19 ta’ Lulju, li matulha ltaqa’ ma’ Xavier Bettel, Prim Ministru tal-Lussemburgu. Fil-marġini 

tal-UNGA, f’Settembru 2019, il-Ministru Abela u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Lussemburgu 

Jean Asselborn, iffirmaw Ftehim fuq il-Protezzjoni u l-Iskambju ta’ Informazzjoni Klassifikata.  

 

Il-Polonja: Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Polonja komplew bl-andament pożittiv tagħhom u l-Polonja 

kompliet il-preparamenti sabiex fil-ġejjieni titwaqqaf Ambaxxata tal-Polonja f’Malta. Fit-13 u l-14 ta’ 

Frar, 2019, il-Ministru Abela pparteċipa fil-Laqgħa Ministerjali dwar il-Paċi u l-Istabbiltà fil-Lvant 

Nofsani li saret f’Varsavja. Fl-ewwel ta’ Settembru, 2019, il-President George Vella żar Varsavja fl-

okkażjoni tat-tmenin anniversarju tal-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. Fit-2 u t-3 ta’ Ottubru, 2019, il-
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Ministru Abela żar il-Polonja sabiex jipparteċipa fil-Forum dwar is-Sigurtà f’Varsavja u ltaqa’ mal-

Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Polonja Jacek Czaputowicz.  

 

Ir-Repubblika Ċeka: Ir-relazzjonijiet bejn Malta u r-Repubblika Ċeka komplew jitjiebu permezz ta’ 

żjara li għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Abela bejn it-3 u l-4 ta’ Lulju, 

2019, u li matulha ltaqgħu mal-Prim Ministru Ċek Andrej Babiš fejn iddiskutew diversi temi ta’ interess 

komuni, fosthom l-immigrazzjoni u l-kandidaturi. Fil-5 ta’ Novembru, 2019, il-Prim Ministru Joseph 

Muscat flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea u d-Djalogu Soċjali 

attendew is-Summit tal-Ħbieb tal-Koeżjoni li sar fi Praga. 

 

Ir-Rumanija: Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi komplew jissaħħu permezz ta’ laqgħa bilaterali bejn 

il-Prim Ministru Rumen Viorica Dăncilă u l-Prim Ministru Joseph Muscat, bejn it-22 u t-23 ta’ Frar, 

2019, fil-marġini tal-Kungress tal-Partit Soċjalista Ewropew f’Madrid. Fuq livell tekniku, ir-

relazzjonijiet bejn Malta u r-Rumanija komplew jimxu ’l quddiem billi fit-3 ta’ Settembru, 2019, saru 

konsultazzjonijiet politiċi fil-livell ta’ Direttur Ġenerali bejn Malta u r-Rumanija. 

 

Il-Kroazja: Fit-12 ta’ Ġunju, 2019, id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u 

Ewropej tal-Kroazja Marija Pejčinović Burić, żaret Malta għal taħditiet mal-Ministru Abela, sabiex 

tiddiskuti numru ta’ suġġetti ta’ interess komuni għaż-żewġ pajjiżi.  

 

L-Ungerija: Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Ungerija komplew jissaħħu permezz ta’ żjara li 

l-Ministru Abela għamel fl-Ungerija bejn il-25 u s-27 ta’ Frar, 2019, fejn kellu diskussjonijiet bilaterali 

mal-Ministru għall-Affarjiet Barranin u l-Kummerċ, Péter Szijjártó. Waqt l-istess żjara huwa kien ukoll 

mistieden biex jindirizza l-laqgħa tal-Ambaxxaturi Ungeriżi.  

 

Fl-20 ta’ Novembru, 2019, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ tal-Ungerija Peter 

Szijjártó żar Malta sabiex jinawgura uffiċjalment il-ftuħ tal-ewwel Uffiċċju ta’ Rappreżentanza 

Ungeriża f’Malta. Waqt din iż-żjara ġie wkoll ffirmat Qbil Amministrttiv dwar Koperazjoni 

Diplomatika bejn iż-żewġ pajjiżi.  

 

L-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja: Fis-27 ta’ Ġunju, 2019, saru Konsultazzjonijiet Politiċi fil-kapitali 

tal-Litwanja, fil-livell ta’ Direttur Ġenerali. Wara dawn il-konsultazzjonijiet, il-Ministru Abela stieden 

lill-Ministru għall-Affarjiet Barranin tal-Litwanja biex iżur Malta. Fit-8 ta’ Lulju, 2019, imbagħad, saru 

Konsultazzjonijiet Politiċi fil-kapitali tal-Estonja, Tallinn, fil-livell ta’ Direttur Ġenerali. Il-

Konsultazzjonijiet Politiċi kemm mal-Litwanja kif ukoll mal-Estonja ffukaw fuq l-Istrateġija Globali 

tal-UE, is-Sħubija tal-Lvant fil-UE, ir-Russja u l-Lvant Nofsani (MEPP, l-Iran, is-Sirja), kif ukoll dwar 
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il-politika tal-Viċinat. Brexit u l-Libja, u opportunitajiet bħal blockchain u artificial intelligence wkoll 

ġew diskussi. 

 

Il-Finlandja: Il-Ministru Abela attenda l-laqgħa informali tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin 

(Gymnich) li saret fil-Finlandja bejn id-29 u t-30 ta’ Awwissu, 2019. 

 

Il-Bulgarija: Il-President ta’ Malta George Vella kellu laqgħa mal-President tal-Bulgarija Ruman 

Radev. Din il-laqgħa saret fil-Greċja waqt li ż-żewġ Presidenti kienu qed jattendu l-laqgħa Arraiolos. 

 

L-Awstrija: Bejn il-15 u s-16 ta’ Novembru, 2019, Il-President ta’ Malta George Vella żar Vjenna għal 

laqgħa mal-President Federali tal-Awstrija Alexander van der Bellen. Matul iż-żjara tiegħu l-President 

ingħata laqgħa uffiċjali mis-Sindku ta’ Vjenna u minn għadd ta’ membri eletti tal-Belt ta’ Vjenna. Aktar 

tard il-President, flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, inawgura l-Presepju 

Malti li kien esibit f’wieħed mis-swieq tal-Milied ewlenin fi Vjenna u wkoll iltaqa’ mal-komunità 

Maltija fl-Awstrija. 

 

Bejn l-20 u l-21 ta’ Novembru, 2019, il-Ministru Abela ta taħdita fl-Akkademja għall-Istudji 

Diplomatiċi fi Vjenna, fejn il-Ministru tkellem u wieġeb mistoqsijiet minn studenti, akkademiċi u l-

pubbliku li attenda dwar l-isfidi tal-immigrazzjoni irregolari f’Malta. 

 

2.5.2 Ir-relazzjoni mal-pajjiżi kandidati 

It-tkabbir tal-UE kienet tema importanti s-sena li għaddiet. Dan il-proċess, meqjus bħala l-aktar 

strument effettiv fil-politika barranija tal-UE, hu mezz ta’ kif tinżamm rabta mal-pajjiżi li jridu jħaddnu 

l-prinċipji ta’ libertà, demokrazija, rispett tad-drittijiet tal-bniedem, libertajiet fundamentali u s-saltna 

tad-dritt.  

 

Malta tqis il-Balkani tal-Punent bħala parti integrali mill-ġejjieni tal-UE għax l-istabbiltà u s-sigurtà 

tagħhom huma marbuta ma’ Ewropa aktar stabbli u sigura. Is-Summit tal-Balkani tal-Punent f’Poznan 

fl-4 u l-5 ta’ Ġunju 2019 kien opportunità biex jintbagħat messaġġ qawwi. 

 

Is-Serbja: Ir-relazzjonijiet bejn Malta u s-Serbja komplew jissaħħu meta ġie konkluż ftehim bejn il-

MEDAC u l-Akkademja Diplomatika tas-Serbja, illi kien iffirmat bejn il-Ministri għall-Affarijiet 

Barranin taż-żewġ pajjiżi waqt laqgħa bilaterali fil-marġini tal-UNGA fil-25 ta’ Settembru, 2019.  
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Il-Montenegro: Ir-relazzjonijiet ta’ Malta mal-Montenegro wasslu għall-iffirmar ta’ ftehim bejn il-

MEDAC u l-Akkademja Diplomatika tal-Montenegro bejn il-Ministri għall-Affarijiet Barranin taż-

żewġ pajjiżi waqt laqgħa bilaterali fil-marġini tal-UNGA fil-25 ta’ Settembru, 2019. 

 

Fit-18 ta’ Novembru, 2019, ġie inawgurat il-proġett tal-imtieħen tar-riħ għall-ġenerazzjoni elettrika tal-

Možura Wind Park fejn kienu preżenti l-Ministru Abela, il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-

Ilma Joe Mizzi u l-Ministru għall-Ekonomija tal-Montenegro Dragica Sekulić, kif ukoll il-Prim 

Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru tal-Montenegro Duško Marković. 

 

Il-Kosovo: Żjara importanti oħra kienet dik li għamel il-Ministru Abela fil-Kosovo bejn is-6 u s-7 ta’ 

Marzu, 2019, fuq stedina ta’ Behgjet Pacolli, Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet 

Barranin tal-Kosovo. Waqt iż-żjara ġie ffirmat Ftehim dwar Taxxa Doppja u ġġedded il-Qafas ta’ 

Koperazzjoni bejn l-MFTP ta’ Malta u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Kosovo għas-snin 2019-

2022. Iż-żewġ Ministri kellhom laqgħa oħra fil-marġini tal-laqgħa tal-UNGA fis-26 ta’ Settembru, 

2019. 

 

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq: Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Maċedonja ta’ Fuq 

ħadu spinta permezz ta’ laqgħa li l-Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat mill-Ministru Abela, 

kellu mal-Prim Ministru tal-Maċedonja ta’ Fuq Zoran Zaev, fil-marġini tal-UNGA fl-24 ta’ Settembru, 

2019. Waqt il-laqgħa ġew diskussi n-negozjati dwar is-sħubija tal-Maċedonja ta’ Fuq fl-Unjoni 

Ewropea. 

 

It-Turkija: Ir-rabtiet bilaterali bejn Malta u t-Turkija ġew ikkaratterizzati minn diversi skambji bejn 

iż-żewġ naħat fosthom dik li seħħet bejn it-23 u l-25 ta’ Jannar, 2019, mill-President Marie-Louise 

Coleiro Preca illi kienet akkumpanjata minn delegazzjoni kummerċjali magħmula mill-Ministru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela; il-Ministru għall-Ekonomija, 

Investiment u Negozji Żgħar Chris Cardona; il-Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġġjar tal-Ilma Joe 

Mizzi; il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi; u s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-

Proprjetà Chris Agius. Waqt din iż-żjara, Marie-Louise Coleiro Preca ħadet sehem fil-Forum tan-

Negozju bejn Malta u t-Turkija li sar f’Istanbul.  

 

Fis-27 u t-28 ta’ Diċembru, 2019, saru konsultazzjonijiet politiċi fuq livell tekniku fl-Ankara, fejn ġew 

diskussi diversi suġġetti fosthom ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u t-Turkija, l-adeżjoni tat-Turkija 

fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll affarijiet reġjonali bħal-Libja, is-Sirja u l-Proċess tal-Paċi fil-Lvant 

Nofsani. 
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2.5.3 Relazzjonijiet Oħra  

L-Iżvizzera: Matul din is-sena, ir-relazzjonijiet bejn l-Iżvizzera u Malta ħadu spinta, hekk kif f’Mejju 

tal-2019 il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Żvizzeru Ignazio Cassis, waqt li 

t-tnejn kienu qegħdin jattendu għal-Laqgħa Ministerjali tal-Kunsill tal-Ewropa fil-Finlandja. Fl-24 ta’ 

Mejju, f’Malta saru Konsultazzjonijiet Politiċi f’livell ta’ Direttur Ġenerali, fejn ġew diskussi r-

relazzjonijiet eċċellenti li jeżistu bejn Malta u l-Iżvizzera. Waqt din il-laqgħa ġew diskussi wkoll il-

kontribut tal-Iżvizzera lejn il-MEDAC u DiploFoundation.  

 

Monaco: Ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi komplew jitjiebu permezz ta’ Ftehim dwar it-Taxxa 

Doppja bejn Malta u Monaco li daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Mejju, 2019. 

 

L-Istat tal-Vatikan: Il-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca kellha udjenza mal-Papa 

Franġisku fil-21 ta’ Marzu, 2019, waqt żjara tal-għeluq tal-mandat tagħha bħala President.  

 

Fit-13 ta’ Settembru, 2019, ġie konkluż u ffirmat ftehim mal-Vatikan dwar ogħti ta’ laptops għal-LSAs 

u KGAs fl-iskejjel tal-Knisja.  

 

Il-President George Vella kellu wkoll udjenza mal-Papa Franġisku fis-16 ta’ Settembru, 2019, waqt 

żjara uffiċjali fl-Istat tal-Vatikan kif kull President ta’ Malta huwa mistenni jagħmel fil-bidu tal-mandat 

tiegħu.  

 

Waqt żjara f’Ruma f’Settembru 2019, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-

Kummerċ Carmelo Abela kellu laqgħa mal-Papa Franġisku. Il-Ministru Abela attenda għal kunċert fil-

Vatikan mill-Banda Beland. 

 

Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu laqgħa privata mal-Qdusija tiegħu l-Papa Franġisku fis-7 ta’ 

Diċembru, 2019, waqt żjara f’Ruma.  

 

L-Ordni tal-Kavallieri ta’ Malta: F’Ġunju 2019 l-Ordni tal-Kavallieri ta’ Malta, bħala parti miċ-

ċelebrazzjonijiet ad unur San Ġwann il-Battista, il-Qaddis Prottetur tal-istess Ordni, organizzaw serje 

ta’ avvenimenti fosthom Lejla Gala. Waqt din is-serata nġabru flus b’risq il-Malta Community Chest 

Fund. George Vella, President ta’ Malta, ipparteċipa f’din l-attività, fir-riċeviment taċ-ċelebrazzjoni ta’ 

dan il-Jum Nazzjonali kif ukoll fil-Pontifikal Solenni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 

 

Fil-5 ta’Settembru, 2019, il-Ministru Abela ltaqa’ mal-Ambaxxatur tal-Ordni, il-Prinċep Augusto Ruffo 

di Calabria, fejn ġew diskussi proġetti varji.  
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2.5.4 Iffirmar u Ratifikazzjoni ta’ Ftehim Bilaterali 

Pajjiż Tip ta’ Ftehim Data tal-Iffirmar 

Il-Ġermanja 
Ftehim dwar Rappreżentazzjoni għall-Ħruġ tal-

Viżi li jirrifletti l-Prinċipji tal-Kodiċi dwar il-Viżi 
22 ta’ Jannar, 2019 

Il-Kosovo Tiġdid tal-Qafas ta’ Koperazzjoni (2019-2022) 6 ta’ Marzu, 2019 

Il-Kosovo 
Ftehim dwar it-Tassazzjoni Doppja u l-

Prevenzjoni tal-Evażjoni tat-Taxxi 

Iffirmat fis-6 ta’ Marzu, 2019; 

Ratifikat fil-21 ta’ Awwissu, 

2019; 

Daħal fis-seħħ fl-20 ta’ 

Settembru, 2019 

Il-Montenegro 
Ftehim bejn il-MEDAC u l-Akkademja 

Diplomatika tal-Montenegro  
25 ta’ Settembru, 2019 

Il-Lussemburgu 
Ftehim dwar il-Protezzjoni Reċiproka tal-

Informazzjoni Klassifikata  

26 ta’ Settembru, 2019 

(pendenti UNGA) 

Is-Serbja 
Ftehim bejn il-MEDAC u l-Akkademja 

Diplomatika tas-Serbja  

25 ta’ Settembru, 2019 

 

L-Isvizzera 
Ftehim bejn il-MEDAC u l-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin Żvizzeru 
Ottubru, 2019 

L-Ungerija 
Arranġament Amministrattiv dwar Koperazzjoni 

Diplomatika 
20 ta’ Novembru, 2019 

 

3 Direttorat Ġenerali, Affarijiet Globali, l-Iżvilupp Internazzjonali u 

Affarijiet Ekonomiċi 

 

3.1 Affarijiet Multilaterali u Globali 

 
3.1.1 Drittijiet tal-Bniedem 

Fi Frar 2019 il-Ministru Abela indirizza l-40 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-

Nazzjonijiet Magħquda. F’April 2019 il-Ministeru assista fl-organizzazzjoni tal-ewwel Laqgħa ta’ 

Livell Għoli bejn rappreżentanti Ewropej u Għarab dwar drittijiet tad-diżabbiltà, f’Malta.  

 

Għall-kommemorazzjoni tal-Jum Internazzjonali Kontra l-Omofobija, il-Bifobija u t-Transfobija 

(IDAHOT) f’Mejju 2019, il-Ministru Abela, flimkien mal-ambaxxati, kummissjonijiet għolja u 

rappreżentanti madwar id-dinja, tella’ l-bandiera tal-qawsalla bħala sinjal ta’ appoġġ u, f’ħafna bliet 

kapitali, l-ambaxxati ta’ Malta ħadu sehem f’diversi attivitajiet.  
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Fis-sena 2019 Malta bdiet tfassal l-ewwel Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali tagħna dwar in-Nisa, il-Paċi u s-

Sigurtà. 

 

3.1.2 Osservazzjoni tal-Elezzjonijiet 

Minn Jannar tal-2019 sa Diċembru tal-2019, permezz ta’ diversi osservaturi Maltin, Malta pparteċipat 

f’numru ta’ missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali li organizzat l-Unjoni Ewropea f’dawn il-pajjiżi: El 

Salvador, il-Malawi, it-Tuneżija, il-Kosovo, is-Sri Lanka, il-Guyana. 

 

3.1.3 Tibdil fil-Klima 

Malta qed tipparteċipa attivament f’diversi inizjattivi internazzjonali marbutin mal-klima bħall-Grupp 

ta’ Ħbieb dwar il-Klima u s-Sigurtà, il-Planetary Security Initiative u oħrajn li jiffukaw fuq ir-rabta bejn 

il-klima u l-Oċeani. Malta qed tkompli l-ħidma tagħha favur il-klima wkoll fi ħdan il-Commonwealth, 

fejn organizzat workshop dwar il-finanzjament tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima f’Ġunju 2019.  

 

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. Malta pparteċipat fl-ogħla livell fis-Summit 

dwar il-Klima organizzat mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda f’Settembru. F’Ottubru, 

Malta ddikjarat stat ta’ emerġenza dwar il-klima, filwaqt li f’Diċembru Malta ssieħbet mal-pajjiżi l-

oħra tal-Unjoni Ewropea sabiex tikkonferma l-impenn tagħha favur Unjoni Ewropea bi status newtrali 

ta’ karbonju sal-2050.  

 

3.1.4 Il-Governanza tal-Oċeani 

Fit-2 ta’ Awwissu, 2019, Malta organizzat għall-ewwel darba Laqgħa tal-Ambaxxaturi tal-Oċeani. 

Permezz ta’ din il-laqgħa, Malta ġabet madwar l-istess mejda rappreżentanti ta’ stati u 

organizzazzjonijiet internazzjonali li għandhom interess speċjali fl-oċeani. Flimkien, in-Nazzjonijiet 

Magħquda, l-Unjoni Ewropea u l-Commonwealth qed imexxu l-inizjattivi internazzjonali prinċipali 

favur ibħra nodfa u sostenibbli. L-għan ta’ din l-inizjattiva hi sabiex il-parteċipanti jikkoperaw 

bejniethom u jkun hemm djalogu bejn dawn l-attivitajiet kollha. Din l-inizjattiva tefgħet enfasi fuq ir-

rwol tal-Ambaxxaturi tal-Oċeani u ħajret pajjiżi oħra sabiex jappuntaw ambaxxaturi simili. Ġie deċiż li 

din il-laqgħa ssir fuq bażi regolari. 

 

Fl-2019, Malta pparteċipat fit-tieni u t-tielet laqgħat tal-Konferenza Intergovernattiva fi New York fejn 

segwiet l-iżvilupp tal-instrument legali taħt il-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-Liġi tal-

Baħar dwar il-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tad-diversità bijoloġika tal-baħar f’żoni lil hinn mill-

ġuriżdizzjoni nazzjonali. 
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F’Ġunju 2019, il-Ministru Abela pparteċipa fil-konferenza Our Ocean Wealth organizzata mill-Irlanda. 

 

Fl-2019, il-Ministru Abela pparteċipa fl-EU-Arctic forum għall-ewwel darba, fejn Malta esprimiet it-

tħassib tagħha dwar it-tibdil fil-klima f’dan ir-reġjun, li qed iġib miegħu problemi relatati ma’ rotot 

ġodda ta’ tbaħħir, esplojtazzjoni u militarizzazzjoni. 

 

3.1.5 L-Immigrazzjoni 

Il-Ministru Abela rrappreżenta lil Malta fl-ewwel Forum Globali għar-Refuġjati, li kien koospitat 

f’Ġinevra, l-Iżvizzera, mill-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refuġjati (UNHCR) u d-

Dipartiment Federali tal-Affarijiet Barranin Żvizzeru fis-17 u fit-18 ta’ Diċembru, 2019. 

 

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-koperazzjoni fuq livell reġjonali u l-Qafas ta’ Sħubija ta’ pajjiżi terzi. 

 

Il-Ministru kien involut fil-preparamenti għas-Sitt Summit tal-Pajjiżi tan-Nofsinhar tal-UE (Med7) li 

sar f’Malta fl-14 ta’ Ġunju, 2019. Hemm ġiet adotta dikjarazzjoni li tenfasizza l-ħtieġa ta’ politika 

komuni dwar il-migrazzjoni bbażata fuq approċċ komprensiv dwar il-migrazzjoni. Il-Ministeru 

pparteċipa wkoll fil-laqgħa ministerjali informali dwar il-migrazzjoni fil-Mediterran fit-22 ta’ Lulju 

f’Pariġi, it-taħditiet rigward is-search and rescue (SAR) u l-iżbark b’segwitu ta’ din il-laqgħa tmexxew 

mill-Ministeru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali (MHAS). 

 

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ ħadem flimkien maċ-Ċentru 

Internazzjonali fuq l-Iżvilupp tal-Politika fuq il-Migrazzjoni (ICMPD) sabiex titnieda t-tielet edizzjoni 

tal-Migration Media Award fl-2019, sabiex in-narrattiv dwar il-migrazzjoni fil-Mediterran jieħu ton 

iktar bilanċjat u pożittiv. Iċ-ċerimonja għall-għotja tal-premjijiet saret f’Malta fit-3 ta’ Diċembru, 

2019. L-ewwel edizzjioni kienet organizzata Malta f’Ġunju tal-2017, filwaqt li t-tieni edizzjoni saret 

fit-Tuneżija f’Settembru tal-2018. 

 

Il-Ministeru kompla wkoll il-koperazzjoni mal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Persuni Nieqsa 

(ICMP) fi proċess għall-identifikazzjoni ta’ persuni li ġew nieqsa b’riżultat tal-migrazzjoni fir-Reġjun 

tal-Mediterran. F’dan ir-rigward saret it-tieni laqgħa tal-proċess fit-13 ta’ Ġunju, 2019, fl-Asja, fejn 

ġiet addottata dikjarazzjoni sabiex il-pajjiżi li jipparteċipaw fil-proċess isaħħu il-koperazzjoni ta’ 

benjiethom. 
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3.1.6 Is-Sanzjonijiet 

Il-Bord ta’ Sorveljanza fuq Sanzjonijiet (SMB), kif appoġġjat mis-Sezzjoni tas-Sanzjonijiet fi ħdan il-

Ministeru huwa responsabbli għall-monitoraġġ tas-sanzjonijet u biex ikun aċċertat li jiġu mħarsa s-

Sanzjonijiet f’Malta minn kull entità u persuna f’Malta. Matul din l-aħħar sena l-Bord kompla jagħti 

appoġġ sħiħ lill-imprendituri permezz ta’ ħruġ ta’ deċiżjonijiet dwar każijiet relatati mas-sanzjonijiet. 

 

L-SMB ta l-kontribut tiegħu għall-evalwazzjoni tal-Moneyval fejn ġie meqjus illi għandu livell ta’ 

għarfien sofistikat. Ir-rakkomandazzjonijiet sussegwenti li ngħataw mill-Moneyval sabiex Malta 

ttejjeb il-prestazzjoni tagħha kienet illi Malta għandha twettaq iktar sessjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni 

lis-settur finanzjarju u kif wkoll dak mhux finanzjarju b’mod regolari bil-għan li tattira iktar għarfien 

rigward l-iffinanzjar tat-terroriżmu u l-iffinanzjar tal-proliferazzjoni. Fi Frar tal-2019 ġiet organizzata 

sessjoni ta’ sensibilizzazzjoni għall-membri tal-Assoċjazzjoni Bankiera ta’ Malta fejn is-Sezzjoni tas-

Sanzjonijiet tat gwida speċifika fuq materji konnessi mas-sanzjonijiet finanzjarji. F’Diċembru 2019 il-

Bord ipparteċipa wkoll f’attività organizzata mid-Dipartiment tal-Kummerċ fejn saret preżentazzjoni 

dwar is-sanzjonijiet lill-esportaturi tal-armi.  

 

Fuq rakkomandazzjoni tal-Moneyval, is-sezzjoni tas-Sanzjonijet qed tavża, permezz ta’ servizz ta’ 

ittra elettronika, dwar l-aħħar aġġornamenti fil-qasam tas-sanzjionijet. Barra minn hekk, l-SMB qed 

iżżomm f’kuntatt kontinwu mal-entitajiet li qed iwettqu superviżjoni fuq is-sanzjonijiet f’isem il-Bord 

mal-entitjajiet li għandhom liċenzja li joperaw f’Malta. Dan qed isir skont ftehim li sar fl-2018 bejn 

il-Bord u l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, il-Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja u 

l-Awtorità Maltija tal-Gaming.  

 

Il-Bord kompla jkattar il-kollaborazzjoni mal-Panel ta’ Esperti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 

Magħquda dwar il-Libja u matul l-2019 ipparteċipa f’diversi laqgħat ma’ rappreżentanti tal-Panel waqt 

iż-żjara tagħhom f’Malta biex jiddiskutu aspetti dwar is-sanzjonijiet dwar il-Libja mal-awtoritajiet 

Maltin. 

 

Wara s-suċċesss tas-sessjonijiet tal-inizjattiva dwar is-Sigurtà tal-Mediterran Ċentrali (CMSI) li saret 

fl-2018 u l-2019, il-Bord kompla jieħu passi biex ikattar il-koperazjoni bejn l-awtoritajiet tal-pajjiżi 

tal-Mediterran fosthom il-Libja, it-Tuneżija, l-Eġittu, kif wkoll l-Italja u Franza, fil-qasam tal-kontroll 

ta’ esportazzjoni u s-sanzjonijiet.  
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3.1.7 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 tal-Nazzjonijiet Magħquda, u 

semma’ leħen Malta permezz tar-Rappreżentanzi Permanenti għan-Nazzjonijiet Magħquda fi New 

York, Ġenevra u Vjenna. 

 

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

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

tal-Nazzjonijiet Magħquda. Malta bdiet it-terminu tagħha fuq il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-

Nazzjonijiet Magħquda f’Jannar 2019.  

 

Il-Ministeru bl-għajnuna ta’ dipartiment konċernati f’ministeri oħra, ħejja għall-ġimgħa ministerjali tal-

erbgħa u sebgħin Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda (UNGA) mit-23 sas-27 ta’ Settembru. 

Il-Ministru Abela akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat li mexxa d-delegazzjoni li rrappreżentat 

lil Malta fi New York matul dik il-ġimgħa. 

 

3.1.8 Ratifika ta’ Trattati 

Fl-2019 il-Gvern ta’ Malta ddepożita l-Instrumenti ta’ Ratifika tal-Protokoll għall-emendar tal-Artikoli 

1 (a), 14 (1) u 14 (3) (b) tal-Ftehim Ewropew tat-30 ta’ Settembru, 1957, dwar it-trasport internazzjonali 

ta’ oġġetti perikolużi bit-triq. 

 

Fi Frar 2019, Malta ddepożitat l-istrumenti ta’ ratifika ta’ żewġ testi legali dwar l-istandards tax-xogħol 

taħt il-Kappa tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), aġenzija tal-Nazzjonijiet 

Magħquda, li tistabbilixxi miżuri internazzjonali tax-xogħol u tippromovi l-protezzjoni soċjali u 

opportunitajiet ta’ xogħol għal kulħadd. Dawn kienu il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni tax-

Xogħol Forzat tal-1930, u Konvenzjoni dwar Konsultazzjonijiet Tripartiti tal-1976 biex jippromovu l-

Implimentazzjoni ta’ Standards. 

 

3.1.9 Kandidaturi 

F’Jannar 2019, Malta bdiet il-ħatra tagħha bħala membru tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tan-

Nazzjonijiet Uniti (ECOSOC); dan wara li kienet eletta f’Ġunju 2018. 

 

F’Jannar 2019, l-Imħallef Carmel Agius inħatar bħala President tal-MICT (International Residual 

Mechanism for Criminal Tribunals) mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. 
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Fl-1 ta’ April, 2019, Dr Marceline Naudi reġgħet ġiet eletta fuq il-Grupp ta’ Esperti fuq Azzjoni dwar 

Vjolenza kontra n-nisa u vjolenza domestika (GREVIO). Hija se tkun qiegħda taqdi f’dan il-Grupp għal 

erba’ snin. Intant, f’Ġunju Dr Naudi ġiet eletta bħala President ta’ dan il-grupp għal perjodu ta’ sentejn. 

 

Malta ħadet il-kariga ta’ President tal-Grupp Reġjonali Ewropew fl-organizzazzjoni tal-ikel u l-

agrikoltura (FAO) f’Ruma mill-1 ta’ Lulju sal-31 ta’ Diċembru, 2019. Din kienet opportunità għal Malta 

biex, f’isem il-Grupp Reġjonali Ewropew, tifforma l-aġenda tal-FAO bl-għan li tiġġieled il-ġuħ u 

tikkontribwixxi għat-twettiq tal-SDGs, b’mod partikolari fl-SDGs 1 u 2.  

 

Fl-4 ta’ Ġunju, 2019, Malta ġiet eletta Viċi President tal-74 Sessjoni tal-UNGA fi New York. Bħala 

wieħed mill-Viċi Presidenti eletti għall-74 Sessjoni li se tibda f’Settembru li ġej, Malta hi impenjata li 

taħdem mill-qrib mal-President elett tal-74 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali Tijjani Muhammad Bande, 

ir-Rappreżentant Permanenti tan-Niġerja, biex issaħħaħ l-għanijiet u l-prinċipji miġbura fil-Karta tal-

Nazzjonijiet Magħquda. 

 

F’Novembru 2019, Malta saret Membru tal-Kumitat tal-programm u tal-baġit tal-UNIDO. Din hija l-

ewwel darba li Malta se sservi fuq dan il-Kumitat. It-terminu huwa ta’ erba’ snin. 

 

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

Marittima Internazzjonali (IMO) waqt il-31 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-IMO li saret 

f’Londra. Malta ġiet eletta mill-ġdid f’Kategorija (Ċ) tal-Kunsill għall-ewwel darba fit-tieni post b’145 

vot. B’kollox hemm 174 pajjiż li jivvutaw. L-IMO hi aġenzija speċjalizzata tan-Nazzjonijiet Magħquda, 

responsabbli għas-sigurezza u għas-sigurtà tat-tbaħħir u tal-prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar mill-

vapuri. F’Kategorija Ċ l-istati għandhom interessi speċjali fit-trasport marittimu jew fin-navigazzjoni. 

L-elezzjoni tagħhom għall-Kunsill tiżgura rappreżentanza taż-żoni ġeografiċi ewlenin kollha tad-dinja. 

 

Fl-20 ta’ Diċembru, 2019, Malta ġiet eletta bħala membru flimkien mal-Burkina Faso, l-Iżlanda u l-

Mali fil-Kumitat Eżekuttiv tal-UNHCR (ExCom). Intant, f’Mejju 2019 Malta ħabbret il-kandidatura 

tal-Prof. David J. Attard għall-ITLOS (it-Tribunal Internazzjoniali għal-Liġi tal-Baħar) 

 

3.1.10  Commonwealth 

Il-Ministeru kompla bil-ħidma tiegħu mas-Segretarjat tal-Commonwealth fuq il-proġett tal-

Commonwealth Small States Centre of Excellence (CSSCoE). F’Mejju 2019, saru taħditiet flimkien 

ma’ diriġenti għoljin fis-Segretarjat tal-Commonwealth rigward dan iċ-Ċentru, bi skop li tissaħħaħ il-

kollaborazzjoni tal-Ministru dwar l-istrateġija u l-operat tal-CSSCoE.  
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Fiċ-CHOGM tal-2015, li kien sar Malta, il-Kapijiet qablu li għandha ssir riforma fl-organizzazzjoni 

sabiex tkun aktar effettiva u sostenibbli sabiex tindirizza l-problemi moderni li qed jiffaċċjaw il-pajjiżi 

membri. Għal dan il-għan, il-Ministru Abela attenda żewġ laqgħat tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin 

tal-Commonwealth sabiex tiġi diskussa u konkluża ir-riforma ta’ din l-organizzazzjoni. Dawn il-laqgħat 

saru fl-10 ta Lulju, 2019, u s-26 ta’ Settembru, 2019. 

 

Fl-okkażjoni tal-Ġurnata tal-Commonwealth, saret attività għall-istudenti ta’ bejn l-14 u s-16-il sena bl-

iskop li jiżdied l-għarfien dwar il-Commonwealth u r-rwol ta’ Malta fi ħdanha. Dan sar 

b’kollaborazzjoni mal-Parlament u l-Ministeru għall-Edukazzjoni. 

 

3.1.11  Commonwealth Small States Centre of Excellence 

Il-Ministeru kompla bil-ħidma tiegħu mal-Commonwealth fuq il-proġett1 tal-Commonwealth Small 

States Centre of Excellence. Dan iċ-Ċentru huwa operattiv b’permezz ta’ ħidma fl-iżvilupp ta’ ħiliet 

f’oqsma differenti u ta’ rilevanza partikolari għal pajjiżi ż-żgħar tal-Commonwealth.  

 

Għall-okkażjoni ta’ Jum il-Mara saret Roundtable bl-isem Malta and Africa: Partners for Development 

bejn membri tal-korp diplomatiku u l-qasam tal-koperazzjoni internazzjonali. F’dan l-isfond sar djalogu 

fuq it-tema Women and Development: Taking the Lead. Ġew diskussi numri ta’ temi u kien hemm 

sensiela ta’ interventi mill-pubbliku u kumpaniji li joperaw fl-Afrika. Iċ-Ċentru organizza Panel Debate 

dwar it-Tibdil tal-Klima u l-effett ta’ dan fuq l-Istati ż-Żgħar2. F’Mejju saret ukoll sessjoni ta’ taħriġ 

fuq il-metodoloġija SMART għal uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, fuq rikjesta għal dan it-tip 

ta’ taħriġ lil Commonwealth.  

 

Fix-xahar ta’ Ġunju żewġ konferenzi kbar ġew organizzati miċ-Ċentru. L-ewwel konferenza kienet 

Simpożju dwar Climate Finance li għaliha attendew madwar 90 delegat li laqgħu l-istedina taċ-Ċentru. 

It-tieni Konferenza kienet tittratta l-eċċellenza fl-implimentazzjoni tal-SDG. Malta, in-Namibja kif 

ukoll il-Bahamas kienu shortlisted għall-dan il-Premju. Madwar 70 delegat tal-Commonwealth ħadu 

sehem f’din il-Konferenza. 

 

Matul l-2019, iċ-Ċentru kien mistieden jagħti preżentazzjonijiet fuq il-ħidma u l-operat tiegħu f’bosta 

fora bħal konferenzi fuq livell nazzjonali.  

 

 
1 Fil-Communiqué tal-laqgħa tac-CHOGM (Commonwealth Heads of Government Meeting) li saret f’Novembru 2015 

f’Malta, ġie maqbul illi se jitwaqqaf iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza għall-Pajjiżi ż-Żgħar f’Malta. 
2 Is-sena 2019 kienet is-70 sena mill-iffirmar tad-Dikjarazzjoni ta’ Londra – li permezz tagħha ġiet imwaqqfa l-organizzazzjoni 

Commonwealth  
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3.1.12 Terroriżmu 

Malta kompliet tipparteċipa fid-diversi laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Unjoni Ewropea mwaqqfa biex 

jikkumbattu t-terroriżmu, l-aktar it-terroriżmu internazzjonali barra mill-Unjoni Ewropea. Malta 

tipparteċipa b’mod attiv f’dawn il-gruppi, b’kordinazzjoni ma’ ministeri oħra.  

 

3.1.13  L-Istitut Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Osservanza tal-Liġi  

Fit-18 ta’ Ġunju, 2019, l-Istitut Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Osservanza tal-Liġi għalaq ħames 

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 ħames snin, 

madwar erbat 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 

ta’ dan l-istitut. F’dan ir-rigward, f’Jannar ġew konklużi negozjati sabiex dan l-istitut jiġi ospitat b’mod 

permanenti għal ħmistax-il sena fil-binja tal-Università l-Antika fil-Belt Valletta.  

 

3.1.14  Proliferazzjoni u diżarm 

Matul is-sena l-Ministeru kompla jippromovi l-pożizzjoni tradizzjonali ta’ Malta ta’ appoġġ qawwi u 

kontinwu għall-isforzi kontra l-proliferazzjoni, id-diżarm u kontroll tal-armi madwar id-dinja. 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 jseħħu fi Brussell, u f’numru ta’ 

laqgħat oħra kontra l-proliferazzjoni u d-diżarm. 

 

F’Marzu 2019 Malta laqgħat b’suċċess laqgħa tal-Grupp tal-Awstralja li huwa reġim internazzjonali li 

jfittex li jarmonizza l-kontrolli ta’ esportazzjoni sabiex jiġu evitati r-riskji fl-iżvilupp ta’ armi kimiċi u 

bijoloġiċi. Din kienet laqgħa importanti għal Malta għaliex uriet l-impenn tagħna fuq livell 

internazzjonali li nsaħħu l-koperazzjoni fuq l-esportazzjoni tal-armi u l-prekursuri tagħhom. 

 

F’Mejju 2019 ilqajna lid-Direttur Eżekuttiv tas-CTBTO għal żjara uffiċjali. Matul din iż-żjara ġew 

diskussi l-aktar kwistjonijiet urġenti li qed tiffaċċja d-dinja dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi u kif 

Malta tista’ żżid il-koperazzjoni tagħha mas-CTBTO biex jitnaqqsu riskji meta jseħħu d-diżastri. 

 

Malta kienet rappreżentata wkoll fil-laqgħa tal-Grupp tal-Awstralja li saret f’Ġunju 2019 f’Pariġi. 

F’kuntest usa’ fil-qasam tal-kontroll tal-armi, il-Ministeru kompla l-ħidma tiegħu fil-monitoraġġ ta’ 
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liċenzji tal-esportazzjoni u l-kunsinni ta’ armi li jgħaddu minn Malta. Dan il-monitoraġġ isir flimkien 

mad-Dipartiment tal-Kummerċ.  

 

Matul is-sena 2019, komplejna wkoll insaħħu r-relazzjoni tagħna mal-Aġenzija Internazzjonali tal-

Enerġija Atomika (IAEA). F’Settembru 2019 Malta pparteċipat, permezz tal-Ambaxxata fi Vjenna, fis-

sitta u tletin Konferenza Ġenerali tal-Aġenzija. 

  

Malta kompliet tokkupa siġġu fil-Kunsill eżekuttiv tal-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, 

il-Produzzjoni, il-Ħżin u l-Użu ta’ Armi Kimiċi u dwar il-Qerda Tagħhom (OPCW). F’dan ir-rigward, 

F’Ottubru 2019, Malta pparteċipat fit-92 sezzjoni tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Organizzazzjoni. Barra minn 

hekk, Malta ħadet sehem fl-24 sessjoni tal-konferenza għall-Istati Membri li saret f’Novembru 2019. 

Matul dawn il-laqgħat, Malta writ l-istmerrija tagħha rigward l-użu ta’ armi kimiċi fis-Sirja waqt li 

saħqet li qed tħares ’il quddiem għar-rapport tal-Investigation and Identification Team (IIT) li għandu 

jiġi ppubblikat fil-bidu tal-2020. 

 

Lura għall-ħidma fi ħdan l-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika, Malta kompliet ukoll 

tikkordina l-proġetti tekniċi fir-rigward tal-użu paċifiku tat-teknoloġija radjoattiva. Dan id-direttorat 

assigura l-implimentazzjoni tal-proġetti taħt il-ftehim ta’ koperazzjoni teknika mal-Aġenzija (Country 

Programme Framework) għaċ-ċiklu 2019-2020, kif ukoll ikkomunika bejn l-Aġenzija u l-entitajiet 

Maltin konċernati rigward il-proġetti ġodda għaċ-ċiklu 2020-2021, fejn pajjiżna ta prijorità lis-setturi 

tas-Saħħa Umana u tal-Ilma. B’relazzjoni ma’ dan, il-Ministeru ġie rrappreżentat fil-Konferenza għall-

Uffiċjali ta’ Kordinazzjoni (National Liaison Officers Conference) f’Novembru 2019. 

 

F’Diċembru 2019, Malta reġgħet laqgħet għal darb’oħra lid-Direttur Eżekuttiv tas-CTBTO, fejn 

indirizza lill-udjenza waqt simpożju bit-tema ‘Perspettivi dwar il-Politika Barranija ta’ Malta’.  

 

3.2 Żvilupp Internazzjonali, Għajnuna Umanitarja u Istituzzjonijiet Ewropej 

 

3.2.1 Istituzzjonijiet Ewropej: L-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) 

u l-Kunsill tal-Ewropa (CoE) 

Matul l-2019, Malta kompliet tipparteċipa fl-attivitajiet tal-Istituzzjonijiet Ewropej, fosthom l-

Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) u fil-Kunsill tal-Ewropa (CoE).  

Il-Ministru Abela attenda numru ta’ laqgħat ministerjali, fosthom: il-Laqgħa tal-Kumitat tal-Ministri 

tal-Kunsill tal-Ewropa li saret f’Helsinki, il-Finlandja, fis-16 u is-17 ta’ Mejju; il-Laqgħa Informali 

Ministerjali li saret fit-8 u 9 ta’ Lulju fis-Slovakkja; il-Konferenza tal-OSCE dwar il-Mediterran li saret 
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f’Tirana, l-Albanija, fl-24 u fil-25 at’ Ottubru; u s-26 laqgħa tal-Kunsill Ministerjali tal-OSCE li saret 

fil-5 u fis-6 ta’ Diċembru fis-Slovakkja.  

 

Fis-7 u fit-8 ta’ Ġunju ġiet organizzata laqgħa għall-Ambaxxaturi tal-OSCE f’Malta, fejn il-Minstru 

Abela appella għal aktar koperazzjoni bejn l-OSCE u l-Grupp ta’ Kuntatt Mediterranju. Fid-9 u fl-10 

ta’ Diċembru, l-OSCE flimkien mal-IOM u l-UNODC organizzaw workshop reġjonali f’Malta li ffoka 

fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bniedem u l-kuntrabandu tal-migranti. Il-Ministeru 

flimkien mal-Ambaxxata ta’ Malta fi Vjenna għenu fil-kordinament ta’ dan l-avveniment.  

 

Kien hemm diversi ħatriet ta’ uffiċjali Maltin f’kumitati tal-Kunsill tal-Ewropa, inkluż il-ħatra tal-

Imħallef Lorraine Schembri Orland bħala Mħallef fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u l-

ħatra ta’ Dr Marceline Naudi bħala President tal-GREVIO, bil-għan li tħares, flimkien ma’ grupp ta’ 

esperti, l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda 

kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika, jew kif inhi aktar magħrufa bħala l-Konvenzjoni 

ta’ Istanbul.  

 

3.2.2  L-Għajnuna għall-Iżvilupp u l-Assistenza Umanitarja 

L-Għajnuna għall-Iżvilupp Uffiċjali (ODA): Sal-aħħar tal-2019, Malta tkun tat kontribut totali ta’ 

€1,762,440 għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF). Fi Frar tal-2019, Malta tat ir-raba’ kontribut 

dovut lill-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF) għall-valur ta’ 

€75,000. Fl-2019, Malta tat ukoll kontribut totali ta’ €198,684.89 għal Faċilità għar-Refuġjati fit-

Turkija.  

 

Bħas-snin ta’ qabel, il-Ministeru nieda skema fejn tingħata għajnuna finanzjarja għall-proġetti li jseħħu 

barra minn Malta mwettqa mill-għaqdiet mhux governattivi Maltin. Din is-sena, il-Ministeru ffinanzja 

tmien proġetti, b’fond totali ta’ €459,283.64 li qed jitwettqu fl-Afrika u f’diversi oqsma. Fl-2019 il-

Ministeru alloka total ta’ €109,500 sabiex erba’ studenti Palestinjani u student Tuneżin jingħataw boroż 

ta’ studju fil-livell postsekondarju li bdew f’Ottubru 2019 fl-Università ta’ Malta. 

 

Matul l-2019 sar ukoll taħriġ f’diversi oqsma, fosthom taħriġ dwar l-investiment għal numru ta’ uffiċjali 

Etjopjani, kors ta’ tifi tan-nar f’Malta offrut lil 15-il pumpier mill-Ghana u mill-Palestina. Kif ukoll 

taħriġ għal żewġ Palestinjani li ġew mill-Awtorità Monetarja Palestinjana u erba’ uffiċjali Ghanjani 

mill-Bank Ċentrali tal-Ghana. Dan it-taħriġ ammonta għal €50,103. 

 

Laqgħat li attenda għalihom il-Ministru: Fl-2019 il-Ministru Abela attenda diversi laqgħat fosthom 

tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea (FAC) dwar l-Iżvilupp li saru fis-26 ta’ 
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Novembru, 2019, u fis-16 ta’ Mejju, 2019, fi Brussell, fejn ġie diskuss il-Ftehim tal-Cotonou wara l-

2020, u saru d-diskussjonijiet dwar l-Istrumenti Finanzjarji Esterni wara li jiskadi l-Baġit tal-Unjoni 

Ewropea. Il-Ministru Abela attenda wkoll is-sessjoni ministerjali fil-Forum Politiku ta’ Livell Għoli, li 

sar fi New York fis-17 ta’ Lulju, 2019, kif ukoll akkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat għal 

laqgħa speċjali tal-Forum Politiku ta’ Livell Għoli, li ġiet organizzata għall-Kapijiet ta’ Gvern jew Stat 

fi New York rigward il-miri ta’ żvilupp sostenibbli. 

 

L-Assistenza Umanitarja: Il-Politika tal-Għajnuna għall-Iżvilupp tagħraf ukoll l-importanza tal-

Assistenza Umanitarja. Matul l-2019, Malta tat €525,000 bħala kontribuzzjonijiet għall-assistenza 

umanitarja. Dawn il-fondi ġew imqassma lejn diversi kriżijiet madwar id-dinja, fosthom is-Sirja, il-

Jemen, il-Mozambik, il-Libja, kif ukoll lejn Aġenziji tal-Nazzjonijiet Magħquda bħalma huma l-

UNWRA (għar-refuġjati Palestinjani), u UNHCR (l-Aġenzija għar-Refuġjati). 

3.2.3  

3.2.4 Promozzjoni tal-Kummerċ Internazzjonali 

Il-Ministeru kompla bil-ħidma ta’ kordinament ma’ TradeMalta, mal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża 

u l-Industrija, mal-Malta Enterprise, u ma’ ministeri u entitajiet oħra fejn jidħlu inizjattivi ta’ natura 

kummerċjali, inklużi opportunitajiet ta’ kummerċ imressqa mir-Rappreżentazzjonijiet Maltin.  

 

Joint Stakeholders Working Council: Il-Ministeru kompla jlaqqa’ l-Joint Stakeholders Working 

Council bil-għan li tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn id-diversi entitajiet lokali li jaħdmu fil-promozzjoni 

tal-kummerċ internazzjonali. Bħala parti minn din il-ħidma, il-Kunsill kompla jiffaċilita l-kordinament 

bejn entitajiet kummerċjali Maltin u l-ambaxxaturi residenti barra minn pajjiżna, kif ukoll mal-

Ambaxxaturi mhux Residenti, sabiex jiġu identifikati modi ġodda kif ikunu promossi l-kredenzjali ta’ 

Malta fl-oqsma tal-kummerċ u l-investiment.  

 

Żjarat ta’ Delegazzjonijiet Barranin f’Malta: Malta kellha l-pjaċir li tilqa’ delegazzjonijiet ta’ natura 

kummerċjali mill-Bangladesh, il-Belarussja, il-Ghana, il-Ġappun, Iżrael, il-Kroazja, is-Sudan u t-

Turkija fost l-oħrajn.  

 

Żjarat ta’ Delegazzjonijiet Maltin barra minn Malta: Malta kellha l-pjaċir li tibgħat delegazzjonijiet 

ta’ natura kummerċjali fit-Turkija, Singapore, fil-Korea t’Isfel, fiċ-Ċina, il-Gana, l-Italja, l-Eġittu, u l-

Irlanda fost l-oħrajn. 

 

Iffirmar ta’ Ftehim: Matul dan il-perjodu, Malta ffirmat diversi ftehimiet rigward promozzjoni ta’ 

kummerċ ma’ diversi pajjiżi fosthom il-Ghana, l-Eġittu, u Iżrael. 
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3.3 Diplomazija Kulturali 

 

Il-Ministeru, permezz tat-Taqsima għad-Diplomazija Kulturali, kompla bl-impenn tiegħu billi jassisti 

fil-promozzjoni tal-arti u l-kultura barra minn xtutna.  

 

3.3.1 Fond għad-Diplomazija Kulturali  

Bla dubju li d-diplomazija kulturali hija għodda utli sabiex inkomplu nippromovu lil pajjiżna barra minn 

xtutna. Fis-sena 2019 ġew implimentati diversi proġetti li kienu jikkonsistu f’wirjiet ta’ filmati, kunċerti 

u wirjiet ta’ fotografija u letteratura, bl-ispiża totali tkun ta’ madwar €152,465.60. Il-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ finanzjarjament appoġġa xogħol ta’ restawr fuq sitt 

pitturi tal-artist magħruf tat-tmintax-il seklu, Francesco Zahra, li issa dalwaqt se jiġu esibiti f’Ruma.  

 

3.3.2 Ftehim Kulturali  

Fis-sena 2019 saru bosta negozjati dwar bosta ftehimiet f’diversi oqsma bħall-edukazzjoni u l-kultura, 

fosthom mas-Slovakkja, iċ-Ċina, ir-Russja, l-Alġerija, il-Mongolja, u l-Ghana. Fost dawn ġew konklużi 

ftehimiet mar-Russja, iċ-Ċina u l-Alġerija.  

 

4 Id-Direttorat għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra  

 

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

Ministeru, kemm għall-Ambaxxati kif ukoll għall-pubbliku.  

 

F’April li għadda d-Direttorat għadda minn żewġ bidliet sinifikanti. Dik li ġie inkorporat miegħu d-

direttorat li qabel kien jissejjaħ id-Direttorat għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta biex issa d-

direttorat il-ġdid sar jismu d-Direttorat għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra, kif ukoll it-

trasferiment fl-uffiċini l-ġodda fi 18, Triq Zakkarija, Il-Belt Valletta.  

4.1 Il-Client Service Office (CSO) 

Il-CSO huwa parti integrali fi ħdan id-Direttorat u ta’ kuljum jirċievi għexieren ta’ talbiet għal 

informazzjoni jew għajnuna oħra relatati ma’ legalizzazzjoni, pariri fuq viżi, boroż ta’ studju u 

assistenza għal servizzi konsulari. Fil-fatt, matul is-sena 2019, dan l-Uffiċċju rċieva mijiet ta’ talbiet 

għal diversi tipi ta’ assistenza differenti li ħafna minnhom twieġbu minnufih, filwaqt li oħrajn ġew 

imwieġba wara li saru l-verifiki meħtieġa mal-entitajiet ikkonċernati. Dan bil-għan li l-klijenti jkunu 

gwidati aħjar. L-Uffiċċju rċieva dawn it-talbiet permezz tat-telefown, b’ittri elettroniċi u anke żjarat 

personali.  
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Ta’ min wieħed isemmi li mis-7 ta’ Awwissu d-Direttorat nieda s-sistema l-ġdida tal-legalizzazzjoni 

tal-firem għal dokumenti pubbliċi li issa hija web-based. L-iskop ta’ sistema aktar moderna kien sabiex 

jingħata servizz aktar effiċjenti lill-pubbliku kif ukoll biex ikun hemm iżjed kontabbiltà fil-proċess 

permezz ta’ rappurtaġġ awtomatiku.  

 

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

 

• Legalizzazzjoni: Id-dħul totali fl-2019 kien ta’ €665,786, b’total ta’ 13,796 klijent u 40,932 

dokument għal-legalizzazzjoni.  

 

• Viżi: Irċieva madwar 3248 talba għal informazzjoni fuq viżi, b’madwar 530 applikazzjoni lill-

Ambaxxata Maltija f’Ruma, kif ukoll madwar 81 talba ta’ viżi għal żjarat uffiċjali. 

 

• Boroż ta’ studju: il-CSO rċieva wkoll 39 applikazzjoni minn studenti Maltin għal korsijiet 

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

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

Minn dan in-numru ta’ applikazzjonijiet ġew mogħtija 16-il borża ta’ studju.  

 

• Każijiet Konsulari: Kien hemm aktar minn 150 każ konsulari ta’ ċertu rilevanza li kienu 

jvarjaw minn każijiet ta’ arrest ta’ Maltin jew żamma tagħhom f’ajruporti barranin, għal 

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

assistenza minħabba mewt u anke għal talbiet għal assistenza waqt xi kriżi li tkun għaddejja 

fosthom l-attakk terroristiku fi Sri Lanka. Ma’ dawn kien hemm ukoll talbiet għal għajnuna 

f’każijiet oħra iktar ikkumplikati u personali.  

 

• Consul-on-the-Move: F’dan il-perjodu nħarġu 237 passaport Malti, ġew irreġistrati 165 

ċertifikat, u saru 104 talba għal ċittadinanza Maltija. Dan sar waqt appuntamenti li saru f’diversi 

bliet bħal Adelaide, Brisbane, Cairns, Mackay, Perth u Queensland fl-Awstralja; f’Wellington 

fi New Zealand; f’Cardiff u Manchester fir-Renju Unit; u fi Prince George u Vancouver fil-

Kanada. 

 

4.2 Ħidma għat-twaqqif ta’ Taqsima Permanenti ta’ Kriżi 

 

Matul is-sena 2019, id-Direttorat ħadem bis-sħiħ sabiex tibqa’ għaddejja l-ħidma għat-twaqqif ta’ 

Taqsima Permanenti ta’ Kriżi sabiex għall-ewwel darba l-Ministeru jkollu struttura permanenti 

mgħammra b’nies professjonali li filwaqt li jsegwu dak li jkun għaddej barra minn Malta, jagħtu l-
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għajnuna meħtieġa f’każ li din tkun mitluba lilhom. Il-ħsieb hu li t-taqsima taqdi l-ħtiġiet tagħna bħala 

pajjiż u li tkun proattiva sew fil-preparamenti għal dak li jista’ jinqala’ permezz ta’ taħriġ kontinwu fost 

l-oħrajn, kif ukoll fil-mod realizzattiv li bih jiġu trattati kriżijiet partikolari. 

4.3 Il-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta 

Il-preżenza taċ-ċittadini Maltin u persuni ta’ dixxendenza Maltija llum insibuhom f’aktar minn 180 

pajjiż madwar id-dinja. F’April, dak li kien id-Direttorat għall-Maltin li Jgħixu Barra ġie inkorporat 

mad-Direttorat għas-Servizzi Konsulari biex issa sar jismu d-Direttorat għas-Servizzi Konsulari u l-

Maltin li Jgħixu Barra. Dan it-tibdil ma naqqas xejn mill-importanza li l-Gvern jagħti lill-kwistjonijiet 

li jolqtu mill-qrib il-komunitajiet ta’ Maltin li jgħixu barra minn Malta, anzi bis-saħħa ta’ dan it-

tgħaqqid, id-direttorat beda jiffoka b’mod ħolistiku u ċentrali fuq sitwazzjonijiet u inizjattivi li 

għandhom kemm natura konsulari kif ukoll ta’ dijaspora.  

 

4.3.1 Id-Direttorat jassisti fl-organizzazzjoni tal-Laqgħa Annwali tal-Kunsill 

L-Għaxar laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra tlaqqgħet bejn l-10 u l-11 ta’ Ottubru, bit-temi 

fuq l-Aġenda jkunu fost l-oħrajn: il-programm ta’ skambji kulturali; l-għarfien tal-impatt fuq Malta 

b’riżultat tal-immigrazzjoni; ir-reġistrazzjoni ta’ proprjetà online mal-Awtorità tal-Ippjanar; it-twaqqif 

ta’ reġistru ta’ nies Maltin prominenti li jgħixu barra minn Malta skont Artiklu 10 tal-Att XX tal-2011; 

u l-introduzzjoni ta’ sottotitli bl-Ingliż għal produzzjonijiet Maltin għad-distribuzzjoni barra minn Malta 

fost oħrajn. Il-laqgħa li jmiss tal-Kunsill se ssir fil-5 u t-8 ta’ Ottubru, 2020. 

 

4.3.2 Jibdew il-preparamenti għall-ħames Konvenzjoni tal-Maltin li Jgħixu Barra  

Matul is-sena 2019, il-Ministeru beda bil-preparamenti għall-ħames Konvenzjoni tal-Maltin li Jgħixu 

Barra li ssir kull ħames snin b’li jmiss fl-2020. It-tema magħżula għal din il-Konvenzjoni hija ‘Keeping 

Connected’. L-għan tal-Konvenzjoni hu li jġib flimkien Maltin li jgħixu barra minn Malta biex flimkien 

mal-Maltin li jgħixu f’Malta jiddiskutu temi kurrenti ta’ interess komuni. Għal-laqgħa li jmiss il-

Ministeru qiegħed jiffoka fuq l-importanza tal-konnettività bil-ħsieb li jindirizza l-ġenerazzjoni aktar 

żagħżugħa tad-dijaspora Maltija fid-dinja.  

 

4.3.3 Kordinatur għad-Dijaspora fil-Ministeri u l-Entitajiet Governattivi 

Fl-2019 ġie deċiż illi jiġu identifikati kordinaturi għad-dijaspora fil-ministeri kollha u entitajiet 

governattivi li jmissu direttament ma’ dan is-settur. Id-Direttorat iċċirkola notifika mal-ministeri u 

entitajiet governattivi biex jinnominaw uffiċjal biex iservi ta’ kordinatur għad-Dijaspora Maltija. Wara 

li ħafna mill-ministeri u entitajiet oħra governattivi nnominaw uffiċjal kif mitlub, f’Novembru d-

Direttorat laqqa’ lil dawn l-uffiċjali sabiex jiddiskuti magħhom x’inhu r-rwol taghhom.  
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5 Direttorat tal-Protokoll  

 

5.1 Protokoll 

 

Lista ta’ viżti għal dan il-perjodu hija provduta fuq dokument separat. (Anness A) 

 

Assistenza ġiet provduta lil dinjitarji barranin għal rikjesti biex niffaċilitaw laqgħat mal-President, mal- 

Prim Ministru u ma’ Ministri. (Lista inkluża f’Anness A) 

 

Assistenza ġiet ukoll provduta lill-Ambaxxaturi li spiċċalhom t-terminu tal-kariga tagħhom u xtaqu 

jagħtu l-aħħar tislija lid-dinjitarji Maltin. Lista ta’ dawn hija provduta hawn taħt: 

• L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika Ellenika 

• L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika tal-Polonja 

• L-Ambaxxatur tal-Finlandja 

• L-Ambaxxatur tal-Istat tal-Kuwajt 

• L-Ambaxxatur tar-Repubblika Federattiva tal-Brażil 

• L-Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Angola 

• L-Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Iraq 

 

5.1.1 Kredenzjali – Ambaxxaturi Maltin 

Ġew ippreparati d-dokumenti neċessarji (agrément, copie d’usage, Letters of Credentials, Letters of 

Recall) għall-akkreditazzjoni ta’ Ambaxxaturi Maltin. 

 

Lista ta’ Ambaxxaturi akkreditati f’dan il-perjodu hi hawn mehmuża. (Ara Anness B) 

 

5.1.2 Kredenzjali – Ambaxxaturi Barranin 

Matul is-sena 2019 dan il-Ministeru rċieva erbgħa u għoxrin rikjesta (24) ġdida għall-akkreditazzjoni 

ta’ Ambaxxaturi jew Kummissarji Għolja barranin għal Malta u s’issa ppreżentaw il-kredenzjali 

tagħhom il-pajjiżi hawn taħt imniżżla: 

 

• Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran (28/02/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Latvja (28/02/2019) 

• New Zealand (28/02/2019) 

• Ir-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan (28/02/2019)  

• Ir-Renju tal-Georgia (14/03/2019) 
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• Ir-Repubblika Ellenika (14/03/2019) 

• L-Istat tal-Palestina (14/03/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Portugall (14/03/2019) 

• Ir-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam (23/05/2019) 

• Ir-Repubblika ta’ Ċipru (23/05/2019) 

• Il-Commonwealth tal-Bahamas (23/05/2019)  

• Ir-Repubblika tal-Bulgarija (20/06/2019) 

• Ir-Repubblika taċ-Ċilì (20/06/2019) 

• Ir-Renju tal-Bahrain (19/09/2019) 

• L-Istat tal-Kuwajt (19/09/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Finlandja (19/09/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Kolombja (31/10/2019) 

• Il-Malasja (31/10/2019) 

• Ir-Repubblika tas-Slovenja (21/11/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Gambja (21/11/2019) 

• Ir-Repubblika tal-Benin (05/12/2019) 

• Il-Bożnija-Ħerzgovina (05/12/2019) 

 

5.1.3 Konsli Onorarji ta’ Malta 

Fl-2019 il-Ministeru kompla jsaħħaħ in-network konsolari tiegħu biex ikun ta’ għajnuna għaċ-ċittadini 

Maltin li jkunu qed jivvjaġġaw barra, kif ukoll biex joħolqu opportunitajiet ta’ negozju għall-

Intraprendituri Maltin. Matul is-sena 2019 ġew appuntati Konsli Onorarji f’dawn l-ibliet: 

 

Konsli Belt Pajjiż 

Is-Sinjura Chandra Ruia Mumbai Ir-Repubblika tal-Indja 

Is-Sinjur Joseph V. Micallef Portland L-Istati Uniti tal-Amerika 

Is-Sinjur Maurizio De Biagi San Marino Ir-Repubblika ta’ San Marino 

Is-Sinjur Avinash Gordhan Mukhi Corozal Town Il-Belize 

Is-Sinjur Shigeru Abo Kyoto  Il-Ġappun 

Is-Sinjur Joseph Calleja Perth Il-Commonwealth tal-Awstralja 

Is-Sinjura Margarita de los Santos Santo Domingo Ir-Repubblika Dominicana 

Is-Sinjur Pascal Perez Nice Ir-Repubblika Franċiża 

Dottore Juan Igancio Alonso-Dregi Barcelona Ir-Renju ta’ Spanja 

Is-Sinjura Karla Svobodovà Praga Ir-Repubblika Ċeka 
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Is-Sinjur Bjoern Havnes Oslo Ir-Renju tan-Norveġja 

Is-Sinjura Paolamaria Valiente Catani San Salvador Ir-Repubblika ta’ San Salvador 

 Is-Sinjur Vincent de Vilmorin Zurich Il-Konfederazzjoni Żvizzera 

 

Kompla l-proċess biex jinħatru aktar Konsli Onorarji f’diversi pajjiżi.  

 

5.1.4 Konsli Onorarji ta’ Pajjiżi Barranin f’Malta 

Matul is-sena 2019, tlesta l-proċess u nħareġ l-exequatur lill-Konsli Onorarji ta’ dawn il-pajjiżi: 

• Il-Ġamajka 

• Ir-Renju tan-Norveġja 

• Ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija 

• Ir-Repubblika tal-Finlandja 

• Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq 

• Ir-Repubblika tal-Litwanja 

 

5.2 Servizz tal-Protokoll lill-Korp Diplomatiku akkreditati għal Malta 

 

5.2.1 Permessi Diplomatiċi 

Fl-2019 ingħataw 484 permess għal ajruplan statali jew militari sabiex jgħaddu mill-ispazju tal-ajru 

Malti jew jinżlu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Dan kien żieda ta’ tmienja fil-mija fuq l-2018. 

Dan kien dovut l-aktar għall-fatt li fl-2019 ġew organizzati f’Malta s-Summit 5+5 u l-Med7 Summit.  

 

Ħarġu wkoll sebgħa u erbgħin (47) permess biex membri tal-militar mir-Renju Unit, l-Istati Uniti tal-

Amerika, l-Awstrija, il-Kanada, iċ-Ċina, l-Italja, il-Greċja, il-Ġermanja, Franza, Spanja, l-Iżvezja u l-

Iżvizzera jkunu jistgħu jilbsu l-uniformi militari f’okkażjonijiet speċjali. 

 

Ġew ukoll proċessati ħamsin (50) talba biex gruppi militari mir-Renju Unit iżuru Malta fuq btala ta’ 

taħriġ.  

 

Din it-taqsima, wara konsultazzjoni ma’ dipartimenti oħrajn, ħarġet l-akkreditazzjoni lill-Military 

Attaches tal-Istati Uniti tal-Amerika, il-Belġju, il-Ġermanja, Franza u t-Turkija.  

 

Fl-2019 id-Direttorat tal-Protokoll ipproċessa tlieta u ħamsin (53) talba sabiex vapuri militari jew statali 

barranin jidħlu fl-ibħra jew portijiet Maltin. Dawn il-vapuri jagħmlu waqfa żgħira ta’ mistrieħ u biex 

jixtru provvisti, fil-port ta’ Malta.  
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5.2.2 Onorefiċenzi Barranin 

Saru wkoll talbiet mill-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta, il-Perù, l-Italja u l-Prinċipat ta’ Monaco sabiex 

36 ċittadin Malti jiġu mogħtija onorefiċenza minn dawn il-pajjiżi jew organizzazzjoni. 

 

5.2.3 Karti ta’ Identità Diplomatiċi/Konsolari 

Matul l-2019 dan id-Direttorat ħareġ jew ġew imġedda ħames mija u ħamsa u sittin (565) karta tal-

identità lill-korp diplomatiku u amministrattiv li jaħdmu f’ambaxxati barranin u organizzazzjonijiet 

internazzjonali hawn Malta. 

 

Barra min hekk inħarġu wkoll, jew ġew imġedda, tmienja u erbgħin (48) Consular ID Cards għal Konsli 

Onorarji barra minn Malta, u disgħa u għoxrin (29) Consular ID cards għal Konsli Onorarji f’Malta. 

 

Minbarra l-assistenza msemmija hawn fuq, dan id-Direttorat jassisti wkoll lill-ambaxxati barranin u 

organizzazzjonijiet internazzjonali residenti f’Malta fil-ħruġ ta’ liċenzji tas-sewqan, liċenzji tal-karozza 

u tarki tal-karozza (CD, DMS u TF). 

 

5.2.4 ‘Duty Free’ 

Għal dak li jirrigwarda l-ipproċessar ta’ talbiet għal duty free mill-ambaxxati barranin residenti f’Malta, 

ġew proċessati madwar mija u sittin (160) talba. 

 

5.2.5 Rifużjoni ta’ VAT  

Fl-2019 l-ambaxxati residenti f’Malta għamlu erba’ mija u għaxar (410) talbiet għal rifużjoni ta’ VAT.  

 

5.2.6 VIP – ‘Ministerial Lounge’ 

Ġew ukoll akkomodati elf u erba’ mija u wieħed u ħamsin (1,451) talba għall-użu tal-VIP u Ministerial 

Lounge matul l-2019. 

 

5.2.7 Privileġġi u Immunitajiet 

Din il-Taqsima tagħti pariri lill-Ministeru fuq interpretazzjoni ta’ ftehim eżistenti bejn Malta u 

ambaxxati, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali li jinsabu f’pajjiżna, liema ftehim jistabbilixxi 

l-operat tal-istess ambaxxati u organizzazzjonijiet internazzjonali. F’dan ir-rigward jittieħdu 

inkonsiderazzjoni l-obbligi eżistenti ta’ Malta u l-implikazzjonijiet tagħhom taħt il-liġi internazzjonali, 

notevolment taħt il-Konvenzjoni ta’ Relazzjonijiet Diplomatiċi ta’ Vjenna 1961 u dik Maltija, kif ukoll 
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l-operat tal-ftehim innifsu. Matul l-2019, id-Direttorat kellu bosta laqgħat ma’ uffiċjali ta’ ambaxxati, 

organizzazzjonijiet internazzjonali u aġenziji f’pajjiżna, bil-għan illi jiġi msaħħaħ l-operat ta’ ftehim 

ezistenti. L-uffiċċju jassisti wkoll billi jħejji l-atti leġiżlattivi li jitressqu mill-Ministeru lill-Parlament.  

 

5.3 Servizz tal-Protokoll lill-Uffiċċju 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, lill-Prim Ministru, u kif ukoll lill-President tal-Kamra tad-

Deputati, filwaqt li jirċievi wkoll ittri miktubin mill-President tar-Repubblika ta’ Malta indirizzati lill-

kontraparti tiegħu fil-pajjiżi barranin. 

 

Matul is-sena 2019 ġew preparati mija u tnejn u sittin (162) ittra għall-President tar-Repubblika biex 

jintbagħtu lill-pajjiżi barranin bħala tislija għall-Jum Nazzjonali tagħhom. Ġew preparati u/jew 

mibgħuta wkoll mija u sebgħa u erbgħin (147) ittra ta’ ringrazzjament, tnax-il (12) ittra ta’ awguri, u 

tlettax-il (13) ittra ta’ kondoljanzi u simpatija għall-President tar-Repubblika.  

 

Għall-okkażjoni tal-inawgurazzjoni ta’ Dr George Vella bħala President tar-Repubblika ta’ Malta, id-

Direttorat tal-Protokoll irċieva diversi ittri ta’ awguri minn bosta Kapijiet ta’ Stat u dinjitarji barranin, 

u ġew ippreparati sitta u ħamsin (56) ittra ta’ apprezzament, bħala risposta mill-President.  

 

6 Id-Direttorat Servizzi Korporattivi 

 

6.1 Riżorsi Umani 

• 85 mandati ta’ żieda  

• 50 konferma tal-ħatriet  

6.1.1 Progressjoni: 

• 2 uffiċjali fil-grad ta’ Uffiċjal Prinċipali Anzjan ingħataw progressjoni fi Skala ta’ 

Salarju Nru. 6 

• 2 uffiċjali fil-grad ta’ Uffiċjal Prinċipali ngħataw progressjoni fi Skala ta’ Salarju 

Nru. 7 

• 1 uffiċjal fil-grad ta’ Uffiċjal Prinċipali ngħata progressjoni fi Skala ta’ Salarju Nru. 8 

• 1 uffiċjal fil-grad ta’ Uffiċjal Prinċipali ngħatat progressjoni fi Skala ta’ Salarju Nru. 

9 

• 1 uffiċjal fil-grad ta’ Assistent Uffiċjal Prinċipali ngħatat progressjoni fi Skala ta’ 

Salarju Nru. 10 
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6.1.2 Ħatriet: 

• Ġie maħtur Direttur għas-Servizzi Korporattivi 

• Ġie maħtur Direttur (għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra) 

• Ġie maħtur Direttur (Protokoll) 

• Ġie maħtur Assistent Direttur (għas-Servizzi Korporattivi) 

• Gie maħtur Assistent Direttur (għas-Servizzi Konsulari u l-Maltin li Jgħixu Barra) 

• Ġie maħtur Assistent Direttur (Direttorat Ġenerali għal Politika u Affarijiet Ewropej) 

 

Dan l-uffiċċju pproċessa ittri ta’ ħatra fil-gradi msemmija hawn taħt: 

• 1 Senior Manager (People Management) 

• 1 Senior Manager (Research) 

• 1 Senior Manager (Schengen Policy) 

• 1 Manager II (Situation Centre) 

• 1 Manager I (People Management) 

• 1 Assistant Manager (Records) 

• 1 EU Security Communicator 

• 1 HR Support Officer 

• 1 Project Officer (EU Funds) 

• 1 EU Fund Officer 

• 1 Uffiċjal fi Grad 4 

• 1 Uffiċjal fi Grad 6 

• 1 Uffiċjal fi Grad 10 

• 1 Uffiċjal Prinċipali 

• 20 Counsellor 

• 22 Second Secretary 

• 3 First Secretary 

• 1 Junior Legal Officer 

• 1 Ambaxxatur fuq bażi personali 

• 1 Senior Manager (Project Management) 

• 1 Manager II (Project Management) 
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6.2 Conditions of Service 

 

Tnieda mudell (template) sabiex l-uffiċjali li jservu barra mill-pajjiż ikunu jistgħu jissottomettu t-talba 

ta’ rimborż relatat mal-allowance tal-ilbies fuq format komuni. Beda l-proċess biex jiġu riveduti l-PAAs 

billi toħroġ sejħa għall-offerti ta’ ditti tal-accountants biex jipprovdu software li jaħdem dawn il-PAAs. 

6.3 Manwali ta’ Proċeduri  

F’April 2019, id-Direttorat nieda Manwal ta’ Proċeduri relatati ma’ dokumentazjoni ta’ attendenza u 

mmaniġġjar tal-assenteiżmu fil-missjonijiet barra l-pajjiż. Dan id-dokument iservi bħala gwida għall-

Kap tal-Missjonijiet fil-ġestjoni tal-ambaxxati u l-konsolati f’konformità mar-regolamenti pubbliċi. 

6.4 Għajnuna lill-impjegati 

Id-Dipartiment baqa’ f’kuntatt ma’ uffiċjali li kienu jeħtieġu assistenza, u fejn kien hemm bżonn ġew 

riferuti għall-għajnuna tal-Employee Support Programme. F’Novemberu 2017 kienet ingħatat 

promozzjoni għall-possibbiltà ta’ donazzjoni ta’ leave għal raġunijiet umanitarji, u l-uffiċjali li kienu 

jeħtieġu donazzjoni ta’ dan it-tip ġew assistiti. 

6.5 Mistoqsijiet Parlamentari 

Minn Jannar sa Diċembru 2019 dan id-Direttorat wieġeb tmienja u erbgħin (48) Mistoqsija Parlamentari 

li saru lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ.  

 

7 Uffiċċju tal-Immaniġġjar tad-Data 

 
7.1 MFTP Intranet 

  
Tkompliet l-implimentazzjoni u l-assistenza fuq is-sistema tal-intranet tal-Ministeru. Din is-sena l-

infrastruttura tas-software platform li fuqha qiegħda taħdem is-sistema tal-intranet ġiet imsaħħa u 

aġġornata permezz ta’ implimentazzjoni ta’ software ġdid. 

 

7.2 Sistema ta’ Legalizzazzjoni 

 

Din is-sena tnediet is-sistema l-ġdida tal-legalizzazzjoni ta’ dokumenti. Is-sistema l-ġdida li issa hi web- 

based, tista’ tiġi aċċessata minn diversi postijiet differenti u tista’ tiġi użata minn numru ta’ utenti 

kontemporanjament. 

  



Rapport Annwali 2019 - MFTP 45 

7.3 Embassies Cash Management System (ECMS) 

 

Matul is-sena 2019 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). L-ambaxxati u uffiċċji 

barra minn Malta utilizzaw din is-sistema biex jinżammu l-kontijiet pubbliċi. Din is-sistema tagħti lid-

Direttorat tas-Servizzi Korporattivi l-possibbiltà ta’ awditjar aktar effiċjenti tal-infiq tal-finanzi allokati 

lil dawn l-uffiċċji.  

 

7.4 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 iktar moderna imma se tiġi msaħħa wkoll is-

sigurtà tagħha peress li din tintuża wkoll għal skopijiet ta’ identifikazzjoni f’Malta (bħal fil-banek u 

meta wieħed jivvjaġġa minn u lejn Malta). Is-sistema marret live f’Settembru tal-2019 u bħalissa d-

Dipartiment tal-Protokoll qed idaħħal id-data tal-applikanti biex imbagħad ikunu jistgħu jiġu stampati 

l-cards u jitqassmu lill-utenti. 

 

7.5 Mobile App 

 

Tkompla x-xogħol ta’ żvilupp fuq il-Mobile App tal-Ministeru, Malta Travel Point. Dan l-iżvilupp kien 

jinkludi integrazzjoni mas-sit tal-Ministeru sabiex l-informazzjoni dwar ir-Rappreżentazzjonijiet 

Diplomatiċi u Konsulari tkun tista’ tiġi aġġornata f’daqqa. Barra minn hekk sar titjib kemm fil-backend 

tas-sistema kif wkoll fuq il-frontend. Sal-aħħar ta’ din is-sena din l-App ġiet imniżżla aktar minn 3,800 

darba minn meta tnediet. 

 

7.6 Tibdil ta’ tagħmir elettroniku fl-ambaxxati 

 

Proġett ieħor li tkompla fil-Ministeru huwa t-tibdil tal-apparat tan-Network Connectivity fl-ambaxxati 

u fil-konsulati, kif ukoll din is-sena ġew mibdula numru ta’ kompjuters. B’din il-bidla fl-apparat se 

titjieb is-sigurtà tal-informatika, kif ukoll il-livell tas-servizzi użati mill-uffiċjali fl-ambaxxati u l-

konsulati. 

 

7.7 Miżura ta’ Simplifikazzjoni – Sistema ta’ Reġistrazzjoni tal-Viżitaturi 

 

Il-Ministeru biddel il-proċess manwali ta’ kif jiġu reġistrati l-viżitaturi tal-Ministeru minn manwali għal 

elettronika. Wara riċerka li saret mill-IMU, inbeda l-proċess tax-xiri tal-apparat u s-software. Din is-
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sistema ġiet implimentata fiż-żona tal-akkoljenza tal-Ministeru fl-aħħar kwart ta’ din is-sena u bdiet 

tintuża mill-viżitaturi tal-Ministeru. 

 
7.8 Sistema għall-Kampanja tal-UNSC 

 

Tlestiet sistema ġdida biex l-Unit tal-UNSC fi ħdan il-Ministeru jkun jista’ juża sistema informatika 

iktar effiċjenti fejn jinżammu d-dettalji meħtieġa. Din is-sistema hija l-ewwel waħda mibnija fuq l-

pjattaforma teknoloġika l-ġdida workflow engine. 

 

7.9 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. L-istruttura bażi diġà tlestiet u f’Lulju li għadda saret ukoll il-migrazzjoni tad-

database wara ttestjar estensiv tas-sistema. Wara li tlestiet il-migrazzjoni bdew isiru laqgħat mat-tim 

tal-Visa Unit tal-MITA biex nibdew naħdmu flimkien fuq l-iżvilupp tas-sistema. Matul is-sena 2019 

sar ħafna tibdil fl-infrastruttura teknika fejn ġew installati servers ġodda bl-aħħar teknoloġija u software, 

apparat u servers li kienu wisq antiki biex jitħaddmu mal-infrastruttura l-ġdida ġew decommissioned. 

Beda x-xogħol fuq il-core system, ċjoè nagħmlu s-sistema kif inhi, bil-funzjonalità li għandha bħalissa, 

imma fuq il-pjattaforma tal-infrastruttura moderna; il-MITA qiegħda taħdem biex din is-sistema jkollha 

look and feel iktar modern u iktar user friendly. Bdew ukoll diskussjonijiet kemm mal-MITA kif ukoll 

mal-VFS li huwa t-3rd party supplier li jilqa’ l-applikazzjoniiet tal-viża, biex tiġi żviluppata 

applikazzjoni online u, b’dan il-mod, l-applikanti se jkollhom il-faċilità li japplikaw għal viża mill-

kumdità ta’ darhom, u b’hekk inkunu qed inwettqu d-direzzjoni tal-Gvern li jkun hemm iktar outreach 

f’pajjiżi fejn Malta m’ghandhiex konsulat. €492,000 mill-baġit għal dan il-proġett se jiġu ffinanzjati 

mill-UE.  

 

Bdejna wkoll naħdmu id f’id mad-Dipartiment tal-IT tal-Pulizija u mal-MITA sabiex naraw x’hemm 

bżonn isir biex tiġi implimentata l-integrazzjoni tal-Entry Exit System (EES) mas-sistema tal-VISA. 

Fis-sena 2019 inbidlet ukoll il-visa sticker madwar l-Istati Membri kollha; sar ħafna xogħol biex inkunu 

nistgħu nagħmlu sessjonijiet ta’ ttestjar mal-konsulati tagħna, mal-awtoritajiet tal-fruntieri kif ukoll 

mal-Central Visa Unit biex inkunu nistgħu nivverifikaw li l-viża l-ġdida tiġi stampata kif suppost, anke 

minħabba l-fatt li l-visa sticker il-ġdida hija ħafna iżgħar minn dik ta’ qabilha. 

 

8 TradeMalta  

 

Matul il-sena 2019 TradeMalta kompliet il-ħidma tagħha sabiex toffri 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, wasal fil-ħames edizzjoni tiegħu u sar 

b’kollaborazzjoni mal-Università ta’ Malta u bank kummerċjali li miegħu TradeMalta għandha rabta 

kummerċjali. L-attendenza għal dan it-taħriġ laħħqet madwar ħmistax-il delegat. 

 

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’Jannar tal-2019 immexxija mill-Prim Ministru u li għaliha attendew għaxar delegat. Id-

delegazzjoni żaret Ahmedabad.  

 

F’April TradeMalta organizzat ukoll żjara esplorattiva fil-Korea t’Isfel u Singapore, immexxija mill-

Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Id-delegazzjoni ta’ iktar minn għoxrin 

imprenditur żaret Seoul u Singpore. Waqt din iż-żjara TradeMalta organizzat business fora u 

networking għal intrapriżi.  

 

Matul din is-sena TradeMalta ngħaqdet ukoll mal-Uffiċċju tal-President fuq żjarat statali fit-Turkija u 

Iżrael.  

 

TradeMalta baqgħet tamministra skema ta’ inċentivi biex tgħin intrapriżi bbażati f’Malta jesibixxu 

f’fieri internazzjonali. Matul din is-sena ngħatat għajnuna finanzjarja lil aktar minn disgħin 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.  
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9 Annessi 

 

9.1 Anness A: Viżti minn dinjitarji fis-sena 2019 

 

Data  Isem Kariga  

Jannar   

9-10 Stephanus Abraham Blok Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-Renju 

tan-Netherlands  

10  24 Kap ta’ Missjoni 

Diplomatika mhux residenti u 

13-il Chargé d’Affaires mhux 

residenti  

 

17-18 5+5 Ministri għall-Affarijiet 

Barranin  

(Malta, il-Portugall, Spanja, 

Franza, l-Italja, Mauritania, il-

Marokk, l-Algerija, it-Tuneżija, 

il-Libja 

Istituzzjonijit: HRVP, PAM, 

UfM, ALF, Arab-Maghreb 

Union) 

5+5 Laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet 

Barranin tal-Mediterran tal-Punent 

Frar   

5-6 Béji Caid Essebsi Żjara Statali tal-President tar-Repubblika tat-

Tuneżija  

15-17 Dragan Čović Eks President tal-Bożnija-Ħerzegovina 

25-27 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

27- Ričardas Šlepavičius Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Litwanja 

Marzu   

-15 Ričardas Šlepavičius Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Litwanja 

10-12 Margit F. Tveiten Ambaxxatur tar-Renju tan-Norverġja 

11 Philip T. Reeker U.S. European Command (EUCOM) 

12-15 Eyal Sela Ambaxxatur tal-Istat ta’ Iżrael 

16-19 Regina Doherty Ministru għax-Xogħol u Protezzjoni Soċjali 

tal-Irlanda 

18-19 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 
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21-23 Darko Horvat Ministru għall-Ekonomija, Intrapriżi u Snajja’ 

tar-Repubblika tal-Kroazja 

25-26 Nana Addo Dankwa Akufo-

Addo 

Żjara Statali tal-President tar-Repubblika tal-

Ghana 

April   

3-4 Mammad Ahmadzada Ambaxxatur tal-Ażerbajġan 

3-4 Keiichi Katakami Ambaxxatur tal-Ġappun 

3-5 Rodriguez Ruiz Ambaxxatur ta’ Kuba 

Mejju   

2-6 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

7 Dimitris Avramopoulus Kummissarju Ewropew għall-Immigrazzjoni, 

Affarijiet Interni u Ċittadinanza 

23 J Richter Ministru għax-Xogħol, Affarijiet Soċjali u 

Familja tar-Repubblika Slovakka  

30-31 Keiichi Katakami Ambaxxatur tal-Ġappun 

Ġunju   

12-13 Marija Pejčinović Burić Deputat Prim Ministru u Ministru għall-

Affarijiet Barranin u Ewropej tar-Repubblika 

tal-Kroazja 

14 Emmanuel Macron President tar-Repubblika Franċiża 

14 Nicos Anastasiades Prim Ministru ta’ Ċipru 

14 Alexis Tsipras Prim Ministru tal-Greċja 

14 António Costa Prim Ministru tal-Portugall 

14 Pedro Sánchez Prim Ministru ta’ Spanja 

14 Giuseppe Conte Prim Ministru tal-Italja 

17-20 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

20 Mr Janne Taalas Ambaxxatur tal-Finlandja 

Lulju   

21-23 A. K. Abdul Momen, MP Ministru għall-Affarijiet Barranin tar-

Repubblika tal-Poplu tal-Bangladesh 

30- Patricia Scotland QC Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth 

Awwissu   

2-3 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

-4 Patricia Scotland QC Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth 

1-4 Peter Thomson UNSG Envoy Speċjali għal Oċean 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_Tsipras
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Costa
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_S%C3%A1nchez
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21-22 Ghassan Salamé Rappreżentant Speċjali u Kap tal-Missjoni tal-

Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja 

22-23 Fayez al-Sarraj Prim Ministru tal-Libja 

Settembru   

11-12 Rita Adam Ambaxxatur tal-Iżvizzera 

22-23 Christophe Castaner Ministru għall-Intern ta’ Franza 

22-23 Horst Seehofer Ministru Federali għall-Intern tal-Ġermanja 

22-23 Maria Ohisalo Ministru għall-Intern tal-Finlandja 

23 Luciana Lamorgese Ministru għall-Intern tal-Italja 

29- Cecilia Björner Ambaxxatur tal-Iżvezja 

30 Valerie Boyer Membru tal-Parlament Franċiż 

Ottubru   

-3 Cecilia Björner Ambaxxatur tal-Iżvezja 

21-28 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

25 Heinz Fischer Eks President tal-Awstrija 

Novembru   

4-5 Hans Dahlgren Ministru għall-Affarijiet Ewropej tal-Iżvezja 

11 Alexandra Bugailiskis Kummissarju Għoli tal-Kanada 

13-14 Giuseppe Volpe Avukat Ġenerali ta’ Bari, l-Italja 

19-20 Andreas Stadler Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Awstrija 

20 Péter Szijjárto Ministru għall-Affarijiet Barranin u 

Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Ungerija 

Diċembru   

1-4 Dzmitry Yarashevich Viċi Ministru għall-Ekonomija tal-Belarussja 

2-7 Muhammad Hassan Kummissarju Għoli tal-Pakistan 

11-12 Dr Ahmad Bamarni Ambaxxatur tal-Iraq 

 

 

9.2 Anness B – Ambaxxaturi Maltin Akkreditati għal Pajjiżi Barra minn Malta 

 

Pajjiż Isem Nominazzjoni Agrément Kredenzjali 

L-Argentina Frank Galea 13.08.18   

Il-Bahamas  Keith Azzopardi 03.10.18 15.01.19 27.02.19 

Il-Belarussja John Paul Grech 06.09.18 13.11.2018 20.05.19 

Il-Bulgarija Ray Bondin 25.10.2018 04.12.2018 18.01.19 
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Il-Kanada Keith Azzopardi 03.10.2018 04.12.2018 09.07.2019 

Iċ-Ċilì Frank Galea 13.08.18   

Il-Kolombja Michael Buhagiar 08.08.18 31.08.18 12.09.2019 

Il-Kroazja John Spiteri 06.07.18 11.09.18 03.10.2019 

Id-Danimarka Marlene Bonnici 21.08.2018 

 

29.10.2018 

 

15.03.19 

l-Estonja Michael Zammit 

Tabona 

14.11.19 12.12.19  

l-Etjopja Ronald Micallef 22.03.18 18.05.18 24.01.19 

Franza Carmel Inguanez 23.09.19 22.11.19 10.12.19 

Il-Ghana Jean Claude Galea 

Mallia 

05.11.18  19.03.19 

Il-Greċja Patrick Cole 01.11.19 03.12.19  

l-Italja Joseph Cuschieri 01.11.19   

l-Iran Paul Mifsud 06.07.18 13.09.18 09.03.19 

Il-Libja Carmelo Saliba 08.08.18 21.01.2019 04.02.19 

Il-Malasja Clifford Borg Marks 21.07.16 12.10.16 21.03.19 

Il-Maldivi Stephen Borg 13.06.16 01.08.16 16.06.19 

Il-Montenegro Karl Izzo  06.02.19 26.03.19 01.07.19 

Il-Maċedonja ta’ Fuq Mary Scicluna 10.12.18 29.01.19  

L-Oman Paul Mifsud 05.07.18 28.08.18 16.10.19 

Il-Panama Michael Buhagiar 08.08.18   

Il-Portugall John Camilleri 11.12.19   

Il-Qatar Joseph Theuma 05.12.18 21.12.18 23.09.19 

Is-Slovenja John Spiteri 05.07.18 20.09.18 26.02.19 

l-Afrika ta’ Isfel Dionisio Vella 05.11.18 23.04.19 15.10.2019 

Spanja Giovanni Xuereb 24.10.18 14.12.2018 05.02.19 

Il-Vjetnam John Aquilina 23.02.18  16.01.19 

 


