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Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Gvern 

 

1. Tista’ telabora ftit fuq il-karriera tiegħk fis-settur matul is-snin? Qatt ħdimt fis-settur 

privat, b’mod partikolari fis-settur tal-kostruzzjoni? 

 

Ħdimt għal madwar 15-il sena mad-Dipartiment tad-Difiża Awstraljan fil-manifattura 

ta’ munizzjon, okkupajt kariga ta’ tmexxija għolja, speċċjalizzajt fl-Inġinerija 

Industrijali, Riċerka tal-Operazzjonijiet, Ġestjoni ta’ Proġetti, Żvilupp ta’ Sistemi ta’ 

Informazzjoni, u Business Process Reengineering, inkluż terminu ta’ tliet snin bħala 

espert tal-ICT mad-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin (Uffiċċju Awstraljan għall-

Għajnuna għall-Iżvilupp). 

 

Fis-Servizz Pubbliku Malti, ħdimt taħt diversi amministrazzjonijiet għal madwar 24 

sena, fejn okkupajt l-kariga ta’ Projects Manager, Kap tad-Dipartiment Grad 2, CEO 

MITTS, u Direttur Ġenerali. Jien kont responsabbli mit-twaqqif taċ-Ċentru tal-

Kompjuter tal-Gvern f'Ħad- Dingli; Dipartiment tal-VAT, inkluż il-VAT Fiscal Cash 

Registers Ltd; u Tax Compliance Unit. Kont responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ 

diversi riformi fid-Dipartiment tat-Taxxi Nterni; mexxejt diversi Task Forces li 

ddefinixxew il-politika tal-gvern relatat mal-implimentazzjoni tal-Accrual Accounting 

fil-Gvern Ċentrali, l-eProcurement, u l-amalgamazzjoni tad-Dipartimenti konnessi 

mad-dħul fi ħdan il-Gvern. Ipparteċipajt f’diversi kumitati tal-Gvern, fosthom l-Euro 

Changeover IT Task Force, u t-Technology Venture Fund. Irrappreżentajt lil Malta 

f’diversi fora internazzjonali, bħall- EU Advisory Committee for Own Resources, il-

Grupp Governattiv Internazzjonali ta’ Esperti tal-UNCTAD dwar l-Istandards 

Internazzjonali tal-Kontabilità u r-Rappurtar, u l-Kumitat Intergovernattiv tal-

UNESCO għall-Informatika. Il-karigi kollha ta' hawn fuq, kienu jeħtieġu għarfien 

estensiv tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-proġetti. 

 

Ilni fil-kariga ta’ Chairman tal-Privatisation Unit għal dawn l-aħħar disa’ snin u kont 

ukoll Chairman tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada għal aktar minn sentejn. Dawn 

il-pożizzjonijiet kienu jeħtieġu kollegament mill-qrib mal-Awtorità tal-Artijiet u 

għarfien tal-MEPA/PA Development Briefs għal reġjuni partikolari fejn kellhom isiru 

proġetti. Dawn il-karigi pprovdewni wkoll b’għarfien tal-metodi ta' kostruzzjoni relatati 

mal-proġetti ta' interess partikolari. Dawn il-karigi kienu jeħtieġu wkoll għarfien 

estensiv tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-proġett. 

 

Jien okkupajt l-kariga ta’ Visiting Lecturer Anzjan fl-Università ta’ Malta. Ili għal aktar 

minn 18-il sena ngħallem numru ta’ taqsimiet ta’ studju, relatati mal-immaniġjar ta’ 

proġetti; it-teknoloġija tal-informatika; l-amministrazzjoni finanzjarja; il-politika 

pubblika u l-accounting maniġerjali. Kont l-awtur ta’ erba’ kotba, awtur ta’ numru ta’ 

kapitli ta’ kotba, u ktibt bosta dokumenti ta’ riċerka f’ġurnali akkademiċi 

internazzjonali (kollha għal distribuzzjoni internazzjonali). Ippreżentajt numru ta’ 

‘Research Papers’ f’diversi universitajiet fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. 

 

Qatt ma ħdimt full-time fil-qasam privat, iżda ħafna snin ilu kont ipprovdejt servizzi ta’ 

konsulenza lil diversi intrapriżi, inkluża ditta tal-kostruzzjoni relatata mal-integrazzjoni 



tal-immaniġjar tal-proġetti (ippjanar u implimentazzjoni) u l-kontabilità tal-ispejjeż 

biex tittejjeb l-effettività tal-kost (xogħol, materjali u tagħmir) u l-mitigazzjoni tal-

iskart relatat mal-użu tal-materjal. 

 

Matul il-ħajja tax-xogħol tiegħi ksibt il-kwalifiki li ġejjin: 

 

• Diploma Business Studies (Data Processing), FIT, Melbourne, Australia (currently 

Victoria University) 

 

• Bachelor Business Studies (Accounting), FIT Melbourne, Australia (currently 

Victoria University) 

 

• Chartered Engineer, British Engineering Council, UK 

 

• European Engineer, European Federation of National Engineering Associations, 

Paris 

 

• Chartered I.T Professional (British Computer Society) 

 

• Master Business Administration (Prize winner), Brunel University, United 

Kingdom  

 

• Master of Philosophy, Maastricht School of Management, The Netherlands 

 

• Doctorate in Business Administration, Maastricht School of Management, The 

Netherlands 

 

• Certified Practising Accountant, Australia 

 

• Certified Public Accountant, Government of Malta (Warrant) 

 

2. Kif evolviet l-Awtorità tal-Ippjanar matul is-snin li għaddew? 

 

L-Awtorità tal-Ippjanar ilha tevolvi matul dawn l-aħħar sitt deċennji. Sar żvilupp kbir 

bl-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp (DPA) tal-1992. Taħt dan l-Att, l-Awtorità tal-

Ippjanar (PA) kellha tliet funzjonijiet ewlenin, jiġifieri, l-ippjanar tal-iżvilupp; kontroll 

tal-iżvilupp; u l-kontroll tal-infurzar. Taħt dan l-Att, l-iżvilupp seta’ jseħħ biss ladarba 

l-permess sħiħ tal-ippjanar tal-iżvilupp ikun inħareġ mill-PA. Madankollu, l-applikanti 

setgħu jappellaw id-deċiżjoni tal-Awtorità quddiem il-Bord tal-Appelli tal-Ippjanar 

(PAB), li kien bord indipendenti mwaqqaf taħt l-istess Att. Id-deċiżjonijiet tal-PAB (u 

aktar tard, it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar (EPRT)) setgħu jiġu 

kkontestati quddiem il-Qorti tal-Appell biss fuq punti ta’ liġi deċiżi mill-imsemmi bord. 

Dan kien ifisser li l-permessi tal-bini ma jibqgħux indirizzati mill-Bord tal-Estetika u l-

PAPB (Planning Authority Planning Board), li qabel kienu responsabbli direttament 

lill-Ministru. Saru emendi fil-ligi fl-1997 li żiedu l-accountability tal-uffiċjali tal-

Awtorità u ppermettew lil partijiet terzi jirreġistraw l-interess tagħhom fl-applikazzjoni 

tal-ippjanar u għalhekk ingħatat ċerti drittijiet, inkluż id-dritt li jappellaw d-deċiżjoni 

tal-Awtorità mingħajr il-ħtieġa li tipprova ġudizzju legali. 

 



Fl-2002 ġiet introdotta emenda, li rriżultat fl-għaqda tal-PA u d-Dipartiment tal-Ħarsien 

tal-Ambjent (EPD) f’Awtorità waħda, jiġifieri, l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-

Ippjanar (MEPA). Fl-2009 id-DPA ġiet sostitwita bl-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp 

tal-Ambjent u l-Ippjanar (EPDA). Ir-rwol tal-PAB ħadet it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-

Ambjent u l-Ippjanar (EPRT). 

 

Wara li s-Segretarjat Parlamentari għall-Proċessi ta’ Ippjanar u Simplifikazzjoni ħareġ 

dokument ta’ konsultazzjoni bl-isem ‘Għal Sistema ta’ Ippjanar Effiċjenti’, il-Gvern fl-

2015 ippubblika żewġ Abbozzi ta’ Liġi,  jiġifieri (a) l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp 

biex titwaqqaf Awtorità tal-Ippjanar responsabbli ghal ppjanar tal-iżvilupp flimkien 

mal-bini u regolamenti sanitarji u (b) l-Att dwar it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent 

u l-Ippjanar biex jiġi stabbilit tribunal indipendenti, li r-rwol tiegħu kien li ‘jeżamina’ 

deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità Maltija għall-Ambjent. 

Għalhekk, l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, 2016 u l-Att dwar it-Tribunal ta’ Reviżjoni 

tal-Ambjent u l-Ippjanar ġew mgħoddija mill-Kamra tad-Deputati f’Diċembru, 2015. 

Fl-4 ta’ April 2016, il-MEPA ġiet xolta u ġew stabbiliti żewġ awtoritajiet ġodda biex 

jieħdu postha: l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. 

 

3. X’taħseb li huma l-isfidi li taħseb li għandha l-Awtorità tal-Ippjanar? Xi rwol tara li 

għandha fl-iżvilupp tal-pajjiż din l-Awtorità? Kif tista’ l-Awtorità tgħin sabiex naraw 

li jkollna iżjed spazji ħodor u miftuħa f’pajjiżna? 

 

L-isfidi ewlenin li qed tiltaqa’ magħhom l-Awtorità tal-Ippjanar huma: 

 

• Governanza tajba permezz ta' trasparenza u responsabbiltà aħjar. 

 

• Bilanċ tal-iżvilupp, kunsiderazzjonijiet ambjentali u tkabbir ekonomiku. 

 

• Sforzi biex jitnaqqsu l-impatti tat-tibdil fil-klima billi tiġi applikata l-‘Low Carbon 

Development Strategy' li ġiet ippubblikata mill-Gvern fi rigward tal-bini ġdid u dak 

antik. 

 

• L-indirizzar tal-ħtieġa għas-sostenibbiltà tal-Gżejjer Maltin permezz ta’ 

reklamazzjoni kkontrollata tal-art. 

 

• Ippjanar fit-tul permezz ta' Master Plans definiti. 

 

• Żvilupp ikkontrollat permezz ta' skrutinju aktar mill-qrib tal-applikazzjonijiet. 

 

• L-indirizzar tat-tħassib differenti tal-Partijiet Interessati. 

 

• Ħarsien ta’ Żoni ta’ Konservazzjoni ODZ u dawk Urbani (UCA). 

 

• Iż-żamma tal-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini Maltin. 

 

• Użu tajjeb tal-ġebla Maltija biex itaffi l-impatt viżwali ta’ bini ġdid. 

 

• Appoġġ għall-istrateġija tal-Gvern relatata ma' “Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 

sal-2030” u “Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp” (SPED). 



 

• L-indirizzar tal-implikazzjonijiet tal-istorbju u t-tniġġis tal-arja. 

 

• Is-sostenn ta' infrastruttura ekoloġika biex tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli. 

 

L-isfidi t’hawn fuq jindikaw ukoll ir-rwol li għandha jkollha l-Awtorità tal-Ippjanar 

fl-iżvilupp tal-Gżejjer Maltin u kif l-Awtorità tista’ tgħin biex ikun hemm aktar ħdura 

u spazji miftuħa. 

 

4. Kif tara l-iżvilupp tal-bini f’pajjiżna? Taħseb li Malta u Għawdex għandhom ikunu 

trattati bl-istess mod? 

 

Hemm rata mgħaġġla ta' żvilupp li qed isseħħ f'Malta u Għawdex . Madankollu, dan l-

aħħar iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar irrapporta li l-approvazzjoni 

għall-applikazzjonijiet indikati bħala ‘dwellings’ naqsu bi kważi 40% mill-2018, li 

jmorru lura għal-livelli tal-2016. Irridu nsibu ekwilibriju bejn l-iżvilupp, it-tkabbir 

ekonomiku u l-kunsiderazzjonijiet ambjentali. Dan l-ekwilibriju jeħtieġ li jipprovdi lin-

nies kwalità ta’ ħajja għolja, fejn is-saħħa fiżika u mentali taċ-ċittadini u l-ambjent 

naturali jimxu id f’id. Fi kliem ieħor, hemm bżonn ta' żvilupp sostenibbli. 

 

Malta diġà għandha viżjoni definita b'mod ċar biex tikseb żvilupp sostenibbli permezz 

tal-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp (SPED) li jkopri perjodu mill-2015 sal-

2035.  Il-Perit Scalpello jiddeskrivi l-SPED bħala l-viżjoni ta' żvilupp globali ta' Malta, 

li l-policies nazzjonali u l-pjanijiet lokali kollha jaqghu taht ir-risponsabilta taghha biex 

jintlaħqu. Huwa pjan ta' azzjoni li jorganizza l-pajjiż f'erba' żoni, jiġifieri dawk, urbani, 

rurali, kostali, u l-ibħra tal-madwar. L-SPED tidentifika l-‘spatial structures’ tal-pajjiż. 

 

Malta u Għawdex m’għandhomx jiġu trattati l-istess. Fil-fatt, l-SPED tqis lil Għawdex 

bħala reġjun separat għax għandu r-realtajiet u l-isfidi partikolari tiegħu. ‘Spatial areas’ 

ta' kull gżira huma ttrattati b'mod differenti minħabba li l-‘one-size fits all approach’ 

għal kulħadd mhuwiex mixtieq. Wieħed għandu jinnota li l-liġi ma tippermettix ir-

reviżjoni tal-SPED qabel ħames snin. Għalhekk, l-iSPED hija mistennija li tiġi reveduta 

b'parteċipazzjoni wiesa pubblika, li twassal għall-2035. 

 

5. Kif taħseb li għandna nagħtu l-ħajja mill-ġdid lill-qalba tal-villaġġi tagħna? Dan fil-

waqt li nipprotġgu l-karatteristiċi taċ-ċentri tal-villaġġi u l-bliet Maltin u Għawdxin. 

 

Importanti li l-Awtorità tal-Ippjanar tkompli tappoġġja skemi u anke tintroduċi oħrajn 

ġodda, immirati biex jirrestawraw bini antik li jeħtieġ manutenzjoni estensiv u f’ċerti 

każi dawn bħalissa huma abbandunati. Huwa importanti li jinżammu l-gallariji 

magħluqa tal-injam u l-bibien u t-twieqi tal-injam. Pereżempju, l-Awtorità tal-Ippjanar 

estendiet il-verżjoni tal-2019 tal- Iskema Irrestawra Darek li appoġġjat ir-

riġenerazzjoni taż-żoni ċentrali tal-irhula Maltin. Permezz ta’ din l-iskema l-awtorità 

qed tippromwovi l-investiment fir-restawr, konservazzjoni, u manutenzjoni tal-faċċata 

ta’ proprjetajiet residenzjali ta’ proprjetà privata li jinsabu f’Żoni ta’ Konservazzjoni 

Urbana u bini skedat ta’ Grad 1 u Grad 2. 

 

Il-knisja tar-raħal , inkluż iz-zuntier tal- knisja u l-każini tal-baned huma meqjusa bħala 

l-qalba tar-raħal, għalhekk l-iskemi għandhom ikomplu jsostnu finanzjarjament lil 

dawn l-istituzzjonijiet permezz ta’ xogħlijiet ta’ restawr. Għandhom jiddaħħlu skemi 



ġodda biex jitneħħew kull tip ta' cables u wires minn toroq residenzjali u dawk fil-

konfini. Għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-pavimentar tat-toroq antiki u li jiżdiedu 

ż-żoni pedonali filwaqt li r-residenti jiġu mħeġġa (permezz ta’ appoġġ finanzjarju) biex 

isebbħu t-toroq tagħhom bil-pjanti u l-ġonna vertikali. 

 

6. Tara li hemm xi materja jew għandek xi kunflitt ta’ interess li jista’ ttellfek mill-

imparzjalità tiegħek fit-tmexxija tal-Board? 

 

Le m'hemm xejn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mistoqsijiet sottomessi mill-Membri tal-Oppożizzjoni 

 

1. Xi pjanijiet għandek li sabiex pajjiżna jkollu aktar open spaces/green spaces fuq bażi 

nazzjonali? 

 

Bħalissa, hemm numru ta’ parks nazzjonali li jipprovdu spazji miftuħa u, f’ħafna 

każijiet ħodor. Eżempji jinkludu, Ġonna San Anton f'Ħ'Attard; iż-żewġ Barrakka fil-

Belt Valletta; Ġonna tal- Buskett; Ġonna Sa Maison; Ġnien Argotti; San Filep fil-

Furjana; Hastings fil-Belt Valletta; Ġnien Ċiniż tas-Serenità f’Santa Luċija; Park 

Nazzjonali Ta' Qali; Ġnien l-Indipendenza fix-Xatt tas-Sliema; Foresta 2000 tal- 

Mellieħa; Riserva Naturali tal-Għadira; Kennedy Grove, San Pawl il-Baħar; u 

Majjistral Park, Limits of Għajn Tuffieħa. Għalhekk, l-ewwel prijorità għandha tkun li 

nippreservaw u nżommu dak li għandna. It-tieni prijorità għandha tkun li nespandu, 

nestendu u nisfruttaw il-potenzjal tal-faċilitajiet li għandna. It-tielet prijorità għandha 

tkun immirata biex jedukaw lill-pubbliku u lil uliedhom biex jutilizzaw u jieħdu ħsieb 

dawn il-faċilitajiet u japprezzaw in-natura, u l-benefiċċji għas-saħħa li għandha x’toffri. 

Ir-raba' prijorità għandha timmira li tidentifika żoni ġodda potenzjali li jistgħu jiġu 

trasformati fi spazji nazzjonali miftuħa u ħodor sabiex ikunu jistgħu jiżdiedu mal-

inventarju attwali ta' ġonna u parks. Ovvjament, proposti bħal dawn jeħtieġu viżjoni 

dinamika u finanzjament. L-istrument NextGenerationEU u l-Fond għall-Ippjanar tal-

Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar jistgħu jgħinu fl-aspett tal-finanzjament. 

 

2. Xi pjanijiet għandek ta’ open spaces/green spaces fi ħdan il-bliet u l-irħula? 

 

Li jkun hemm spazji ħodor urbani miftuħa saret kwistjoni importanti, partikolarment 

minħabba l-impatt tat-tibdil fil-klima. Hemm bżonn li jitkomplew u anke estiżi proġetti 

billi jiġu identifikati żoni potenzjali li GreenServ (fi ħdan il- WasteServ ) tista’ tidħol 

biex tittrasforma ż-żoni urbani densi ta’ Malta f’żoni pubbliċi ta’ rikreazzjoni fil-beraħ 

biex itejbu s-saħħa u l-benessri tar-residenti. L-Awtorità tal-Ippjanar tista' tappoġġja 

proġetti bħal dawn permezz tal-Fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp tiegħu. Bħalissa, 

GreenServ wettqet diversi proġetti kbar fil-lokalitajiet tal- Ħamrun , il- Mosta , Ħaż- 

Żabbar u Ħal Qormi . Dawn il-proġetti kollha jaqgħu taħt il-kunċett ta' 'greening our 

grey' bil-għan li jiġu implimentati modi biex jinkludu aspetti ħodor fiż-żoni urbani. 

Inizjattivi bħal dawn għandhom ikomplu u jiġu estiżi. 

 

Pereżempju, il-proġett Misraħ is-Sebgħa ta’ Gunju fil- Ħamrun , li għandu uċuħ bit-

tarmak, spazji għall-parkeġġ, u junctions tat-toroq, se jinbidel f’kenn aħdar billi 

jissaqqaf il-parkeġġ u jinħoloq roof garden aċċessibbli għall-pubbliku li joffri ambjent 

rilassat. Eżempju ieħor ta’ ħolqien ta’ spazji urbani sostenibbli huwa t-trasformazzjoni 

ta’ Triq Sant’Anna, il-Furjana f'żona pedonali u ġnien. Is-soqfa intenzjonata tat-toroq li 

jwasslu għall-mini ta’ Santa Venera mhux biss se tgħaqqad iż-żoni tal-madwar, iżda se 

tiġġenera spazju miftuħ sostanzjali bi ġnien. 

 

Hemm eżempji oħra li wieħed jista jipprovdi. Madankollu, hemm bżonn li jiġu 

identifikati saħansitra aktar oqsma fejn proġetti bħal dawn jistgħu jsiru biex isiru 

aċċessibbli għall-pubbliku filwaqt li jiġu kkonservati l-ekosistemi tagħna. Pereżempju, 

Wied il- Għasel , il-Mosta jista ’ jiġi utilizzat billi jinħolqu mogħdijiet pubbliċi għall-

mixi li jistgħu jestendu lil hinn mill-grotta ta’ San Pawl l-Eremita. 

 

 



3. Xi pjanijiet għandek li tissalvalgwardja l-karatteristiċi tal-ibliet u rħula tagħna u toħloq 

bilanċ bejn il wirt nazzjonali u l-iżvilupp? 

 

Importanti li l-Awtorità tal-Ippjanar tkompli tappoġġja skemi u anke tintroduċi oħrajn 

ġodda, immirati biex jirrestawraw bini antik tar-raħal li jeħtieġ manutenzjoni estensiva 

u f’ċerti każi jkunu abbandunati. Huwa importanti li jinżammu l-gallariji magħluqa tal-

injam u l-bibien u t-twieqi tal-injam. Pereżempju, l-Awtorità tal-Ippjanar estendiet il-

verżjoni tal-2019 tal- Iskema Irrestawra Darek li tappoggja ir-riġenerazzjoni taż-żoni 

ċentrali tal-irhula Maltin. Permezz ta’ din l-iskema l-awtorità qed tippromwovi l-

investiment fir-restawr, konservazzjoni, u manutenzjoni tal-faċċata ta’ proprjetajiet 

residenzjali ta’ proprjetà privata li jinsabu f’Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana u bini 

skedat ta’ Grad 1 u Grad 2. 

 

Il-knisja tar-raħal, inkluż iz-zuntier tal-knisja u l-każini tal-baned assoċjati huma 

meqjusa bħala l-qalba tar-raħal, għalhekk l-iskemi għandhom ikomplu jsostnu 

finanzjarjament lil dawn l-istituzzjonijiet permezz ta’ xogħlijiet ta’ restawr. Għandhom 

jiġu introdotti skemi ġodda biex jitneħħew kul tip ta cables u wires mit-toroq.  Għandha 

tingħata kunsiderazzjoni lill-pavimentar tat-toroq antiki u li jiżdiedu ż-żoni pedonali u 

li r-residenti jiġu mħeġġa (permezz ta’ appoġġ finanzjarju) biex isebbħu t-toroq 

tagħhom bil-pjanti u b’gonna vertikali. 

 

4. Inti favur il-mod ta’ kif ħarġu ċertu permessi li ħassru l-estetika ta ċertu postijiet? 

 

Mhijiex kwistjoni ta' jekk naqbilx kif ħarġu ċertu permessi li ħassru l-estetika ta ċertu 

postijiet. Hija kwistjoni ta' x'tippermetti l-Planning Policy u d-development brief tal-

Awtorità tal-Ippjanar. 

 

5. X’inhi l-viżjoni tiegħek għall-iżvilupp ta’ Malta għal 50 sena li ġejjin? 

 

Nixtieq nara: 

 

• Malta ferm aktar nadifa relatata maż-żoni rurali u urbani, fir-rigward tal-prattici 

tal-immaniġġjar tal-iskart, miżuri ta’ mitigazzjoni tat-tniġġis tal-arja, tal-art u tal-

baħar permezz tal-użu  tal-state of the art green technology. 

 

• Sistema tat-trasport pubbliku tal-massa aktar effiċjenti u hieles mit-tniġġis. 

 

• Aktar effiċjenza u minghajr tniġġis, b'żero ġenerazzjoni ta' karbonju ta' enerġija 

elettrika (riħ, solari, inklużi oħrajn). 

 

• Inqas traffiku fit-toroq b'vetturi li jaħdmu bl-idroġenu jew bl-elettriku jew mezzi 

oħra li ma jniġġsux. 

 

• L-użu tal-aħħar teknoloġija u mod ta' vjaġġar privat bl-użu tal-ispazju tal-ajru tal-

madwar. 

 

• Ambjent ħafna aktar ekoloġiku bi spazji aktar miftuħa li jistgħu jintlaħqu 

immedjatament mir-residenti. 

 



• Ambjent ħafna aktar ekoloġiku bi spazji aktar miftuħa bħala parks ta' rikreazzjoni 

'l bogħod miż-żoni residenzjali ewlenin. 

 

• Ħarsien akbar tal-qalba tar-raħal b'inqas kongestjoni ta’ bini. 

 

• L-estensjoni u l-għoti ta’ protezzjoni akbar taż-Żoni ta’ Żvilupp ta’ Barra (ODZ) u 

taż-Żoni ta’ Konservazzjoni Urbana (UCA). 

 

• Ir-riġenerazzjoni ta’ postijiet magħżula billi jiġu rkuprati diversi siti ta’ żvilupp u 

jittrasformawhom fi spazji ħodor miftuħa. 

 

• Disinn arkitettoniku kreattiv li jottimizza l-użu ta’ l-state of the art materials, art 

disponibbli u jqis is-saħħa fiżika u mentali tal-individwi. 

 

• Espansjoni u utilizzazzjoni ottimizzata tal-edukazzjoni, is-saħħa, l-isports, ir-

rikreazzjoni, u faċilitajiet oħra tal-gvern. 

 

• Ekwilibriju bejn l-iżvilupp, il-kunsiderazzjonijiet ambjentali u t-tkabbir 

ekonomiku biex jinkiseb żvilupp sostenibbli.  

 

• L-estensjoni tal-perjodu ta' viżjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp 

(SPED) għal żmien ħafna itwal (tmiem is-seklu kurrenti). 

 

6. Qatt ħdimt fis-settur privat? 

 

Mhux fuq bażi full-time. Ħafna snin ilu, ipprovdejt servizzi ta’ konsulenza lil numru 

ta’ intrapriżi privati dwar Information Management Systems. 

 

7. Jekk Iva, ma' min, jekk le, għalfejn qatt ma tħajjart? 

 

Ir-raġuni ewlenija li ma hdimtx full time mal-privat hija li dejjem segwejt il-karriera 

tiegħi bħala impjegat taċ-ċivil u għaliex il-proġetti li saru fi ħdan il-gvern huma ta’ 

kobor sostanzjali. 

 

8. Qatt għamilt proġett ta' kostruzzjoni? Jekk Iva, ta' liema portata? 

 

Meta, kont Chairman tal-FTS, kelli r-responsabbiltà li nissorvelja numru ta’ proġetti ta’ 

kostruzzjoni relatati mar-rinnovament tal-iskejjel u l-bini ta’ skejjel ġodda. 

 

9. Għandek azzjonismu f’xi kumpanija privata kemm waħdek, kemm ma' oħrajn?       

Jekk Iva, liema? 

 

Le m’ghandix. 

 

10. Taħseb li Malta baqalha 100 sena oħra ta' żvilupp fil-bini b’saħħtu? 

 

Malta u Għawdex għaddejjin minn rata mgħaġġla ta’ żvilupp. Madankollu, dan l-aħħar 

iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar irrapporta li l-approvazzjoni għall-

applikazzjonijiet għal abitazzjoni naqsu bi kważi 40% mill-2018, li jmorru lura għal-

livelli tal-2016. Huwa diffiċli li wieħed jgħid jekk Malta baqalha 100 sena oħra ta' 



żvilupp fil-bini b’sahhtu . Ir-raġuni hi li tiddependi mill-politika tal-Gvernijiet futuri 

matul il-100 sena li ġejjin fir-rigward tar-riġenerazzjoni ta’ postijiet magħżula billi jiġu 

rkuprati diversi siti ta’ żvilupp u jittrasformawhom fi spazji ħodor miftuħa. 

 

Fi programm riċenti fuq l-istazzjon Discovery, kien imbassar li l-bniedem se jkun 

immortali fi żmien 100 sena. Li hu ċert huwa li n-nies qed jgħixu ħajja itwal u 

indipendenti. Barra minn hekk, Malta qed issir aktar kożmopolitana, tattira aktar 

immigranti, tinkoraġġixxi tkabbir akbar fil-popolazzjoni. Gvernijiet futuri se jagħmlu 

ukoll aktar sforz biex jistimulaw t-tkabbir ekonomiku. Għalhekk, id-domanda għal bini 

tat-tip residenzjali u kummerċjali x'aktarx tikber. Ir-rata tat-tkabbir tista' tnaqqas jew 

tiżdied b'ċirkostanzi partikolari. It-tibdil fil-klima jista’ jaffettwa wkoll il-pajsaġġ tal-

Gżejjer Maltin, partikolarment iż-żoni kostali baxxi, li jista’ jirriżulta f’aktar żvilupp 

biex jieħu post dak li jista’ jintilef. 

 

Irridu nitgħallmu nsibu ekwilibriju bejn l-iżvilupp, it-tkabbir ekonomiku u l-

kunsiderazzjonijiet ambjentali. Dan l-ekwilibriju jeħtieġ li jipprovdi lin-nies kwalità ta’ 

ħajja ahjar, fejn is-saħħa fiżika u mentali taċ-ċittadini u l-ambjent naturali jimxu id f’id. 

Fi kliem ieħor, hemm bżonn ta' żvilupp sostenibbli. Għalhekk, hemm bżonn li l-perjodu 

ta' viżjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp (SPED) jiġi estiż għal żmien 

ħafna itwal (tmiem is-seklu kurrenti). 

 

11. Taħseb li Malta u Għawdex għandhom jitqiesu fuq l-istess miżien f’dak li jirrigwarda 

żvilupp? 

 

Malta u Għawdex m’għandhomx jiġu trattati l-istess. Fil-fatt, l-SPED tqis lil Għawdex 

bħala reġjun separat għax għandu r-realtajiet u l-isfidi partikolari tiegħu. ‘Spatial areas’ 

ta' kull gżira huma ttrattati b'mod differenti minħabba li l-‘one-size fits all approach’ 

għal kulħadd mhuwiex mixtieq.  

 

12. Għalik żvilupp xi jfisser? 

 

Mhijiex kwistjoni ta' x'naħseb li tfisser il-kelma "żvilupp". Hija kwistjoni ta' xi tfisser 

il-kelma “żvilupp” fl-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp. 

 

L-Att għandu tifsira relattivament wiesgħa, jgħid li "żvilupp" tfisser l-għemil ta’ xogħol 

ta’ bini, inġinerija, xogħol ta’ barrieri, tħaffir u xogħol ieħor għall-kostruzzjoni, 

demolizzjoni jew tibdil fl-art jew fil-baħar, jew fuqhom, jew ‘il fuq minnhom jew 

taħthom, it tqegħid ta’ reklami jew kull bidla sostanzjali fl-użu tal-art jew bini u baħar. 

L-eċċezzjonijiet għal din id-definizzjoni huma deskritti wkoll fl-Att. 

 

13. Fejn tara ‘l-Malta 50 sena oħra? Partikolarment fl-oqsma ta' 

 

a) Trasport : Aktar dipendenza fuq it-trasport tal-massa, l-użu ta’ żoni taħt l-art u l-

użu ta’ rotot tal-baħar; vetturi privati u kummerċjali li jużaw l-idroġenu jew l-

elettriku jew mezzi oħra li ma jniġġsux għall-enerġija; tuża drones biex tagħmel 

kunsinni; użu tal-aħħar teknoloġija u mod ta 'vjaġġar privat bl-użu tal-ispazju tal-

ajru tal-madwar (mekkaniżmi tat-titjir). Remote-working li jista wkoll inaqqas il-

pressjoni fuq is-sistema tat-trasport. 

 



b) Konnettività : Konnessjoni taħt l-art bejn Malta u Għawdex għall-ivvjaġġar tal-

massa, vetturi kummerċjali, u privati; konnessjoni aktar mgħaġġla tar-rotot tal-

baħar u tal-ajru għall-ivvjaġġar tal-passiġġieri u possibilment tal-vetturi bejn Malta 

u Għawdex ; u destinazzjonijiet akbar tal-ajru u tal-baħar internazzjonali. 

 

c) Industrija : Bidla mill-industriji tal-fossil fuel għal-servizzi; teknoloġija ħadra; u 

industriji ta 'teknoloġija għolja, bħall-iżvilupp ta' softwer, AI, Blockchain, 

Robotika u Nano-Teknoloġija; u impriżi farmaċewtiċi.  Jeħtieġ li jiġi estiż u definit 

pjan ġenerali li jkopri s-siti industrijali kollha biex jiġi utilizzat l-ispazju industrijali 

b'mod aktar effiċjenti. 

 

d) Turiżmu : Bidla minn high-level occupancy tourism ghal high-quality u high-

earning tourism. Żieda fil-klassifikazzjoni tal-istilel minima tal-lukandi. 

Jinkoraġġixxu tipi differenti ta’ turiżmu, bħall-kultura u l-wirt; agrituriżmu ; is-

saħħa; sports; Avvenimenti ta' divertiment; u konferenzi. Infurzar akbar tal-

istandards ta’ kwalità, fis-saħħa u fl-indafa tal-akkomodazzjoni u l-ikel madwar il-

Gżejjer Maltin. 

 

e) Imkejjen protetti : Jestendu, iżidu, u jżommu ż-żoni protetti kemm għaż-żoni tal-

baħar kif ukoll dawk ibbażati fuq l-art; ikollhom infurzar u sorveljanza akbar taż-

żoni protetti b'mezzi umani u elettroniċi; riġenerazzjoni ta' żoni traskurati; u tiżdied 

l-edukazzjoni tal-pubbliku in ġenerali, b’mod partikolari tat-tfal dwar il-ħtieġa li 

jiġi kkonservat l-ambjent naturali. L-identifikazzjoni u l-espansjoni ta' żoni xierqa 

għall-forestazzjoni u l-protezzjoni tal-ħabitats eżistenti, inklużi ż-żoni tal-garigue. 

 

f) Residenzi : Bidla kontinwa lejn djar ta’ stil ta’ appartament li jużaw teknoloġija 

ħadra b’domanda akbar possibbli għal kumditajiet, bħal pixxini, faċilitajiet ta’ 

fitness, parkeġġ kopert u żoni komuni ħodor. Xejra dejjem tikber ta Maltin sidien 

ta’ darhom u arranġamenti ta' kiri kontinwi għal ċittadini barranin.  Domanda ogħla 

għal spazji miftuħa u żoni ħodor madwar iż-żoni mibnija. Domanda akbar għal djar 

ta' kwalità għolja bl-aħħar teknoloġija ħadra għall-insulazzjoni, dawl, u 

ġenerazzjoni tal-enerġija. 

 


