IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

P.L. 7878

Dokument imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Numru
440 tal-31 ta’ Ottubru 2016 mill-Ispeaker, l-Onor. Anġlu Farrugia.

_______________________________

Raymond Scicluna
Skrivan tal-Kamra

UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA – INVESTIGAZZJONIJIET
50. L-Onor. Michael Falzon isaqsi lill-Ispeaker: B’referenza għad-domanda parlamentari
numru 48 indirizzata lill-Onor. Speaker tal-Kamra u r-risposta mogħtija għaliha fil-25 ta’
Lulju 2016, jista’ l-Onor. Speaker iġib risposta dettaljata mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali
dwar:
(i)

La darba erba’ każijiet differenti mifruxa fuq perjodu ta’ seba’ snin sħaħ inġabru
f’rapport wieħed, liema rapport għadu pendenti, allura għalfejn każ ieħor illi kien
jirrigwarda l-istess Dipartiment tal-Gvern ġie ttrattat separatament, meta dawn
bħala fatt ġew riferuti lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali b’differenza ta’ biss 17-il
ġurnata?

(ii)

X’kienet il-veru aġenda wara tali deċiżjoni u għalfejn disa’ xhur wara illi ġie
ppreżentat ir-rapport dwar każ minnhom, ir-rapport dwar l-erba’ każijiet l-oħra
għadu pendenti?

(iii)

X’kienet ir-raġuni għalfejn każ imressaq mill-Oppożizzjoni ġie investigat
separatament u b’ħeffa partikolari, filwaqt illi erba’ każijiet ta’ proprjetajiet
differenti li seħħew mifruxa fuq perjodu ta’ seba’ snin, ġew imħallta
f’investigazzjoni waħda li għadha fil-fatt pendenti?

18.10.16

SPEAKER: L-informazzjoni li s-Sedja rċeviet mingħand l-Awditur Ġenerali hija li
fir-rigward tal-paragrafu (i) tal-mistoqsija, normalment u sa fejn ikun possibbli, kull talba tiġi
ttrattata għaliha u sussegwentement jinħareġ ir-rapport relattiv.
L-Awditur Ġenerali jifhem li l-Onor. Interpellant qiegħed jirreferi għal żewġ talbiet li saru
mill-Kumitat Permanenti tal-Kontijiet Pubbliċi fuq trasferimenti u esproprjazzjonijiet ta’
artijiet tal-Gvern. Wieħed għandu japprezza li filwaqt li talba minnhom kienet tinvolvi
proprjetà waħda, it-talba l-oħra kienet tinvolvi erba’ proprjetajiet.
Għalkemm l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika mhux marbut li jesegwixxi x-xogħol b’xi ordni
kronoloġika, il-ħruġ tar-rapporti msemmija fil-fatt isegwu l-kronoloġija tat-talbiet kif saru.
Bi tweġiba għall-paragrafu (ii) tal-mistoqsija, l-Awditur Ġenerali jassigura l-Onor.
Interpellant li l-unika aġenda li għandu l-Uffiċċju tiegħu hija li jkun assolutament ġust u
oġġettiv fix-xogħol kollu tiegħu, kif wara kollox, huwa d-dover sagrosant ta’ kull Uffiċċju
Nazzjonali tal-Verifika f’kull pajjiż demokratiku. Kif imfisser hawn fuq, u kif jista’
jivverifika l-Onor. Interpellant, normalment, u sakemm huwa possibbli, jinħareġ rapport għal
kull talba li ssir. Madankollu, dan ikun jiddependi wkoll fuq in-numru ta’ investigazzjonijiet
f’kull talba. Kif imsemmi mill-Onor. Interpellant innifsu, it-talba min-naħa tal-Membri

tal-Gvern fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, kienet tinkludi erba’ proprjetajiet u, kif wieħed
jista’ japprezza, dan jinkludi ammont konsiderevoli ta’ xogħol fosthom analiżi ta’ dokumenti
u bosta intervisti ma’ uffiċjali u nies oħra involuti.
B’referenza għall-paragrafu (iii) tal-mistoqsija, l-Awditur Ġenerali jixtieq jinforma lill-Onor.
Interpellant li kif diġà ingħad hawn fuq, il-każ imsemmi minnu kien jinvolvi talba waħda u
investigazzjoni fuq proprjetà waħda. Fit-talba l-oħra, li tinvolvi erba’ proprjetajiet, kull każ
għandu l-investigazzjoni tiegħu u għaldaqstant jinvolvi ħafna aktar xogħol. L-Awditur
Ġenerali jixtieq jaċċerta lill-Onor. Interpellant illi fix-xogħol tagħhom l-uffiċjali tal-Uffiċċju
tiegħu jaddottaw l-istess reqqa u assidwità għal kull każ.
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