
301.  L-Onor Alfred Sant MP, Kap ta' l-Oppożizzjoni u l-Onor Joe Mizzi MP 

jipproponu:- 

  

DIN IL-KAMRA TAD-DEPUTATI: 

  

WARA li qieset l-istqarrija li 1-Ministru Jesmond Mugliett għamel quddiem din il-Kamra, 

nhar it-Tnejn, 2 ta' Lulju, fejn iddikjara li d-deċiżjoni biex tiġi sospiża t-tkeċċija mill-

Awtorita' tat-Trasport ta' impjegati misjuba ħatja ta' korruzzjoni mill-Qrati kienet deċiżjoni 

"kollettiva"; 

  

WARA li qieset kif mill-istqarrijiet li ħargu l-ex kap eżekuttiv ta' 1-ADT, kif ukoll iċ-

chairman u 1-membri attwali tal-Bord ta' 1-ADT, jirriżulta li dawn kollha ma kienu xejn 

parteċipi fid-deċiżjoni li 1-impjegati jinżammu ma' 1-ADT, u li allura l-Ministru Mugliett 

gideb lil din il-Kamra meta qal li din id-deċiżjoni kienet kollettiva; 

  

WARA li fliet id-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru Gonzi kif stqarrhom hu, u kif ġie 

rrapportat li qalhom f'okkażjoniiet oħra, u dan fis-sens li caħad li 1-Ministru Mugliett kien 

ġab ruħu b'mod li mhux den ta' Ministru u ta' Membru ta' din il-Kamra, u li għalhekk ma 

kellux għalfejn jaċċetta r-riżenja tal-Ministru Mugliett mill-kabinett tal-Ministri; 

  

WARA li kkunsidrat dak li kien qal il-Prim Ministru Gonzi meta laħaq fil-kariga ta' Prim 

Ministru, u dan fis-sens li kien se jniedi politika ta' stil ġdid, kif ukoll ikkunsidrat l-azzjonijiet 

meħuda minnu li wasslu għar-riżenja ta' l-ex-ministru ta' l-affarijiet barranin John Dalli fit-3 

ta' Lulju 2004; 

  

DIN IL-KAMRA TAD-DEPUTATI TISTQARR: 

  

li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni għandha tkun fuq quddiem nett fil-ħidma kollha tal-gvern 

skond il-prinċipji tat-trasparenza, kontabilita' u effiċjenza, u TIDDEPLORA 1-fatt li dan 

mhux qed jiġri; 

  

 



li biex il-ġlieda kontra l-korruzzjoni tintrebaħ, il-Prim Ministru u l-Ministri kollha jridu juru 

ruħhom determinati li ma juru l-ebda tolleranza lejha, u TIDDEPLORA l-fatt li dan mhux 

qed jiġri; 

li l-Prim Ministru Gonzi falla fid-dmir tiegħu meta ma aċċettax ir-riżenja tal-Ministru 

Mugliett u ma tax rendikont sħiħ u dirett lil din il-Kamra dwar l-aġir tal-Ministru Mugliett fil-

każ tal-korruzzjoni fl-ADT; 

  

U GĦALHEKK DIN IL-KAMRA TAD-DEPUTATI: 

  

TIDDIKJARA li ma għandhiex fiduċja fil-Ministru Jesmond Mugliett bħala Ministru u bħala 

Deputat ta' din il-Kamra. 
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