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UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA – INVESTIGAZZJONIJIET
52. 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)

Min, meta u għal liema raġuni ħa d-deċiżjoni illi l-investigazzjonijiet dwar erba’
każijiet differenti illi kienu mifruxa fuq xejn anqas minn seba’ snin sħaħ, kellhom
jinġabru f’investigazzjoni waħda?

(ii)

X’kien l-iskop wara tant ħabi dwar dawn l-erba’ każijiet, illi saħansitra l-isem
tal-erba’
proprjetajiet
involuti
lanqas
biss
ma
jissemmew
fl-investigazzjoni/rapport illi qed jitħejja?

(iii)

Jidhirlux illi dan hu l-mod kif kellhom u qed isiru l-affarijiet, meta mir-risposta
mogħtija fil-25 ta’ Lulju 2016, fi tmien snin ta’ ħidma tal-Uffiċċju tal-Awditur
Ġenerali, qatt ma jidher illi kien hemm l-ebda investigazzjoni oħra illi fiha ġew
miġbura aktar minn każ wieħed?

18.10.16

SPEAKER: L-informazzjoni li s-Sedja rċeviet mingħand l-Awditur Ġenerali hija li
b’risposta għall-paragrafu (i) tal-mistoqsija, jirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba
mogħtija għall-Mistoqsija Parlamentari Nru 50.
B’referenza għall-paragrafu (ii) tal-mistoqsija, l-Awditur Ġenerali jinforma lill-Onor.
Interpellant li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jagħmel minn kollox biex jaqdi l-funzjonijiet
mogħtija lilu mill-Kostituzzjoni bl-ikbar integrità u trasparenza possibbli. Għaldaqstant
mhuwiex fl-interess tiegħu li jitlef il-kredibilità u l-fiduċja li jgawdi miż-żewġ naħat
tal-Kamra u taċ-ċittadini Maltin jew jippreġudika dan kollu b’xi ‘ħabi’ kif allegat mill-Onor.
Interpellant. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jagħmel dak kollu possibbli sabiex ikun
hemm uniformità kemm fl-investigazzjonijiet li jagħmel kif ukoll fil-livell ta’ informazzjoni
u dettall tar-rapporti tiegħu.
Jinforma wkoll lill-Onor. Interpellant li t-titli tar-rapporti ‘mhux konklużi’ mogħtija
fit-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari Nru 48 huma indikattivi u mhux neċessarjament
jirriflettu t-titli finali tagħhom hekk kif pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.
Fir-rigward tal-paragrafu (iii) tal-mistoqsija, l-Awditur Ġenerali jirreferi lill-Onor.
Interpellant għat-tweġiba mogħtija għall-Mistoqsija Parlamentari Nru 50.
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