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STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER 

 

L-Uffiċċju tal-Ispeaker jagħmel referenza għal rapporti li dehru fil-media in konnessjoni mal-

vettura tal-Kap tal-Oppożizzjoni u jixtieq jagħmel dawn il-kjarifiki. 

 

Kuntrarjament għal dak li qed jiġi rapportat, il-fuel allowance kien meħud kollu fuq bażi regolari 

xahar wara xahar għal 30 xahar mingħajr interruzzjoni ħlief għal tliet okkażjonijiet.  Dan il-fatt 

flimkien mal-għoti ta’ qari tal-odometer b’mod ħażin regolarment mix-xufier tal-Kap tal-

Oppożizzjoni wassal lill-Uffiċċju sabiex jitlob l-għajnuna tal-Pulizija biex jiġi verifikat kemm fil-

fatt huwa l-konsum ta’ fuel tal-vettura in kwistjoni.   

 

Irid jingħad ukoll li fl-ebda ħin ma ntalbet inkjesta maġisterjali mill-Uffiċċju tal-Ispeaker iżda dan 

sar fuq talba tal-Pulizija.  

 

L-Uffiċċju tal-Ispeaker jixtieq ukoll jiċċara li f’ittra datata 9 ta’ Diċembru 2015, l-Ispeaker Anġlu 

Farrugia kien irrifjuta talba tal-Kap tal-Oppożizzjoni sabiex ix-xufier tiegħu jiġi sospiż.  L-ittra 

kienet tgħid hekk: 

 

“Onorevoli Busuttil, 

 

Nagħmel referenza għall-ittra tiegħek tas-7 ta’ Diċembru 2015 fejn tlabtni biex b’effett 

immedjat nissospendi x-xufier addett miegħek pendenti l-eżitu tal-investigazzjonijiet.  

Nixtieq ninformak li wara li ġie studjat il-kuntatt tal-istess xufier jirriżulta li mhuwiex 

possibbli u lanqas jiena ma nħossx li għandha tiġi effetwata tali sospensjoni temporanja 

ladarba m’hemm l-ebda prova diretta f’dan l-istadju fil-konfront tal-istess xufier. 

 

Filwaqt li nifhem il-ġest nobbli tiegħek, fiċ-ċirkostanzi ma nistax immur oltre minn dak li 

hemm provdut fil-kuntratt imsemmi. 

 

Inselli għalik u nirringrazzjak, 

 

L-Onorevoli Anġlu Farrugia 

Speaker” 

 

Fid-dawl ta’ dan ir-rifjut sabiex ix-xufier tal-Kap tal-Oppożizzjoni jiġi sospiż, il-paga tiegħu 

baqgħet tinħariġlu mingħajr interruzzjoni. 

 

L-inkjesta turi biċ-ċar li din il-vettura tal-mudell Opel Insigna (diesel) li nxtrat mill-Uffiċċju tal-

Ispeaker fuq għażla tal-Kap tal-Oppożizzjoni, taħli madwar 21.6 mil fil-gallun.  Il-Qorti rrimarkat 
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ukoll li s-sistema li ġiet użata s’issa fl-għoti tal-fuel  “ma tikkontrollax żbalji umani li jistgħu jsiru 

tul l-ipproċessar ta’ din is-sistema u għalhekk wieħed forsi għandu jirrevedi din is-sistema sabiex 

ikun hemm kontroll aktar mill-input li jsir manwalment mill-addetti li jħaddmu din is-sistema;”  

 

Per konsegwenza ta’ din ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti, l-Uffiċċju tal-Ispeaker se jkun qed 

jimplimenta l-miżuri neċessarji. 

 


