
337.  L-Onor. Adrian Delia, l-Onor. Stephen Spiteri, l-Onor. Robert Cutajar u l-Onor. 

Karol Aquilina jipproponu: 

 

Billi nhar il-Ħadd, 29 ta’ Marzu 2020 il-gazzetta Maltatoday ippubblikat aħbar li ma ġietx 

miċħuda mill-Gvern u ċjoè li f’Awwissu 2019 il-Gvern Malti permezz tal-Onor. Konrad 

Mizzi, li dak iż-żmien kien Ministru tal-Gvern, iffirma Restatement Agreement bla ebda 

preċedent mal-operatur privat tat-tliet sptarijiet pubbliċi f’Malta u Għawdex; 

 

U billi issa sar magħruf li tali ftehim li l-Onor. Konrad Mizzi ffirma minn wara dahar din il- 

Kamra u l-poplu kollu rabat lill-Gvern Malti, issa u fil-futur, għal obbligu illegali, immorali u 

ċertament mhux fl-interess nazzjonali; 

 

U billi tali ftehim datat 27 ta’ Awwissu 2019, li minbarra l-firma tal-Onor. Konrad Mizzi, hemm 

fuqu wkoll bħala garanti l-firma tal-Bank of Valletta, liema bank għandu eluf ta’ azzjonisti 

Maltin, qed jobbliga u jorbot lil kwalsiasi Gvern Malti minn Awwissu 2019 ’il quddiem biex 

iħallas lill-operatur privat tat-tliet sptarijiet pubbliċi f’Malta u Għawdex minn but il-poplu Malti 

s-somma ta’ mitt miljun Ewro (€100,000,000) biex jieħu lura dawn it-tliet sptarijiet pubbliċi, 

ikunu x’ikunu r-raġunijiet, anke wara kwalsiasi sentenza tal-Qorti li tiddikjara l-kuntratt 

oriġinali tal-2015 bħala wieħed null; 

 

U billi b’dan il-ftehim sigriet u oxxen li l-Onor. Konrad Mizzi ffirma nhar is-27 ta’ Awwissu 

2019 ifisser li biex il-poplu Malti u Għawdxi jieħu lura dak li hu tiegħu u ċjoè l-Isptar San Luqa, 

l-Isptar Karin Grech u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, ikollha titħallas is-somma ta’ mitt miljun 

Ewro (€100,000,000) mill-kaxxa ta’ Malta u ċjoè mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi; 

 

U billi b’dan il-ftehim skandaluż, sigriet u immorali jirriżulta li l-Onor. Konrad Mizzi ħa ħsieb 

biss l-interessi tal-operaturi barranin privati minflok iddefenda l-interess nazzjonali kif kellu 

obbligu jagħmel kemm bħala Ministru tal-Gvern kif ukoll bħala Membru ta’ din il-Kamra; 

 

U billi huwa mingħajr preċedent li xi Gvern jintrabat b’obbligi kuntrattwali li jippremjaw lil 

min jikser il-kuntratt li jkun iffirma mal-Gvern, flok bil-kontra, iktar u iktar bil-ħlas tas-somma 

enormi ta’ mitt miljun Ewro (€100,000,000) mit-taxxi tal-poplu; 

 

Għalhekk din il-Kamra: 

 

Filwaqt li tieħu għarfien tal-kawża li l-Onor. Kap tal-Oppożizzjoni fetaħ fil-Qorti fl-2018 biex 

il-kuntratt tal-2015 li bih il-Gvern ċeda t-tliet sptarijiet pubbliċi msemmija lill-barranin ikun 

imħassar għax inkisru mill-konċessjonarju diversi kundizzjonijiet u obbligi; 

 

In vista tad-dikjarazzjoni tal-Oppożizzjoni li trid tagħti s-sostenn tagħha, sħiħ u ġenwin, biex 

il-Gvern Malti jerġa’ jakkwista lura dawn it-tliet sptarijiet pubbliċi imprezzabbli minn idejn 

l-operaturi privati barranin; 

 

Billi m’għandu jkun hemm ebda ostaklu jew xkiel sabiex il-Gvern Malti jkollu wkoll l-għodda 

kollha għad-dispożizzjoni tiegħu biex anke waqt emerġenza nazzjonali inkluż il-pandemija li 

qed taħkem lid-dinja tkun missielta u li l-Gvern m’għandux ikollu jdejh marbutin b’ebda ftehim 

skandaluż u immorali għad-detriment tal-pazjenti kollha Maltin u Għawdxin u tal-interess 

nazzjonali; 

 

 



Billi din il-Kamra tistmerr u tikkundanna dan il-ftehim li tefa’ piżijiet li ma jagħmlu ebda sens 

u li qatt ma jsiru bħalhom fuq il-Gvern u fuq it-taxpayer Malti u Għawdxi u jippremja biss lill- 

privat li qed jisraq lit-taxpayer Malti u Għawdxi; 

 

Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li: 

 

1. Tikkundanna bil-qawwa kollha l-ftehim li permezz tiegħu l-Gvern Malti ta l-Isptar San 

Luqa, l-Isptar Karin Grech u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex lill-operatur privat, kif ukoll 

ir-Restatement Agreement li sar nhar is-27 ta’ Awwissu 2019 peress li huma kontra l-

interess nazzjonali; 

 

2. Tikkundanna bis-saħħa l-aġir manifestament kontra l-interess nazzjonali li twettaq mill- 

Onor. Konrad Mizzi u oħrajn li setgħu kienu parteċipi f’dan il-ftehim; u 

 

3. Teżiġi li l-Gvern Malti minnufih jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jikkanċella, jannulla 

u jħassar il-ftehim li permezz tiegħu l-Gvern Malti ta l-Isptar San Luqa, l-Isptar Karin 

Grech u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex lill-operatur privat kif ukoll ir-Restatement 

Agreement li sar nhar is-27 ta’ Awwissu 2019. 

 

 

 

 

22.04.2020 

  



Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza l-Onor. Edward Zammit Lewis 

ressaq din l-Emenda “A”: 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 337, il-kliem li jiġi minnufih wara l-kliem “Billi nhar il-Ħadd, 29 

ta’ Marzu 2020”, għandu jitħassar, u minflok għandu jidħol il-kliem “il-gazzetta Maltatoday 

ippubblikat aħbar li hi l-bażi tal-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, li f’Awwissu 2019, il-Gvern Malti 

kien iffirma Restatement Agreement fir-rigward tat-tliet sptarijiet pubbliċi f’Malta u Għawdex;  

 

U billi dan il-ftehim huwa wieħed ferm importanti għas-settur tas-saħħa f’pajjiżna u li ilu f’nofs 

kontroversja għal dawn l-aħħar xhur;  

 

U billi dan il-Gvern il-ġdid immexxi mill-Prim Ministru Dr Robert Abela ħa konjizzjoni sa 

mill-ewwel ġranet tal-ħatra tiegħu ta’ din il-kwistjoni u tal-kawża ċivili ppreżentata mill-Kap 

tal-Oppożizzjoni, li għadha sub judice, kif ukoll tal-inkjesta Maġisterjali li hi pendenti, fir-

rigward ta’ dawn it-tliet sptarijiet f’Malta u f’Għawdex; 

 

U billi l-Gvern qed janalizza kemm dan il-ftehim jista’ jimxi ’l quddiem u lest jieħu kull 

deċiżjoni meħtieġa fl-interess tal-poplu Malti u Għawdxi biex jassigura li ċ-ċittadini Maltin u 

Għawdxin jibqgħu jirċievu s-servizz tas-saħħa b’mod effettiv u ta’ kwalità, filwaqt li jitħarsu 

l-impjiegi tal-mijiet ta’ ħaddiema fis-settur tas-saħħa;  

 

U billi l-Prim Ministru fil-ġimgħat li għaddew għamilha ċara mal-istess Steward Healthcare li 

ried jassigura li Steward Healthcare tonora u taderixxi mal-obbligi kollha kontrattwali tagħha; 

 

U billi dan kollu ġie sospiż għall-ħabta tal-bidu tax-xahar ta’ Marzu ta’ din is-sena minħabba 

l-isfida bla preċedent li kellu jiffaċċja l-pajjiż minħabba l-imxija tal-COVID-19; 

 

U billi huwa ċar li hija l-politika ta’ dan il-Gvern li jibqa’ jinvesti b’saħħtu fis-settur tas-saħħa 

li qed jagħtina riżultati tajbin u suċċessi fil-ġlieda attwali kontra l-COVID-19 tant li pajjiżna 

ġie rikonoxxut bhala role model mill-komunità internazzjonali u mill-Organizzazzjoni Dinjija 

tas-Saħħa (WHO); 

 

U billi hija l-intenzjoni ta’ dan il-Gvern li jaċċerta li t-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi jintefqu 

bl-aħjar mod possibbli u għalhekk huwa determinat li f’dan l-iprem interess jieħu d-

deċiżjonijiet meħtieġa; 

 

Għalhekk din il-Kamra:  

 

Filwaqt li tinnota li din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hi waħda minn sensiela ta’ azzjonijiet li 

ħadet kontra l-interessi tal-poplu tagħna sabiex tilgħab il-logħba politika f’mument hekk delikat 

għal pajjiżna, fejn biex tiġi mrażżna l-imxija tal-pandemija, kellha tiġi ddikjarata mis-

Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika emerġenza nazzjonali ħalli tiġi mħarsa s-saħħa tal-poplu 

Malti u Għawdxi u ta’ dawk kollha li jgħixu f’pajjiżna;  

 

Filwaqt li tinnota l-insensittività tal-Oppożizzjoni li b’din il-mozzjoni trid tattakka f’dan l-

istadju ftehim li jolqot, fost oħrajn, l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Isptar ta’ Karin Grech 

f’Malta, fejn qed tingħata bl-għajnuna ta’ numru ta’ impjegati, professjonisti u health workers, 

kura medika u rijabilitattiva, lil mijiet ta’ pazjenti Għawdxin u Maltin, u qed tipprova toħloq 

ostakoli biex il-Gvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika jibqa’ jkollhom għad-dispożizzjoni 

tagħhom l-attrezzaturi kollha meħtieġa sabiex jissieltu lil din il-pandemija;  



 

Filwaqt li minħabba li l-proċeduri legali u l-investigazzjoni Maġisterjali għadhom pendenti, 

mhuwiex opportun li jsiru pronunzjamenti f’din il-Kamra li jistgħu b’xi mod ikunu ta’ 

preġudizzju għall-amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja, u dan meta wieħed jikkonsidra wkoll 

id-duttrina tas-separazzjonijiet tal-poteri tal-Istat li għandha dejjem tirrenja fit-tħaddim tad-

demokrazija f’pajjiżna;  

 

Filwaqt li hu prinċipju ben assodat fid-duttrina tas-saltna tad-dritt li l-istituzzjonijiet għandhom 

dejjem jitħallew jagħmlu xogħolhom mingħajr ebda xkiel u pressjoni; 

 

Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li:  

 

1. Il-Gvern Malti għandu jkompli jevalwa fil-ġimgħat li ġejjin u jieħu dawk id-deċiżjonijiet 

meħtieġa fuq dan l-imsemmi ftehim/ftehimiet li sar/u ma’ Steward Healthcare, fl-interess 

tal-poplu Malti u Għawdxi, u jgħarraf lil din il-Kamra bl-eżitu ta’ dawn id-deċiżjonijiet 

fil-mument opportun; 

 

2. Tirrikonoxxi l-ħidma għaqlija tal-Gvern Malti u tappoġġja d-deċiżjonijiet li l-istess Gvern 

qiegħed jieħu biex inaqqas kemm jista’ jkun il-perikolu ppreżentat mill-marda tal-Covid-

19, kif ukoll l-assistenza mogħtija sabiex tiġi sostunta u xprunata ’l quddiem l-ekonomija 

Maltija;  

 

3. Trodd ħajr lill-ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa, u lill-ħaddiema u voluntiera kollha li 

ta’ kuljum qegħdin fuq ta’ quddiem fil-ħidma ta’ pajjiżna biex tiġi missielta u kkontrollata 

din il-pandemija; u 

 

4. Tirriafferma li f’pajjiżna s-saħħa għandha tibqa’ b’ xejn u tal-ogħla livell u li s-sistema tas-

saħħa għandha tassigura li l-pazjent jibqa’ dejjem jinżamm fiċ-ċentru ta’ kull deċiżjoni.” 

 

 

L-Emenda għaddiet. 

 

Il-mozzjoni, kif emendata, għaddiet fis-Seduta 324 tat-30 ta’ April 2020 

 

 
 

 


