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UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN – UŻU TA’ SERVIZZI TA’ KONSULENZA 

 

23. L-Onor. Luciano Busuttil jistaqsi lill-Ispeaker:  Jista' l-Ispeaker ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra: 

-  lista tal-persuni u l-kumpaniji kollha li l-Uffiċċju tal-Ombudsman u Kummissarji relatati 

 użaw is-servizzi ta' konsulenza tagħhom mis-sena 2004 sal-lum; 

 

-  d-dati speċifici meta intużaw is-servizzi tagħhom u l-proċedura li ntużat għall-għażla 

tagħhom, wieħed wieħed b’mod separat fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-  d-dati u l-media speċifiċi użati għar-reklamar għall-bżonn ta' dawn is-servizzi ta’ 

konsulenzi fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-  lista ta’ kemm applikaw kumpaniji u persuni f' kull każ, f'każ li saret sejħa, l-ismijiet 

tal-persuni li servew fil-bord tal-għażla biex intagħżlu l-kumpaniji u l-persuni; 

-  lista tal-kwalifiċi rikjesti f'kull servizz ta’ konsulenza mitlub fl-istess perjodu ta’ żmien u f' 

kull każ, jekk il-kumpaniji jew persuni magħżula ssodisfawx dawn il-kwalifiċi; 

 

-  lista tal-assignments li għamlet kull kumpanija u persuna magħżula fl-istess perjodu ta’ 

żmien u ġustifikazzjoni għal konsulenza ta' kull kumpanija u persuna; u 

 

-  il-ħlasijiet kumplessivi f'kull każ bħala total li saru lil kull persuna u kumpanija, sena 

b’sena b’mod separat, fl-istess perjodu ta’ żmien? 

 

18.02.16 

 

UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN – UŻU TA’ SERVIZZI 

 

24. L-Onor. Luciano Busuttil jistaqsi lill-Ispeaker:  Jista' l-Ispeaker ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra:  

-  lista ta' persuni u kumpaniji kollha li l-Uffiċċju tal-Ombudsman u Kummissarji relatati 

użaw s-servizzi tagħhom (eskluż dawk ta’ konsulenza) mis-sena 2004 sal-lum; 

 

-  d-dati speċifiċi meta ntużaw is-servizzi tagħhom u l-proċedura li ntużat għall-għażla 

tagħhom, wieħed wieħed b’mod separat fl-istess perjodu ta’ żmien; 

 

-  d-dati u l-media specifiċi użati għar-reklamar għall-bżonn ta' dawn is-servizzi fl-istess 

perjodu ta’ żmien; 

 

-  lista ta’ kemm applikaw kumpaniji u persuni f' kull każ, f'każ li saret sejħa, l-ismijiet 

tal-persuni li servew fil-bord tal-għażla biex intaghzlu l-kumpaniji u l-persuni; 

 

-  lista tal-kwalifiċi rikjesti f'kull servizz mitlub fl-istess perjodu ta’ żmien u f'kull każ, jekk 

il-kumpaniji jew persuni magħżula ssodisfawx dawn il-kwalifiċi; 

 

-  lista tal-assignments li għamlet kull kumpanija u persuna magħżula fl-istess perjodu ta’ 

żmien u ġustifikazzjoni għall-għażla ta’ kull kumpanija u persuna; 

 

-  il-ħlasijiet kumplessivi f'kull każ bħala total ta' kull persuna u kumpanija, sena b’sena 

b’mod separat, fl-istess perjodu ta’ żmien? 

 

18.02.16 

 



UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN – TAGĦRIF DWAR PROCUREMENT 

 

25. L-Onor. Luciano Busuttil jistaqsi lill-Ispeaker:  Jista' l-Ispeaker ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra: 

-  lista ta' persuni u kumpaniji kollha li l-Uffiċċju tal-Ombudsman u Kummissarji relatati 

xtraw prodotti minn għandhom mis-sena 2004 sal-lum; 

 

-  d-dati specifiċi meta sar ix-xiri u l-proċedura li ntużat, każ b’każ b’mod separat fl-istess 

perjodu ta’ żmien; 

 

-  d-dati u l-media speċifiċi użati għar-reklamar għall-bżonn ta' dawn il-prodotti fl-istess 

perjodu ta’ żmien; 

 

-  lista ta’ kemm applikaw kumpaniji u persuni f' kull każ, f'każ li saret sejħa, l-ismijiet 

tal-persuni li servew fil-bord tal-għażla biex intagħżlu l-kumpaniji u l-persuni; 

 

-  il-ħlasijiet kumplessivi f'kull każ bħala total lil kull persuna u kumpanija li minn għandhom 

inxtraw il-prodotti, sena b’sena b’mod separat, fl-istess perjodu ta’ żmien? 

 

18.02.16 
 

MR SPEAKER: L-Uffiċċju tal-Ombudsman jixtieq jinforma illi l-informazzjoni mitluba 

tirrikjedi xhur biex tinġabar u l-Uffiċċju m'għandux ir-riżorsi umani biex jiġborha fi żmien 

raġonevolment qasir. L-Ombudsman jinnota illi l-finanzi tal-Uffiċċju tiegħu huma bil-liġi 

awditjati mill-Awditur Ġenerali li, kull sena jifli bir-reqqa l-kontijiet u l-proċeduri. Hu 

jagħmel ir-rimarki tiegħu f'rapport li jiġi ppubblikat. L-Uffiċċju tal-Ombudsman dejjem 

segwa r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Awditur biex jassigura trasparenza u 

kontabilità sħiħa. 

 

Jekk l-Onorevoli Membru għandu mistoqsijiet dwar partiti fil-kontijiet jew fil-proċeduri użati 

għall-provvista ta' xi servizzi partikolari, l-Uffiċċju jkun f'pożizzjoni li jagħti tweġiba dwarha. 

 

 

16.03.16 
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