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4 Partit Nazzjonalista

Il-ħajja ta’ nazzjon hija ġrajja mingħajr 
waqfien, ġrajja li fiha mumenti 
sbieħ u mumenti ta’ sfida. Bħalissa 
għaddejjin mill-iktar mumenti diffiċli 
mill-Indipendenza, minn mindu ħadna 
rajna f’idejna. 

M E S SAĠ Ġ

Adrian Delia
Kap tal-PN
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Quddiemna għandna sitwazzjoni bla preċident. 

Kwadru ta’ swied il-qalb li jiġbor fih assassinju ta’ 

ġurnalista, attentat ta’ frame up u cover up bl-

involviment tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, klikka 

ta’ kriminali b’konnessjonijiet politiċi li aġixxiet 

b’impunità, gvern li kiser il-kostituzzjoni, awtoritajiet 

li mhux qed jagħmlu jew mhux qed jitħallew jagħmlu 

xogħolhom sew, poplu inkwetat u mnikket u 

ekonomija li qed tinġibed lura mill-piż tas-sitwazzjoni. 

Huwa f’dan l-isfond li l-Partit Nazzjonalista qiegħed 

isejjaħ l-ogħla organu tiegħu, il-Kunsill Ġenerali. 

Mhux qed inlaqqgħu dan il-Kunsill biex neżaminaw 

is-sitwazzjoni politika. Qegħdin insejħu dan il-Kunsill 

għaliex irridu nressqu għall-kunsiderazzjoni tal-

kunsilliera tagħna proposti li jekk jiġu implimentati 

għandhom jassiguraw li dak li seħħ f’pajjiżna ma jiġri 

qatt aktar.

Aħna għandna l-obbligu li nagħmlu dan il-pass, li 

noħorġu b’soluzzjonijiet li huma fl-interess ta’ pajjiżna, 

tal-ġenerazzjonijiet tal-lum u t’għada. Aħna poġġejna 

f’keffa l-poteri li għandu l-gvern, partikolarment 

il-Prim Ministru u fil-keffa l-oħra poġġejna l-poteri 

li suppost għandhom istituzzjonijiet oħra tal-pajjiż. 

Sibna żbilanċ kbir u qed nipproponu kif dan l-iżbilanċ 

jista’ jiġi ndirizzat. Rajna wkoll li f’pajjiżna hemm 

bżonn li tissaħħaħ il-vuċi tas-soċjetà ċivili u tal-media 

indipendenti u qed ngħidu kif dan jista’ jsir. Rajna 

li l-mekkaniżmi li suppost jiġġieldu l-korruzzjoni 

mhumiex b’saħħithom biżżejjed u allura qed ngħidu 

kif dawn jistgħu jingħataw iżjed saħħa. Ħarisna lejn 

l-ogħla istituzzjoni ta’ pajjiżna, l-Parlament, u sibnieh 

dgħajjef biex iwettaq il-funzjoni tiegħu ta’ skrutinju 

fuq il-gvern. Dan mhux aċċetabbli f’demokrazija. Il-

poplu ta vuċi lir-rappreżentanti tiegħu u l-ebda gvern 

m’għandu d-dritt li jsikket dik il-vuċi, kif għamel dan 

il-gvern.

Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li ġab l-ikbar bidliet 

politiċi f’pajjiżna. Pajjiżna qed jerġa’ jsejjaħ lil dan il-

partit f’din is-siegħa ta’ prova. Dan id-dokument huwa 

wieħed mill-azzjonijiet li qed nieħdu biex inwieġbu 

għal din is-sejħa. Qed inkunu radikali għaliex hekk 

għandu bżonn pajjiżna. Pajjiżna spiċċa f’sitwazzjoni li 

kważi hi rrimedjabbli. F’dan il-mument kritiku hemm 

bżonn ta’ interventi kbar li jidħlu fil-fond kif issir il-

politika f’pajjiżna, fil-mod kif jiġi ggvernat pajjiżna. 

Dawn il-proposti qed inġibuhom għall-

kunisderazzjoni tal-Kunsill Ġenerali fiż-żmien meta 

l-Partit Nazzjonalista qiegħed jaħdem fuq bidliet 

interni kbar li wkoll ’il quddiem ser jinġiebu għall-

kunsiderazzjoni tal-Kunsilliera tal-Partit. Imma dan il-

mument jitlob li l-attenzjoni tagħna tkun fuq pajjiżna. 

Irridu nħarsu ’l quddiem filwaqt li nżommu għajnejna 

fuq il-preżent. Irridu naħdmu għas-soluzzjonijiet fit-tul 

filwaqt li nassiguraw li l-ġustizzja sseħħ mingħajr biża’ 

jew favur illum qabel għada. U hekk ser nagħmlu.
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Pajjiżna għaddej minn żmien diffiċli, 
minn kriżi li l-għeruq tagħha joħorġu 
mill-kuruturi ta’ Kastilja. L-ogħla 
uffiċċju eżekuttiv ta’ pajjiżna, l-uffiċċju 
li suppost iħares is-saltna tad-
dritt, l-uffiċċju li suppost jassigura li 
pajjiżna jimxi u jitmexxa b’mod serju u 
onest kien il-post fejn inħadmu ‘patti 
mxajtna’, fejn infetħu kumpaniji sigrieti, 
fejn saru tentattivi biex assassinju 
jibqa’ mistur. 

M E S SAĠ Ġ

Clyde Puli
Segretarju Ġenerali tal-PN
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Fl-isfond ta’ dawn il-ġrajjiet serjissimi, ħareġ ċar li 

l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna ma kinux robusti biżżejjed. 

Ħareġ ċar li hemm bżonn ta’ bidliet radikali sabiex 

jiġi assigurat li pajjiżna ma jergax jgħaddi minn dak li 

għaddej minnu bħalissa. 

Il-Partit Nazzjonalista fehem dan il-bżonn. Ħares 

bir-reqqa lejn id-defiċjenzi. Studja sew x’kienu l-kawżi 

li wasslu għal kriżi kostituzzjonali u għat-tkissir tas-

saltna tad-dritt. Imma ma waqafniex hemm. Fejn 

rajna li hemm nuqqasijiet offrejna proposti għal 

soluzzjonijiet. Filwaqt li nemmnu li t-tluq ta’ Joseph 

Muscat minn Prim Ministru huwa biss l-ewwel pass 

u immedjat li għandu jsir, daqstant ieħor nemmnu li 

t-triq għal fejqan teħtieġ ħafna aktar minn hekk. 

Qed noħorġu b’dawn is-soluzzjonijiet issa avolja 

mill-oppożizzjoni għaliex pajjiżna ma jistax jistenna. 

Għaliex nemmnu li l-gvern, anke jekk ser ikun imexxi 

minn Prim Ministru ġdid qajla ser ikollu ħajra jibdel 

jew jirranga l-problemi li ħoloq huwa stess. 

U allura rridu nkunu aħna li għal darba oħra 

nixxprunaw il-bidliet li hemm bżonn, bidliet li jnaqqsu 

s-saħħa tal-Prim Ministru li f’pajjiżna spiċċa b’wisq 

poteri f’idejh. Il-bidliet li qed nipproponu huma kbar, 

anke radikali f’ħafna aspetti. 

Il-proposti tagħna ġew diskussi u maqbula mill-Grupp 

Parlamentari u mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. 

Issa qed nippreżentawhom lill-Kunsill Ġenerali, ħalli 

l-ogħla organu tal-Partit jixtarrhom, jiddiskutihom 

u japprovahom. Wara dan il-pass, tibda l-fazi biex 

dawn il-proposti ma jibqgħux biss ideat u proposti 

fi ħdan il-Partit Nazzjonalista imma jsiru ideat 

b’appoġġ wiesgħa fil-pajjiż u parti oħra mill-mixja ta’ 

nazzjon. 
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Il-ġid tal-poplu tagħna u ta’ wliedna jesiġi li pajjiżna 

joħroġ mill-kriżi mill-aktar fis. Dan jista’ jseħħ biss billi, 

l-ewwel, issir ġustizzja sħiħa f’kull aspett li għandu 

x’jaqsam mal-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia, 

u t-tieni, billi kull min fil-gvern u fl-amministrazzjoni 

tal-pajjiż ippromwova l-korruzzjoni jew naqas minn 

dmiru jwarrab. Għandna bżonn tmexxija tal-pajjiż 

mibnija fuq is-sewwa, il-leġittimità u fuq miżuri 

b’saħħithom li jnaddfu l-politika u jassiguraw li tibqa’ 

nadifa.

Il-Partit u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ser tkompli 

bil-ħidma tagħha fil-Parlament u barra biex issegwi 

l-proċess kriminali kontra kull min kellu xi sehem 

fl-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Ser 

inkomplu ngħassu kemm nifilħu biex dan il-proċess 

ma jitbagħbasx u jwassal għal ġustizzja sħiħa ma’ 

kulħadd.

Il-pass l-ieħor irid ikun it-tindif tal-amministrazzjoni. 

Dan irid jibda billi jwarrab il-Prim Ministru Joseph 

Muscat li hu kompromess minn rasu sa saqajh u 

dawk kollha fl-amministrazzjoni li fallew fil-qadi ta’ 

dmirijiethom.

Diġà minn kmieni, anki qabel l-elezzjoni tal-2013, kien 

hemm min, ukoll fil-Partit Laburista, intebaħ li dak 

li kien qed jiġri kien il-bini ta’ kult madwar persuna 

li kienet qed tmexxi grupp nieqes mill-etika, jekk 

mhux ukoll b’mikrobu moħbi ta’ korruzzjoni.  Għall-

bidu wieħed kien jifhem li l-Membri Parlamentari 

Laburisti u partitarji jagħtu l-benefiċċju tad-dubju 

lil Joseph Muscat personalment. Iżda meta bdew 

jinkixfu l-atti ta’ korruzzjoni, u wisq aktar issa li sirna 

nafu dak kollu li diġà ħareġ fil-pubbliku, kull vot ta’ 

fiduċja u ringrazzjament f’Joseph Muscat huwa att 

ta’ kompliċità fil-ħażen u l-korruzzjoni kollha li saru 

bil-barka tiegħu taħt għajnejh.

Illum nistgħu ngħidu li l-amministrazzjoni kollha hija 

kompliċi; il-Ministri u l-Membri Parlamentari kollha 

Laburisti ghandhom dell fuqhom; l-Eżekuttiv kollu 

Laburista għazlu l-interess tal-partit tagħhom qabel 

tal-pajjiż.  Aktar u aktar meta wieħed ifakkar il-

kampanja preċiża u sistematika biex ikażbar bħala 

“negattiv”, “għajjur” u “qed jiżra’ l-mibegħda” lil kull 

min kien qiegħed ġustament jinvestiga, jikxef il-

korruzzjoni u jikkritika l-ħażen evidenti.

RIFORMA 
U TIĠDID

Governanza Tajba  
Għal Demokrazija b’Saħħitha
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Il-Partit Nazzjonalista qed jgħasses ukoll fuq 

il-konsegwenzi li ser ikollu jġarrab il-poplu u 

l-ħaddiema tagħna frott il-ħażen u l-korruzzjoni 

ta’ Joseph Muscat. Hemm, u ser ikun hemm, 

konsegwenzi f’kull qasam - dak soċjali, kulturali, 

ekonomiku u politiku. Il-ħsara saret u ser tieħu 

ż-żmien biex tissewwa. L-istess Deputat Prim Ministru 

Chris Fearne u Ministri oħra sħabu, li għal snin għalqu 

għajnejhom u għal darbtejn taw il-vot ta’ fiduċja 

tagħhom lil Joseph Muscat u lil dawk ta’ madwaru, 

qalulna li l-ħsara lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna hija kważi 

irreparabbli.

Reputazzjoni tfisser fama, tfisser fiduċja. Jekk pajjiż 

teħodlu l-fama u l-fiduċja tkun ħadtlu s-sinsla tiegħu.

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed iħares ukoll ‘il hinn mill-

ġrajjiet tal-mument. Aħna qed nirriflettu u nsaqsu: Xi 

jwassal pajjiż jinqabad fi kriżi bħal dik li qed ngħixu? 

X’inhuma l-għeruq ta’ dan il-ħażen kollu? X’lezzjonijiet 

hemm? X’passi irridu nieħdu biex pajjiżna ma jerġax 

jaqa’ f’din il-ħama, inkwiet u ħsara kollha? X’irridu 

nagħmlu, ilkoll flimkien, biex Malta tassew terġa’ ssir 

“Din l-art ħelwa, l-Omm li tagħtna isimha”.

Il-Partit Nazzjonalista  jagħmilha ċara li mhux qed 

jagħmel dawn il-mistoqsijiet minn xi  pożizzjoni ta’ 

xi ħadd li ma  jagħrafx id-dnubijiet u n-nuqqasijiet 

tiegħu. Għall-kuntrarju, qed jibda din ir-riflessjoni 

b’ammissjoni li biċċa mill-ħtija tal-kriżi li qegħdin fiha 

jrid jerfagħha l-Partit Nazzjonalista. Nemmnu li huwa 

dan l-għarfien flimkien ma’ umiltà li jistgħu jgħinuna 

niddjalogaw ma’ kulħadd biex bħala poplu naqbdu 

t-tarf ta’ kobba mħabbla u noħorġu mil-labirint li 

ninsabu fih lejn pajjiż li nagħtuh nifs ġdid, ħajja ġdida. 

Aħna għandna s-sehem tagħna fl-iżbalji u fin-

nuqqasijiet, sew f’dak li għamilna kif ukoll f’dak li 

stajna nagħmlu u m’għamilniex. Aħna għandna 

s-sehem tagħna għax meta fil-gvern, filwaqt li 

ttrasformajna f’ħafna sensi l-pajjiż, stajna saħħaħna 

aktar u b’mod effettiv l-Istituzzjonijiet tagħna biex 

tassew ikunu indipendenti, imparzjali, kompetenti u 

professjonali li jaqdu dmirhom bla biża’ u favuri kif 

ilkoll jaħilfu fil-ġurament quddiem Alla. 

Għal dan kollu f’isem dak kollu li jirrappreżenta 

l-Partit Nazzjonalista għal darba oħra nitolbu maħfra 

u skuża. Illum ninsabu determinati aktar minn qatt 

qabel  li nagħmlu ħilitna kollha biex noħorġu minn din 

il-kriżi biex qatt aktar ma nidħlu f’oħra bħalha.

Fl-istess ħin jeħtieġ nagħtu każ ukoll tal-konsegwenzi 

li qasam tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna jista’ 

jsofri ħtija tal-logħob tal-ażżard bir-reputazzjoni ta’ 

pajjiżna. Għalkemm dan jolqot direttament lis-settur 

finanzjarju, bankarju u tal-gaming, l-effett jinżel ftit 

ftit  u jolqot kull settur tal-ekonomija, business u 

kummerċ.

Mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista kellu 

jagħti sehemu biex jerfa’ l-pajjiż minn kriżijiet politiċi, 

soċjali u ekonomiċi. Meta nagħmlu dan qed nagħmlu 

biss dmirna.

F’mument bħal dan inħossu li huwa importanti li 

nfissru l-apprezzament u r-ringrazzjament ġenwin 

u sinċier lill-ħaddiema, lin-negozjanti u imprendituri, 

lill-investituri, huma min huma, nisa u rġiel, li bi bżulija 

u għaqal jibnu l-ġid ta’ dan il-pajjiż.  Aħna nemmnu li 

fil-milja tagħhom il-ħaddiema u n-nies tal-business 

huma ħabrieka, intelliġenti, kreattivi, produttivi, 

integri u onesti. Huma ħaddiema, fis-settur privat u 

pubbliku, li jaħdmu għall-familja, għal uliedhom u għal 

pajjiżna. Grazzi u aħna rikonoxxenti. 

L-appell  tal-Partit  Nazzjonalista lilhom ilkoll hu:  

Taqtgħux qalbkom. Titħawdux. Ibqgħu ffokati fuq 

xogħolkom, fuq uliedkom, fuq il-familji tagħkom. 

Ibqgħu rsistu biex taqilgħu l-ħobżna ta’ kuljum u 

tistgħanew kif qed tagħmlu bil-bżulija u l-onestà, 

u bis-saħħa tagħkom il-pajjiż jirbaħ lura l-fama, ir-

reputazzjoni u l-fiduċja li kellu u li jistħoqqlu.

Min-naħa tagħna,  filwaqt li ser nibqgħu niġġieldu 

biex isseħħ il-ġustizzja sħiħa, irridu nħarsu wkoll 

lejn x’ser jiġri wara li pajjiżna jkollu Prim Ministru 

ġdid f’Jannar. Ikun min ikun il-persuna li jokkupa din 

il-kariga jrid jerġa’ jibni l-fiduċja tal-ogħla uffiċċju 

eżekuttiv f’pajjiżna. Uffiċċju li bħalissa hemm l-agħar 
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u l-ikrah dell fuqu. Minn dan l-uffiċċju nħadmet 

roadmap, inħadem pjan faħxi biex mhux biss tinqatel 

persuna imma biex dan l-assassinju jinħeba. Fl-istess 

ħin irid jibda l-proċess biex titnaddaf u tissaħħaħ 

ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna mal-Unjoni Ewropea, mal-

investituri barranin, mal-kommunità internazzjonali 

ta’ pajjiżi. 

Min-naħa tagħna aħna lesti nagħtu s-sehem kollu 

possibbli, tagħna bħala partit politiku u bħala 

Oppożizzjoni fil-Parlament, lil kulħadd, inkluż lill-

gvern, ukoll mas-soċjetà ċivili u mal-ħassieba 

fis-soċjetà tagħna, biex flimkien inreġġgħu lura lil 

pajjiżna għat-triq tas-sewwa, tal-integrità fil-ħajja 

pubblika, tal-ġid komuni, tal-prosperità, fejn Malta 

mill-ġdid tgawdi r-rispett u l-fiduċja ta’ kulħadd.

Aħna rridu li l-kelma politika terġa’ ssir kelma 

sabiħa fil-vokabularju tagħna, speċjalment dak taż-

żgħażagħ. Aħna rridu li tassew il-politika tkun fost 

il-vokazzjonijiet l-aktar nobbli li tiġbed lejha nisa u 

rġiel minn kull qasam biex jidħlu għas-servizz ġenwin 

tal-poplu.

Imma dan ma jirnexxix jekk nilludu rwieħna li l-marda 

mhijiex fonda u gravi, u ma nwettqux sensiela ta’ 

miżuri, operazzjonijiet kirurġiċi, li jeliminaw l-għeruq 

tal-mard li għandna fil-politika.

Dan id-dokument jagħmel proprju dan. Huwa waħda 

mir-risposti tal-Partit Nazzjonalista għal dak li seħħ 

f’pajjiżna.  Qed nagħtu ħarsa lejn x’ġara, għaliex 

ġara dak li ġara, u x’għandu jsir biex dak li seħħ ma 

jerġax iseħħ. Fih proposti radikali ta’ kif issir il-politika 

f’pajjiżna. Fih proposti maħsuba li jibdlu b’mod qawwi 

r-rwol tal-politku. Hemm proposti biex il-poplu Malti u 

Għawdxi jkollu f’idejh għodda aktar qawwija u aktar 

tajba biex jassigura li kull min ikun involut fit-tmexxija, 

fl-amministrazzjoni, ikun soġġett għal għassa li tara li 

qed jaqdi dmiru, li l-ġurament ta’ fedeltà qed iwettqu 

f’kull ħin u mument, li qed jaqdi biss l-interess tal-

poplu u tal-pajjiż.

Dawn il-proposti bdew jiġu diskusi  fil-Kumitat 

Eżekuttiv u l-Grupp Parlamentari  Nazzjonalista. Issa 

rridu nwessgħu d-diskussjoni fl-ogħla istituzzjoni 
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tal-Partit, il-Kunsill Ġenerali. Ġaladarba dawn jiġu 

approvati, il-ħidma mhux biss tmur lura lejn l-organi 

tal-partit, imma niftħu proċess ta’ djalogu ma’ kull 

min hu interessat biex inwettqu l-passi li hemm bżonn 

ħalli bil-fatti l-pajjiż inpoġġuh fuq sisien ġodda. 

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed iwieġeb għall-isfidi 

ta’ pajjiżna. Irridu naħdmu biex għada jkun aħjar 

mil-lum, biex neqirdu l-għeruq tal-problemi li qed 

jifnu lil pajjiżna.  Għalina dan mhux xi diskors ġdid. 

Fl-2016 il-partit, fl-Oppożizzjoni taħt it-tmexxija ta’ 

Simon Busuttil, stqarr ħafna minn dak li qed ngħidu u 

nipproponu llum fid-dokument “Nibnu Fiduċja Sħiħa 

fil-Politka” li dan il-Kunsill Ġenerali kien iddiskuta u 

approva. Illum qed nitolbu li mhux biss nikkonfermaw 

dak id-dokument, imma nattakkaw l-għeruq tal-kriżi 

aktar fil-fond, b’miżuri aktar radikali u li jmorru ferm ’il 

bogħod minn fejn ħsibna li jkun biżżejjed tliet snin ilu.

Aħna nemmnu li din it-triq ġdida nistgħu nibdewha bi 

djalogu nazzjonali dwar il-lezzjonijiet li nisiltu mill-

ġrajjiet tal-aħħar snin u bis-saħħa ta’ dawn il-proposti 

li huma maħsuba li jagħtu nifs ġdid lill-poplu tagħna, 

b’sistema politika li tassew isservi, li hi taħt il-liġi, u li 

tiggarantixxi l-ġustizzja, il-libertà u d-demokrazija, 

sisien li mingħajrhom ir-rispett u l-fiduċja f’pajjiżna 

ma jistgħux jieħdu ruħ.
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01
IL-ĦATRA TAL-PRESIDENT  
TAR-REPUBBLIKA, PRESIDENT  
TAN-NAZZJON

Ħareġ ċar mill-kriżi li pajjiżna għaddej minnha li 

hemm bżonn isiru bidliet fil-Kostituzzjoni ta’ pajjiżna 

sabiex jiġi assigurat li l-liġijiet ikunu b’saħħithom 

biżżejjed biex jiddefendu l-poplu f’sitwazzjoni 

fejn tiġi mminata  s-Saltna tad-Dritt u ma tibqax 

teżisti separazzjoni tal-poteri. Bħalissa għaddejjin 

diskussjonijiet dwar tibdil fil-Kostituzzjoni ta’ pajjizna, 

diskussjonijiet li qiegħed jieħu sehem fihom il-Partit 

Nazzjonalista. Dawn id-diskussjonijiet issa jridu 

jinfetħu sabiex jiħdu kont ta’ dak li ġara. Joħroġ 

fiċ-ċar ukoll il-bżonn li f’sitwazzjonijiet bħal dawn il-

President tar-Repubblika jkollu l-għodod li jintervjeni 

b’iżjed saħħa. 

•	 Għal dan il-għan jeħtieġ li l-ħatra tal-President 
tar-Repubblika fil-futur issir bl-approvazzjoni 
taż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati u li 
jingħata s-saħħa li f’ċerti sitwazzjonijiet ikun 
jista’ jaġixxi b’awtorità u b’mod awtonomu fl-
interess tal-poplu ’l fuq mill-gvern tal-ġurnata. 

•	 It-tibdil fil-poteri tal-President jidħol fis-seħħ 
mill-ewwel u mhux mal-presidenza li jmiss.

02 

QRATI LI JSERVU BISS  
LILL-ĠUSTIZZJA

Fuq dan is-suġġett ilna nitkellmu ħafna u saru diversi 

rapporti lokali u minn barra, inkluż li issa l-każ dwar 

kif jiġu maħtura l-maġistrati u l-imħallfin ġie riferut 

lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Mill-aktar fis irridu reviżjoni fis-sistema tal-ħatra 

tal-ġudikanti. Irridu miżuri li jbiegħdu l-id tal-gvern 

mill-qrati u mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni 

tal-Ġustizzja, li jassiguraw li l-ġustizzja ssir u tidher li 

qed issir ma’ kulħadd, mill-akbar sal-iżgħar ċittadin. 

Hemm bżonn bidliet biex jiġi assigurat li l-għażla 

tal-ġudikatura ssir b’mod li l-persuni appuntati jkunu 

integri, kapaċi u effikaċi. Ghalhekk qed nipproponu li: 

•	 Prim Imħallef jiġi maħtur fuq proposta tal-Prim 
Ministru u jitpoġġa għall-approvazzjoni tal-
Parlament b’vot ta’ żewġ terzi tal-Kamra.

•	 Isir Kumitat tal-Għażla tal-Ġudikanti. Dan ikun 
iffurmat minn erba’ ġudikanti magħżula mill-
ġudikatura stess, rappreżentant tal-Kamra 
tal-Avukati, l-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali 
u l-Kummissarju għall-Istandards.  Dan il-
Kumitat kultant żmien fiss joħroġ sejħa u dawk 
interessati joqogħdu għal eżami/intervista.  
Il-Kumitat jgħaddi tliet ismijiet idoneji għal 
kull ħatra lill-Kabinett u n-nomina issir 
esklużivament minn fost dawn l-ismijiet. 

•	 Il-kriterji għall-kwalifika biex wieħed ikun 
jista’ jsir ġudikant għandhom ikunu msaħħa 
biex jirriflettu l-grad għoli ta’ fiduċja u etika 
li s-soċjetà tagħna għandha tistenna mill-
ġudikanti.



Partit Nazzjonalista ©

14 Partit Nazzjonalista

03  
PARLAMENT U PARLAMENTARI 
LI JILLEĠIŻLAW U JAGĦMLU 
SKRUTINJU B’MOD AWTONOMU

Minkejja l-intenzjonijiet tajba u miżuri li ttieħdu, il-

Parlament tagħna qed ifalli f’waħda mill-missjonijiet 

l-aktar importanti tiegħu - dik li jżomm il-gvern tal-

ġurnata taħt skrutinju effettiv li jista’ jarah il-poplu 

kollu. Meta aktar minn nofs il-Parlament huma 

jew ministri jew imħallsin mill-gvern f’pożizzjonijiet 

governattivi u pubbliċi, il-Parlament jgħix il-ħin 

kollu hu stess f’konflitt ta’ interess u f’abdikazzjoni 

tad-dmir fondamentali tiegħu li jagħmel skrutinju 

lill-gvern.

•	 Jeħtieġ li tiġi revokata u mħassra l–liġi li 
għadda il-Gvern Laburista  li permezz tagħha 
tneħħiet il-projbizzjoni li kienet iżżomm milli 
membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti jservu 
fuq bordijiet u awtoritajiet tal-gvern.

•	 Jeħtieġ jinbidlu l-liġijiet li jirregolaw l-Awtorità 
tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Artijiet sabiex 
titneħħa r-rappreżentanza tal-gvern u tal-
oppożizzjoni mill-bordijiet ta’ dawn iż-
żewġ awtoritajiet. Membri tal-gvern u tal-
oppożizzjoni m’għandhomx ikunu f’awtoritajiet 
li għandhom poteri eżekuttivi u kważi 
ġudizzjarji. 

•	 Immedjatament kull membru tal-
Parlament li mhux ministru jew segretarju 
parlamentari għandu jiġi żvestit minn kull 
pożizzjoni u remunerazzjoni governattiva 
kif irrakkomandat mill-Kummissarju għall-
Istandards. 

•	 Il-parlamentari għandhom jaħdmu full-time 
biex iservu b’mod professjonali u fl-interess 
tal-poplu mingħajr ma jkollhom dipendenza 
fuq il-gvern tal-ġurnata. Għal dan il-għan 
għandhom jingħataw ir-riżorsi u l-assistenza 
kollha meħtieġa kif inhi n-norma f’parlamenti 

oħra Ewropej. Dan sabiex il-parlamentari jkunu 
jistgħu jiddedikaw il-ħin tagħhom għall-istudju, 
riċerka, analiżi, diskussjoni, konsultazzjoni ma’ 
esperti, komunikazzjoni mal-kostitwenti, il-
poplu u s-soċjetà ċivili. Dan ix-xogħol ma jistax 
isir kif suppost u bis-serjetà minn parlamentari 
li jew huma part-time jew huma dipendenti 
mill-gvern.

•	 Qed jiġi propost ukoll li minnufih il-Parlament 
jesiġi li ssir reviżjoni tal-kodiċi ta’ etika b’mod 
li:

•	 Ministri u segretarji parlamentari ma 
jkunux jistgħu jagħmlu xogħol privat;

•	 L-assi tan-nisa jew irġiel tal-ministri u 
segretarji parlamentari għandhom jiġu 
dikjarati fid-Dikjarazzjoni tal-Assi;

•	 Qraba tal-ministri u segretarji 
parlamentari ma jkunux jistgħu jingħataw 
impjieg mal-gvern jekk mhux b’sejħa 
pubblika;

•	 Jittieħdu miżuri sabiex persuni li jokkupaw 
pożizzjonijiet f’segretarjati privati ta’ 
ministri ma jkollhomx kunflitt ta’ interess. 
Dan billi jiddikjaraw kull interess li jkollhom 
f’negozju, qabel jinħatru u matul il-perjodu 
meta jkunu qed iservu fil-kariga. F’każ 
ta’ dubju, il-każ għandu jigi rriferut lill-
Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja 
Pubblika;

•	 Nassiguraw li jkunu infurzati l-kodiċi ta etika 
għall-membri tas-segretarjat privat ta’ ministri 
u segretarji parlamentari.  
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04
AWTORITAJIET B’GARANZIJA 
TA’ INDIPENDENZA

Sa mill-bidu l-Kostituzzjoni tagħna ħasbet biex 

taqsam il-poter bejn awtoritajiet differenti bil-ħsieb 

li l-gvern ma jkollux poter iktar milli hemm bżonn, li 

kull waħda tiċċekkja u tibbilanċja lill-oħra u li jilħqu 

l-iskopijiet li għalihom twaqqfu. Barra minn hekk 

l-amministrazzjoni pubblika wkoll tinqasam bejn min 

jopera u min jirregola u għalhekk minn żmien għal 

żmien jinħolqu awtoritajiet u aġenziji li jiġu fdati lilhom 

tmexxija u regolamentazzjoni f’diversi setturi tal-

amministrazzjoni u tas-servizzi pubbliċi.

Il-prattika sal-lum turi li, min f’doża iżgħar u min 

f’doża akbar, il-gvern tal-ġurnata jistenna li dawn 

l-awtoritajiet u aġenziji jwettqu d-diktat tal-gvern 

anke meta dan ma jkunx fl-interess nazzjonali. 

Dan iseħħ minħabba nies li jitpoġġew f’dawn il-

pożizzjonijiet unikament  għal-lealtà tagħhom lejn in-

nies u l-partiti fil-gvern, inkluż membri parlamentari 

tal-gvern.

B’mod ġenerali, irridu naraw li l-Prim Ministru jerġa’ 

jkun tassew ‘primus inter pares’ billi jitneħħewlu 

l-ħafna poteri li għandu ta’ ħatriet ta’ dawk stess li 

jridu jżommuh in check.

•	 Awtoritajiet Kostituzzjonali - bħall-Awtorità 
tax-Xandir, l-Awtorità Nazzjonali tax-Xogħol, 
il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, il-
Kummissjoni Elettorali, u oħrajn - għandu 
jkollhom mill-inqas iċ-chairperson tagħhom 
maħtur bl-approvazzjoni ta’ żewġ terzi 
tal-Parlament. Jeħtieġ insibu mod kif dawn 
l-awtoritajiet jirriflettu s-soċjetà wiesgħa 
tagħna, inkluż bis-sehem tas-soċjetà ċivili. 
Awtoritajiet oħrajn li bħalissa mhumiex 
awtoritajiet kostituzzjonali - bħall-awtoritajiet 
responsabbli mill-ħarsien tal-ambjent - 
jeħtieġ ukoll jitqiegħdu f’dan il-livell għoli 
ta’ indipendenza u skrutinju tal-effettività 

tagħhom fit-twettiq tal-iskopijiet u missjonijiet 
preċiżi tagħhom.

•	 Jeħtieġ li l-ebda awtorità, aġenzija, kumitat 
jew bord tal-gvern ma jkollhom fuqhom 
membri parlamentari, u nassiguraw liġijiet li 
jimponu l-iskrutinju u eżerċizzju ta’ diliġenza 
ppruvata fuq kull min jiġi nnominat għal dawn 
il-pożizzjonijiet.

05
AVUKAT ĠENERALI B’GARANZIJA 
TA’ INDIPENDENZA U SINSLA

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien parti mir-raġuni 

li daħħlitna f’din il-kriżi kostituzzjonali għaliex naqas 

milli jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu b’indipendenza mill-

gvern tal-ġurnata. 

•	 Jeħtieġ għalhekk li jsiru bidliet biex tissaħħaħ 
l-indipendenza ta’ dan l-Uffiċċju. Fost dawn 
it-tibdiliet irid jinbidel il-mod li bih jiġi  maħtur 
l-Avukat Ġenerali. Dan għandu jinħatar bl-
approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-Kamra tar-
Rappreżentanti. 
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06
FORZI DIXXIPLINATI 
INDIPENDENTI U TAJBIN

Mill-2013 assistejna għall-aktar indħil politiku sfaċċat 

fit-tmexxija tal-pulizija u tal-armata. Dan l-indħil 

issarraf mhux biss f’xalata ta’ abbużi interni imma 

wkoll fit-traġedja ta’ falliment u kollass spettakolari 

tad-dmirijiet tagħhom fil-ġlieda kontra l-kriminalità 

organizzata u l-korruzzjoni fl-oqsma tal-gvern 

stess. Il-kriżi li qed ngħixu llum hija l-quċċata ta’ pjan 

maħsub u mwettaq fejn il-pulizija u l-armata ġew 

maħtufa mill-partit fil-gvern bil-konsegwenzi kollha li 

qed naraw.

Illum kulħadd jaċċetta li l-korruzzjoni evidenti fil-ftuħ 

ta’ tliet kumpaniji sigrieti mill-eqreb nies tal-Prim 

Ministru, l-għoti tal-kuntratt għal power station 

privata minn dak stess li fetħilhom dawn il-kumpaniji 

sigrieti u l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia wara li 

kixfet dan kollu setgħu lkoll ġew evitati kieku l-Korp 

tal-Pulizija u istituzzjonijiet bħall-FIAU aġixxew fuq 

il-korruzzjoni u l-kriminalità ovvja li donnu kulħadd 

seta’ jara ħlief huma, meta dawn kienu, jerġa’, 

f’pożizzjoni aktar privileġġjata minn tal-bqija tal-

poplu biex jaraw u jaġixxu kontra din il-korruzzjoni u 

kriminalità evidenti.

•	 Qed nipproponu li jiġi maħtur bil-kunsens 
taż-żewġ naħat tal-Kamra kumitat ta’ esperti, 
u mhux politiċi, li jirrapportaw lill-Kamra 
u lill-President ta’ Malta, li qed jippresjedi 
konsultazzjonijiet dwar tibdil fil-Kostituzzjoni, 
dwar x’passi huma meħtieġa biex nassiguraw 
l-indipendenza u l-effettività f’kull ċirkostanza 
tal-pulizija u l-armata. Dawn il-proposti 
għandhom jinkludu wkoll il-mod ta’ kif jinħatru 
l-Kap Kmandant tal-Armata, il-Kummissarju 
tal-Pulizija u l-ogħla uffiċjali ta’ dawn il-korpi 
dixxiplinati.

07
AWDITUR ĠENERALI LI JIFLI 
KOLLOX U FIL-ĦIN

L-iskrutinju, l-kontroll u t-trasparenza ma jseħħux 

mix-xejn, parlamentari, qrati u amministrazzjoni 

serja u nadifa huma mistennija li jipprevjenu u 

jiggarantixxu huma stess l-indafa, il-korrettezza u 

l-ġestjoni finanzjarja tajba f’kull ħin. Iżda dan kollu jrid 

jiġi vverifikat minn awditur ġenerali li hu indipendenti, 

imparzjali u kapaċi jifli kull att jew kuntratt jew nefqa 

tal-gvern tal-ġurnata.

Huwa ċar li filwaqt li sar progress sostanzjali f’dan 

il-qasam, hemm nuqqasijiet li jeħtieġ nindirizzawhom 

immedjatament.

Irridu li:

•	 Il-Parlament li huwa awtonomu, jgħaddi lill-
Awditur Ġenerali r-riżorsi u l-finanzi meħtieġa 
biex jassigura li l-verifiki u r-rapporti jsiru fi 
żmien ħafna aktar rilevanti;

•	 Il-Parlament jiddedika aktar riżorsi u ħin biex 
jifli u jiddiskuti r-rapporti tal-awditur, isegwi ir-
rakkomandazzjonijiet tiegħu, u jara li jittieħdu 
l-passi kontra kull min ikun naqas, inkluż li 
jħassar azzjonijiet u kuntratti li ma jkunux saru 
kif suppost.

 
•	 Barra minn hekk jeħtieġ li kull 

rakkomandazzjoni li jagħmlu l-Ombudsman, 
l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju għall-
Istandards tiġi kkunsidrata u implimentata 
mill-gvern fi żmien determinat. Fejn il-
gvern ma jilqax din ir-rakkomandazzjoni 
għandu jagħti lill-Kamra tar-Rapprezentanti 
ġustifikazzjoni bil-miktub, liema ġustifikazzjoni 
għandha tkun dettaljata kemm jista’ jkun.
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08
FINANZJAMENT TAL-PARTITI  
MILL-ISTAT BIEX IKUN HEMM 
ĦELSIEN TAL-POLITIKA  
MILL-KONFLITT TA’ INTERESS

Il-politika trid tkun, u tidher li hi, nadifa u safja minn 

kull agir ta’ abbuż, korruzzjoni jew  illegali. Taħt forma 

jew oħra, taħt isem jew ieħor, il-politika ser tkun f’kull 

aspett tal-ħajja tagħna. Kull min jirtira mill-interess 

fiha ikun qed jgħaddi l-ispazju lil xi ħaddieħor li 

mhux bilfors ikollu intenzjoni tajba. Il-partiti politiċi, 

fi kwalsiasi forma u isem, huma essenzjali għad-

demokrazija u ser jibqgħu jeżistu.

Dmirna hu li noħolqu l-ambjent, il-qafas, biex dawn 

ikunu BISS għodda ta’ servizz għall-poplu; li dawn 

ma jiġux mixtrija minn xi klikka, Maltija jew barranija, 

għall-interessi tagħha; li l-politika li jistqarru u 

jadottaw ma tiġix infettata minn interessi li ma jkunux 

fl-interess pubbliku u nazzjonali.

Sakemm jibqgħu jiddependu fuq flus u donazzjonijiet 

tal-privat għall-organizzazzjoni u komunikazzjoni tal-

messaġġ tagħhom, diffiċli li l-poplu jkollu garanzija 

ċara li l-partiti politiċi huma ħielsa minn kull konflitt 

ta’ interess u li qegħdin hemm biss fl-interess tal-

poplu.

•	 Għandha tiddaħħal sistema ta’ finanzjament 
tal-partiti politiċi mill-istat sabiex dawn 
ikunu jistgħu jaqdu il-funzjonijiet tagħhom 
f’demokrazija fl-interess pubbliku mingħajr 
dipendenza jew kunflitt ta’ interess.

•	 Hemm diversi mudelli madwar id-dinja li 
jvarjaw minn finanzjament pubbliku flimkien 
ma’ donazzjonijiet privati limitati, għal 
finanzjament pubbliku bla donazzjonijiet 
privati, li allura jsiru illegali u puniti b’qawwa. 
Minn dak li nafu li seħħ fl-aħħar snin 
minkejja l-intenzjonijiet tajba tal-liġi dwar 
il-finanzjament tal-partiti politiċi, u minn dak 
li nistgħu nobsru li fil-fatt seħħ, il-mudell li 

jippreferi l-Partit Nazzjonalista hu dak ta’ 
finanzjament pubbliku tal-partiti politiċi bla 
donazzjonijiet privati ħlief għall-ħlas nominali 
tas-sħubija fil-partiti politiċi.

 

09
XANDIR IMPARZJALI,  
EDUKATTIV U SERJU

Parti sew mill-kultura ta’ impunità u insensittività li 

xxettlet fis-soċjetà tagħna fejn jidħlu l-abbużi hija 

għaliex ma rnexxilniex nassiguraw li kulħadd jagħti 

servizz tax-xandir li tassew jeduka, jinforma u jagħti 

gost.  

It-tmermir u t-taħsir tas-sistema beda fl-1971 meta 

kien tela’ l-Partit Laburista fil-gvern u ħataf is-servizz 

pubbliku tax-xandir f’idejh, żarma l-Awtorità tax-

Xandir u wettaq xandir biex joħloq ‘ġenerazzjoni 

soċjalista’ li fuq ix-Xandir Malta tkanta l-innu tal-Partit 

Laburista u Run Rabbit Run.

Wara li nbidel il-gvern fl-1987 il-Gvern Nazzjonalista 

ttanta jsewwi s-sitwazzjoni billi introduċa l-pluraliżmu 

tax-xandir. B’riħet din il-liġi il-partiti politiċi ewlenin 

u oħrajn kisbu liċenzji għal stazzjonijiet tat-TV u 

r-radju. Sfortunatament, filwaqt li dawn għenu biex 

opinjonijiet u verżjonijiet differenti tas-sitwazzjoni 

jitwasslu għand il-poplu, is-servizzi tax-xandir 

spiċċaw biex saħħu l-għamad u l-propoganda 

partiġjana minn kull naħa b’mod li ddgħajfet il-ħila 

taċ-ċittadini tagħna li jinfurmaw ruħhom u jaslu għal 

ġudizzji tagħhom oġġettivament. Dan bi ħsara għall-

verità, il-ġustizzja u d-demokrazija.
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Wasal iż-żmien li nieħdu passi drastiċi fuq din is-

sitwazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jipproponi  

li  titwaqqaf sistema ta’ servizz ta’ xandir pubbliku li: 

•	 Tkun sorveljata minn Awtorità tax-Xandir li 
tassew tkun indipendenti u b’saħħitha, b’panel 
ta’ nies kompetenti, serji u onesti li jiddeċiedu 
fl-interess tal-poplu. Iċ-chairman u l-panel ta’ 
din l-Awtorità għandhom ikun maħtura b’vot 
ta’ żewġ terzi tal-Parlament;

 
•	 Ix-xandir pubbliku jkun tassew u għalkollox 

awtonomu mill-gvern; 

•	 Ikollna servizz ta’ xandir li tassew jinforma, 
jeduka u joffri divertiment lis-setturi kollha 
tas-soċjetà;

•	 Jassigura li l-fehmiet  ta’ kulħadd jitwasslu 
b’mod ibbilanċjat, sħiħ, bil-libertà u bla ebda 
tfixkil f’rispett sħiħ għad-dritt fondamentali 
tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni;

•	 Jassigura bil-fatti level playing field fejn jidħol 
xandir permezz ta’ spazju dedikat għal xandir 
minn partiti politiċi u msieħba soċjali; u,

•	 Meta dan iseħħ, il-partiti politiċi ma jkollhomx 
bżonn aktar liċenzji biex ixandru.

Il-Partit Nazzjonalista lest jiddiskuti ma’ kulħadd biex 

insibu l-mod kif dan kollu jista’ jseħħ, speċjalment 

bir-rieda tajba tal-Partit Laburista wkoll, biex it-tnejn 

inċedu l-liċenzji tagħna ta’ xandir u niffukaw fuq l-is-

kop veru tagħna bħala partiti politiċi, li hu kompetizz-

joni sana ta’ proposti u twettiq li jkattru l-ġid tal-pajjiż 

f’kull qasam u li nkunu miftuħin u sensittivi għall-kriti-

ka tal-bqija tas-soċjetà.

10
ĦARSIEN SĦIĦ TAL-ĠURNALIŻMU 
INVESTIGATTIV U INDIPENDENTI

Aħna rridu nsaħħu l-liġijiet u l-prattika f’pajjiżna biex 

il-ġurnaliżmu investigattiv u indipendenti jiġi promoss 

u protett bis-sħiħ għax minbarra l-parlament, il-qrati 

u l-gvern, dan hu r-raba’ pilastru li jista’ jiggarantixxi 

li l-punti kollha li qed insemmu jitwettqu sew, ikun 

hemm skrutinju kixxief tagħhom u jkunu implimentati 

fil-ħajja ta’ kuljum.

•	 Għandu jsir fond biex ngħinu żgħażagħ jidħlu 
għall-professjoni tal-ġurnaliżmu,  iktar u iktar 
issa meta l-ġurnaliżmu għandu quddiemu 
sfidi u opportunitajiet sostanzjali maħluqin 
mill-bidliet teknoloġiċi mgħaġġlin. Dan il-
fond għandu jitmexxa b’mod li jiggarantixxi 
indipendenza assoluta mill-gvern tal-ġurnata. 
Il-ħsieb warajh huwa li jkollna iżjed ġurnalisti 
li jkunu kapaċi jżommu l-politiċi taħt skrutinju. 
Fond bħal dan jgħin ukoll biex il-gvern ma 
jkunx jista’ jibqa’ jitma’ lill-media ħbieb tiegħu 
b’reklamar imħallas li ħafna drabi mhu xejn 
għajr xiri tal-media. 

•	 Għal dan l-iskop ukoll, għalhekk, l-Awditur 
Ġenerali jew istituzzjoni indipendenti mwaqqfa 
apposta trid tara li r-reklamar tal-gvern 
jitqassam b’mod ġust u jkollu l-iskop li 
jinforma iktar milli, kif rajna dan l-aħħar, li 
jagħmel propoganda minn flus il-poplu għal 
skemi u inizjattivi evidentement korrotti u 
kontroversjali bil-kbir. 

•	 Jinħoloq fond biex jgħin media houses 
indipendenti li joffru servizz ta’ aħbarijiet 
lokali. Il-formula li tintuża biex jingħataw 
dawn il-fondi trid tassigura u tiggarantixxi 
indipendenza assoluta mill-gvern tal-ġurnata. 
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11
TISĦIĦ TAS-SOCJETÀ ĊIVILI

Aspett pożittiv li stajna nikkonfermaw tul din il-kriżi 

kostituzzjonali, hu l-mod kif issaħħet il-vuċi tas-

soċjetà ċivili. Dan il-fatt mhux biss irid jiġi rikonoxxut 

imma jrid jiġi wkoll sostnut. Wieħed mill-modi kif  jista’ 

jsir dan huwa permezz tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp 

Ekonomiku u Soċjali (MCESD).

•	 Għalhekk qed jiġi propost li l-MCESD jiġi 
msaħħaħ u jingħata iżjed awtonomija mill-
gvern. 

•	 Il-gvern għandu jkun biss osservatur f’din 
l-istituzzjoni.

•	 L-MCESD għandu jingħata r-riżorsi sabiex 
ikun f’pożizzjoni li jippreżenta iżjed 
rakkomandazzjonijiet lill-gvern fuq materji 
ta’ interess ekonomiku, soċjali u żvilupp tal-
pajjiż. Il-gvern għandu jagħti fi żmien definit 
reazzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet. 
Fejn il-gvern ma jaqbilx ma’ dak li  jiġi propost 
għandu jagħti r-raġunijiet. L-MCESD għandu 
jżomm quddiem għajnejh l-interess fit-tul tal-
pajjiż, anki tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin, biex 
jibbilanċja l-interess neċessarjament short 
term tal-gvern tal-ġurnata, ikun min ikun.

•	 Nipproponu wkoll li ċittadini privati u għaqdiet 
volontarji jkunu jistgħu jibdew jieħdu azzjonijiet 
fil-qrati biex jaraw li l-provvedimenti kollha 
tal-Kostituzzjoni jkunu tassew implimentati 
mingħajr ma jkollhom bżonn juru li għandhom 
xi interess dirett.

12
TRASPARENZA FIL-ĦIDMA TAL-
GVERN

Kull kuntratt pubbliku li jiffirma l-gvern f’isem il-poplu 

għandu jkun suġġett għall-iskrutinju pubbliku. 

•	 Għalhekk qed jiġi propost li kull kuntratt 
pubbliku li jiffirma il-gvern jiġi pubblikat fl-
intier tiegħu. 

•	 Fejn għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika, ordni 
pubblika jew raġunijiet ta’ natura kummerċjali 
dan ma jkunx jista’ jsir, għandhom isiru 
arranġamenti sabiex ikun hemm aċċess għall-
membri parlamentari għad-dokument sħiħ. 
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13
TIEQAF L-ISKEMA  
TAĊ-ĊITTADINANZA 

L-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza, li ħaddem il-

Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat, kienet parti mix-

xibka ta’ korruzzjoni u kkontribwixxiet għat-telf tar-

reputazzjoni ta’ pajjiżna. Hemm ukoll evidentement 

korruzzjoni morali qawwija meta tbigħ ruħek għall-

flus, fl-idea li daħlet li kollox u kulħadd jista’ jinxtara. 

Dan kien sinjal li ma ngħatax f’Malta biss iżda wkoll 

lid-dinja kollha. Għalhekk qed nipproponu li:

•	 Tieqaf b’mod immedjat l-iskema tal-bejgħ taċ-
ċittadinanza. 

•	 Jiġu ppubblikati l-ismijiet kollha tal-persuni 
li ngħataw ċittadinanza Maltija permezz ta’ 
din l-iskema u x’rabta vera stabbilixxew ma’ 
Malta fil-frattemp, inkluż bil-preżenza effettiva 
tagħhom f’pajjiżna u l-investiment utli li 
għamlu f’pajjiżna.

•	 Jiġu kkunsidrati skemi oħra ta’ investiment 
ġenwin li iżda ma jiżvalutawx iċ-ċittadinanza 
ta’ pajjiżna.

14
POŻIZZJONIJIET 
TA’ FIDUĊJA

Fl-aħħar sitt snin kien hemm abbuż qawwi mill-

provvediment li jippermetti li ċertu pożizzjonijiet 

sensittivi jimtlew minn persuni ta’ fiduċja. Dan 

wassal biex, fost oħrajn, iddgħajfet il-kapaċità tal-

amministrazzjoni li tirregola l-ħidma tal-gvern. 

•	 Għalhekk qed jiġi propost li jiġi stabbilit liema 
pożizzjonijiet fil-gvern jistgħu jimtlew taħt 
il-provvediment  ta’ pożizzjonijiet ta’ fiduċja 
inkluż f’segretarjati privati. In-numru għandu 
jkun l-iżjed wieħed baxx possibbli. 

•	 Tkun pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern 
lista ta’ dawk maħtura, bir-remunerazzjoni 
effettiva tagħhom. Il-ministru jew segretarju 
parlamentari responsabbli jiddepożita 
mal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku 
dikjarazzjoni motivata għal kull persuna ta’ 
fiduċja li jaħtar u curriculum vitae tagħha. 
Dawn id-dikjarazzjonijiet ikunu jistgħu jintalbu 
taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni.

•	 Karigi li għandhom rwol eżekuttiv f’entitajiet u 
awtoritajiet pubbliċi għandhom jimtlew wara 
sejħa pubblika. 
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15
 INSAĦĦU L-KUMMISSJONI 
PERMANENTI KONTRA 
L-KORRUZZJONI

Il-korruzzjoni f’pajjiżna fl-aħħar sitt snin saret 

parti integrali mill-operat tal-gvern. Ħareġ biċ-

ċar li l-istituzzjonijiet f’pajjiżna li kellhom jiġġieldu 

l-korruzzjoni tista’ tgħid ma kienu effettivi xejn. Difett 

minnhom kien li l-Kummisjoni Permanenti Kontra 

l-Korruzzjoni kienet biss toħroġ rapporti ta’ sejbiet 

u opinjoni u ma kellhiex saħħa tmexxi hi, għax kien 

hemm l-assunzjoni li gvern serju mbagħad jaġixxi 

immedjatament u bis-sħiħ fuq il-pariri tagħha. Din 

l-assunzjoni kienet illużjoni fl-aħħar ftit snin.

Għalhekk qed nipproponu li:

•	 Titwaqqaf taqsima fi ħdan il-Kummissjoni 
Permanenti Kontra l-Korruzzjoni u tingħata 
l-poter tinvestiga każi ta’ korruzzjoni u wkoll li 
tmexxi fuqhom fil-qrati.
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Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jippreżenta dawn 

il-proposti għall-konsiderazzjoni tal-pubbliku, 

speċjalment tas-soċjetà ċivili, korpi kostitwiti, unions, 

partiti politiċi, l-Knisja u dawk kollha li għandhom 

għal qalbhom l-interess nazzjonali u l-ġid komuni. 

Aħna lesti nidħlu fi djalogu ma’ kulħadd mingħajr 

ebda l-kundizzjoni u lesti nfittxu l-aktar l-kunsens 

wiesgħa possibbli. Dawn il-proposti se nwassluhom 

f’kull opportunità li jista’ jkollna, fil-Parlament u barra.

Dawn il-proposti se naħdmu b’impenn biex jitwettqu 

permezz ta’ emendi Kostituzzjonali mill-aktar fis 

possibbli u b’mod li jorbtu għat-tul billi ma jkunux 

jistgħu jiġu żarmati b’maġġoranza sempliċi. 

Nikkommettu ruħna li dawk il-proposti li jidhrilna 

xierqa wara diskussjoni mas-soċjetà wiesgħa u li 

jibqgħu ma jitwettqux f’din il-leġiżlatura jkunu jagħmlu 

parti mill-programm elettorali tagħna għall-elezzjoni 

ġenerali li jmiss.

Aħna nemmnu li dan hu l-kontribut li bil-fatti u b’mod 

prattiku l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħti sabiex 

pajjiżna joħroġ mill-kriżi u jerġa’ jaqbad it-triq tas-

sewwa, tas-sliem, tar-risq, tal-fiduċja u jerġa’ jikseb 

ir-rispett ta’ kulħadd fid-dinja.

Konklużjoni
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