153. L-Onor Mario De Marco u l-Onor Jason Azzopardi jipproponu:
MOZZJONI GĦAL-DIBATTITU DWAR IL-KRIŻI KOSTITUZZJONALI LI ŻVILUPPAT
WARA T-TILWIMA BEJN L-OMBUDSMAN U L-MINISTRU TAL-INTERN
Billi hu fatt magħruf li fl-aħħar gimgħat seħħ fatt bla preċedent fl-istorja kostituzzjonali ta’
pajjiżna meta awtorità imwaqqfa bil-Kostituzzjoni ta’ pajjiżna, u ċioé l-Ombudsman, fetaħ
proċeduri legali kontra l-Gvern permezz ta’ protest ġudizzjarju ppreżentat fil-Qrati tagħna wara
li l-Gvern ripetutatament u għal xhur sħaħ ċaħħad lill-Ombudsman mill-informazzjoni u
dokumentazzjoni neċessarja sabiex huwa jinvestiga l-ilmenti li waslulu minn diversi Uffiċċjali
tal-Forzi Armati li allegaw li sofrew inġustizzja peress li ġew maqbuża minn uffiċjali oħra li
kellhom ferm inqas seniority, esperjenza u kwalifiċi minnhom;
Billi l-Ministru għall-Intern saħansitra allega li l-Ombudsman, awtorità kostituzzjonali bid-dover
li jkun tarka tad-drittijiet taċ-ċittadini kollha u li suppost igawdi l-fiduċja tal-Parlament kollu,
kien qed ikun parzjali u preġudikat fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu;
Billi l-istess Ombudsman, fil-protest ġudizzjarju tiegħu, saħansitra ddikjara li kien preokkupat
bit-ton negattiv tar-reazzjoni tal-Ministeru għall-Intern;
Billi l-istess Ombudsman saħansitra wasal fin-neċessità inawdita li jinvoka l-artiklu 19(3)
tal-Liġi li twaqqaf l-Ombudsman (Kap. 385 tal-Liġijiet ta’ Malta) u ċioé wissa li jittieħdu passi
kriminali kontra s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Intern peress li dan, fuq direzzjoni
tal-Gvern naqas li jidher quddiemu biex iwieġeb għall-mistoqsijiet lilu magħmula kif ukoll biex
jipproduċi d-dokumenti minnu mitluba;
Billi l-Ministru għall-Intern ippreżenta kontro-protest kontra l-Ombudsman nhar il-Ġimgħa 20
ta’ Ġunju 2014 fejn baqa’ jsostni li jċaħħad l-Ombudsman milli jaqdi dmiru skont kif mitlub
mill-liġi;
Billi b’dan l-aġir il-Ministru għall-Intern qed jimmina istituzzjoni kostituzzjonali ta’ pajjiżna
u qed juri li ma jridx joqgħod għall-iskrutinju ta’ organu awtonomu u indipendenti biex
jiġi assigurat liċ-ċittadin id-dritt tiegħu għall-amministrazzjoni retta;
Billi dan l-istat ta’ fatt huwa inawdit f’pajjiż demokratiku fejn suppost ngħożżu s-saltna tad-dritt,
tant hu li saħansitra wassal lill-ex Imħallef Ġiovanni Bonello jiddeskrivih bħala “kriżi
kostituzzjonali” fejn l-Imħallef Bonello qal testwalment hekk: “għax meta għandek istituzzjoni
tal-iStat li qiegħed f’konflitt ma’ istituzzjoni oħra tal-iStat, dik taqa’ taħt id-definizzjoni ta’ kriżi
kostituzzjonali”;
Billi Gvern li jkun tassew demokratiku u Ewropew jevitaha u jindirizzaha l-kriżi kostituzzjonali,
u mhux jiffomentaha kif qed jagħmel il-Gvern bl-atteġġjament arroganti u ta’ sfida tiegħu;
Billi kull ġurnata li tgħaddi f’dan il-konfront inutli li l-Gvern ta lok għalih bl-ebusija tar-ras
tiegħu qed tiġi mtappna l-integrità u l-awtorità morali tal-Uffiċju tal-Ombudsman, awtorità li
sal-lum dejjem gawdiet fiduċja kbira minn fost il-poplu;

Għaldaqstant u fid-dawl ta’ dan kollu l-Kamra:a) Tesprimi preokkupazzjoni kbira għas-sitwazzjoni gravi li żviluppat blaġir tal-Ministru
għall-Intern liema aġir huwa ta’ theddida għas-saltna tad-dritt u għal ħarsien tad-drittijiet ta’
kull persuna li jidhrilha li hija vittma ta’ abbuż mill-Gvern;
b) Tħeġġeġ il-Ministru għal-Intern jirrispetta bil-fatti l-istituzzjonijiet demokratiċi ta' pajjiżna
flok jimminahom;
c) Tappella lill-Ministru għall-Intern iħalli l-Ombudsman iwettaq iddimirijiet tiegħu skont
il-liġi bla ebda xkiel, kif għandu jiġri f’pajjiż li jixraqlu jissejjaħ demokratiku u Ewropew;
d) Titlob lill-Prim Ministru jordna lill-Ministru għall-Intern tiegħu biex jikkopera
mal-Ombudsman ħalli huwa jkun jista’ jinvestiga kull allegat abbuż li sar taħtu u minnu u
biex ma jkomplix jherri l-ħarsien kontra l-abbuż mill-poter.
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