322. Il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onor Simon Busuttil MP, jipproponi:
Illi l-Gvern bħalissa jinsab maqbud fi kriżi ta' korruzjoni li issa saret ukoll kriżi politika.
Illi din il-kriżi qed tagħmel ħsara kbira lil isem pajjiżna u lill-ekonomija, b'mod partikolari
s-settur tas-servizzi finanzjarji.
Illi l-pajjiż ma jistax jibqa' f'din is-sitwazzjoni ta' inċertezza kbira.
Illi huwa fl-interess nazzjonali li l-pajjiż ma jibqax immexxi minn Gvern maqbud fi kriżi ta'
korruzzjoni.
Illi huwa fl-interess nazzjonali li l-poplu Malti u Għawdxi jirbaħ lura l-istabilità.
Għaldaqstant din il-Kamra tirrisolvi li m'għandhix fiduċja fil-Gvern tal-Prim Ministru Joseph
Muscat.
Tirriżolvi li din id-deċiżjoni tkun komunikata lill-President ta' Malta.

07.04.16

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali ressaq din l-Emenda “A”:% UHIHUHQ]DJƫDOO0R]]MRQL1UXJħandhom jitħassru l-kliem minn “bħalissa jinsab maqbud”
sa “Joseph Muscat;” u minflok għandu jiġi inkluż il-kliem:
“rebaħ mandat bl-ikbar maġġoranza ta’ voti mill-Indipendenza lil hawn;
Illi dan il-mandat għandu jitwettaq f’ġieħ l-għażla demokratika tal-poplu Malti u Għawdxi;
Illi pajjiżna għandu:
-

l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, b’rata rekoUd ta’ 6.3%;
qgħad li huwa fl-inqas livelli fl-istorja riċenti ta’ pajjiżna u jinsab taħt il-5%;
tnaqqis fil-faqar u dan skont l-aħħar statistika tal-Eurostat;
pensjonijiet li qed jogħlew;
stipendji li qed ikomplu jogħlew;
tnaqqis fid-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali;

Illi dan hu pajjiż immexxi minn Gvern:
-

li rnexxielu jġib tkabbir ekonomiku u xogħol f’Għawdex b’rata ferm akbar mis-snin limgħoddija;
li l-qasam tal-enerġija ra fih traħħis fil-kontijiet u dawwarna l-Enemalta minn kumpanija
falluta għal waħda li tinvesti;
li rreġistra rekoUd wara l-ieħor fil-qasam tat-turiżmu;
li rriforma mill-qiegħ il-qasam tas-saħħa b’investiment ġdid filwaqt li naqqas il-listi ta'
stennija fl-isptarijiet. Dan fl-istess nifs li ġab fix-xejn il-mediċini out of stock;
li ta dinjità lill-persuni b’diżabilità permezz ta’ aċċess bla preċedent għad-dinja tax-xogħol
flimkien mat-twaqqif ta’ djar residenzjali fil-komunità u liġijiet li jgħinu l-integrazzjoni filprattika;
li attira investimenti rekord fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja u s-saħħa fost l-oħrajn;
li rnexxielu jagħmel uptake rekord ta’ fondi Ewropej;
li qed jirriforma b’riżultati ċari l-qasam tal-ġustizzja b’xogħol li ġie mfaħħar anke millKummissjoni Ewropea;
li daħħal fis-seħħ il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, neħħa l-preskrizzjoni fuq il-politiċi
korrotti u daħħal il-liġi tal-whistleblower;
li fi żmien ftit ġimgħat oħra se jkun qed idaħħal iktar riformi għal iktar kontabilità u
trasparenza;
li ttejjeb u fadal fejn itejjeb il-qasam tat-trasport pubbliku;
li qed iwettaq revoluzzjoni fil-qasam tal-libertajiet ċivili;
li fl-edukazzjoni qed iwettaq riformi kbar flimkien ma’ titjib fir-riżorsi u fil-kundizzjonijiet
tal-għalliema;
li ħadem biex inaqqas il-problem tal-immigrazzjoni li għadha reali u li dwarha jeħtieġ
inżommu attenzjoni u pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea;
li investa f’livelli bla preċedent fil-qasam tal-kultura biex għandna settur li kull ma jmur qed
jikber u joħloq hu nnifsu karrieri ġodda;
li wettaq lista sħiħa ta’ proġetti kbar b’fondi Ewropej ta’ riabilitazzjoni ta’ ġawhar storiċi u
wirt patrimonjali li attiraw tifħir anke internazzjonali;

Illi din il-Kamra tifhem li:
Soċjetà fi kriżi ta’ korruzzjoni ma jkollhiex dawn it-tip ta’ suċċessi;
Pajjiż fi kriżi politika ma jibqax jara l-ogħla rati ta’ tkabbir ekonomiku u tnaqqis fil-faqar;

Illi madankollu l-Gvern jifhem li hemm nuqqasijiet li jeħtieġ li jiġu indirizzati mingħajr suppervja
għax dan huwa Gvern li jisma’;
Għaldaqstant:
Din il-Kamra tiddikjara li għandha fiduċja sħiħa fil-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Gvern li qed
imexxi.”.

L-emenda għaddiet f’Seduta Nru 377 tat-Tnejn, 18 ta’ April 2016

