
306.  L-Onor Lawrence Gonzi Mp, Prim Ministru U Ministru Tal-Finanzi jipproponi:- 

Billi din il-Kamra tad-Deputati tqis li wasal il-mument 1i jkun hemm aktar trasparenza fil-

finanzi tal-partiti politiċi, partikularment fir-rigward ta' lgħoti ta' donazzjonijiet finanzjarji 

lill-partiti politiċi u fil-pubblikazzjoni tal-kontijiet tagħhom; 

  

Billi t-trasparenza fil-finanzjament tal-partiti politiċi u l-kontijiet tagħhom hija importanti 

sabiex tissaħħaħ il-kredibilita' tas-sistema politika ta' pajjiżna; 

  

Billi hu deżiderabbli għalhekk illi tinħatar Kummissjoni Parlamentari dwar it-Trasparenza fil-

Finanzi tal-Partiti Politiċi sabiex tħejji rapport lill-Kamra tar-Rappreżentanti bil-veduti 

tagħha, li għandu jinkludi rapport/i minoritarji jekk ikun hemm; 

  

Din il-Kamra tirrisolvi illi taħtar Kummissjoni Parlamentari li jkollha lmandat u l-funzjonijiet 

li ġejjin: 

A.  l-iżvilupp ta' sistema trasparenti, li tista' tiġi verifikata, pubblikament kontabbli  

(accountable) u bil-kontrolli meħtieġa li tirregola l-għotjiet finanzjarji lill-partiti politiċi. 

Il-Kummissjoni, filwaqt li tista' tiddiskuti u tirrapporta fuq kull punt fil-kuntest wiesa' ta' din 

il-materja, mistennija li tirrapporta dwar: 

  ir-regolamentazzjoni tad-donazzjonijiet finanzjarji skond lammonti, id-donatur, il-

grupp jew attivita' fejn torigina ddonazzjoni finanzjarja; 

  

 definizzjoni ta' partit politiku, partikularment in vista ta' gruppi li jsostnu li għandhom 

status politiku, għalkemm mhumiex filParlament; 

 min għandu jkun responsabbli li jimplementa s-sistema proposta u l-proċess ta' 

verifika marbut magħha; 

  

 il-frekwenza tar-rapporti; 

  

 proċeduri ta' rrapurtar speċjali f'ċirkustanzi partikulari; 

  

 il-metodu ta' pubblikazzjoni tar-rapporti; 



  

 miżuri sabiex ikunu evitati frodi fid-dikjarazzjoni; 

  

 penali għan-nuqqas ta' osservanza tar-regoli. 

B.  il-pubblikazzjoni regolari tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati (audited financial 

statements) tal-partiti politiċi, inkluż balance sheet. 

Filwaqt, li 1-Kummissjoni tista' tiddiskuti u tħejji rapport fuq kull materja fil-kuntest wiesa' 

ta' dan it-punt, hija għandha tirrapporta dwar: 

 il-forma, il-kontenut u l-livell ta' dettal ta' dawn iddikjarazzjonijiet; 

  

 lil min għandhom ikunu preżentati; 

  

 definizzjoni ta' partit politiku, partikularment in vista ta' gruppi li jsostnu li għandhom 

status politiku, għalkemm mhumiex filParlament; 

  

 il-frekwenza ta' dawn id-dikjarazzjonijiet; 

  

 ċirkustanzi partikulari fejn għandhom isiru dikjarazzjonijiet speċjali; 

  

 il-metodu ta' pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji; 

  

 jekk dawn ir-rapporti għandhomx ikunu limitati għall-partit politiku biss jew inkella 

jinkludu wkoll enti oħra kkontrollata mill-partiti politiċi; 

  

 penali għan-nuqqas ta' osservanza tar-regoli. 

Il-Karnra wkoll tirriżolvi illi din il-Kummissjoni għandha tkun magħmula minn ħames 

membri u tinkludi Chairperson u żewġ membri nominate minn fost id-Deputati min-naħa tal-

Gvern u żewġ membri nominate minn fost idDeputati min-naħa ta' l-Oppożizzjoni.  Il-laqghat 

tal-Kummissjoni għandhom jinżammu fil-miftuħ u l-Kummissjoni għandha tagħti 



opportunita' sħiħa lill-pubbliku sabiex jissottometti l-veduti tiegħu kemm bil-miktub kif ukoll 

bil-fomm.  Il-Kummisjoni tista' tiltaqa' minkejja kull vakanza fi ħdanha u l-quorum għas-

seduti għandu jkun ta' tliet membri. 
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