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STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-ISPEAKER
Konferenza stampa mill-Uffiċċju tal-Ispeaker dwar l-iżvilupp tas-sotterran tal-bini tal-Parlament
f’faċilitajiet ta’ riċerka
L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati indirizza konferenza stampa dwar l-iżvilupp tas-sotterran tal-bini
tal-Parlament li se jinbidel sabiex minnu jibdew jingħataw faċilitajiet parlamentari fosthom arkivju,
librerija ta’ riċerka, kamra tal-kumitati u uffiċini għal-librara u riċerkaturi. Waqt din il-konferenza
huwa kien assistit mill-iskrivan tal-Kamra flimkien ma’ uffiċjali għolja mill-Grand Harbour
Regeneration Corporation (GHRC) fosthom iċ-Chairperson Stefan Zrinzo Azzopardi, il-Kap
Eżekuttiv is-Sur Gino Cauchi u wieħed mill-periti ewlenin tal-proġett is-Sur Clive Borg Bonaci.
L-Ispeaker beda biex qal li hekk kif tliet snin ilu l-Parlament mexa għall-binja ġdida ġie ffaċjat
b’numru ta’ sfidi f’dak li jirrigwarda spazju għaż-żamma tal-arkivji tiegħu kif rikjest mill-istess
Ordnijiet Permanenti tal-Kamra. Dan minbarra nuqqas ta’ spazju ta’ uffiċċji għall-ħaddiema kemm
dawk attwali kif ukoll dawk li jeħtieġ jiġu ingaġġati biex is-Servizz Parlamentari jkun jista’ jsaħħaħ
is-servizzi li joffri.
Żied jgħid li tul dawn l-aħħar snin ġew istitwiti numru ta’ Kumitati Permanenti fosthom il-Kumitat
Permanenti dwar il-Petizzjonijiet, il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi kif ukoll il-Kumitat
Aġġunt dwar il-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġijiet li komplew żiedu r-responsabbiltajiet fuq lUffiċċju tiegħu. Qal ukoll li l-assistenza li jkun meħtieġ tingħata se tkompli tiżdied hekk kif jinħatar
il-Kumitat dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika kif ukoll kumitati oħra li dwarhom għada għaddejja
diskussjoni.
L-Ispeaker qal li kif diġà ħabbar fil-Kumitat dwar ix-Xogħol tal-Kamra u kif ukoll indikat fil-Pjan
Finanzjarju tas-Servizz Parlamentari għas-sena kurrenti li ġie mgħoddi mill-istess Kumitat u approvat
b’mod unanimu mill-Kamra tad-Deputati, ġew imqabbdin il-GHRC sabiex jgħinu lill-Uffiċċju tiegħu
jiżviluppa l-livell sotterran tal-Parlament – dak li fi żmien kien jakkomoda l-istazzjon tal-ferrovija –
biex ikun jista’ jindirizza dawn l-isfidi. Qal li f’dan ir-rigward ġew ippreparati l-pjanti neċessarji li
ġew sottomessi lill-Awtorità tal-Ippjanar għall-permess u li dan sar f’rispett sħiħ lejn l-istorja u lpatrimonju Malti u f’dan ir-rigward saru laqgħat sabiex jiġi aċċertat li fil-proposti li saru ma tkun qed
issir l-ebda ħsara lill-wirt storiku.
L-Ispeaker Farrugia qal li għandu pjaċir iħabbar li din il-ġimgħa, l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet full
development permit għal dan il-proġett.
Il-pjanijiet jaħsbu sabiex fis-sit imsemmi jkun hemm kamra għall-Kumitati mgħammra bitteknoloġija neċessarja sabiex, kif isir waqt il-laqgħat tal-Kumitati l-oħra, il-proċeduri jiġu traskritti
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kif ukoll imxandra. B’hekk jinżamm il-livell ta’ trasparenza li ntlaħaq mindu l-Parlament beda juża
l-binja l-ġdida. Kompla jispjega li ħaseb ukoll għal post fejn jistgħu jinżammu l-arkivji u f’dan irrigward se jkunu qed jiġu stallati numru ta’ sistemi kemm fir-rigward ta’ sigurtà kif ukoll sabiex irrecords tal-Parlament ikunu jistgħu jinżammu b’tali mod li jiġu ppreservati fl-aħjar kundizzjonijiet
possibbli għall-ġenerazzjonijiet futuri. Ippreċiża li f’dan ir-rigward ma kienx qed jirreferi biss għal
dokumenti iżda wkoll għal tapes u videos ta’ seduti parlamentari.
Filwaqt li qal li l-proġett se jkollu wkoll librerija ta’ referenza għall-użu tal-Membri Parlamentari,
tal-ħaddiema tal-Parlament u tal-pubbliku, ġibed l-attenzjoni ta’ dawk preżenti li matul is-sena lUffiċċju tiegħu jkollu numru ta’ talbiet, kemm minn studenti universitarji kif ukoll minn studjużi talistorja li jiġu jagħmlu r-riċerki tagħhom fl-arkivji parlamentari. Spjega li allura, dan l-iżvilupp se
jiffaċilita mhux bi ftit dan is-servizz ta’ riċerka għall-pubbliku.
L-Ispeaker Farrugia indika wkoll li l-iżvilupp se jkun jinkorpora spazju fejn il-Membri jkunu jistgħu
jiltaqgħu f’atmosfera inqas formali u għalhekk dak li fil-Palazz tal-Granmastru konna nirreferu għalih
bħala l-bar tal-Parlament.
Huwa kkonkluda billi qal li jinsab fiduċjuż li bis-saħħa ta’ dan il-proġett, l-akbar benefiċċjarju se
jkun il-pubbliku għaliex l-iskop primarju ta’ dan ix-xogħol huwa dak li jiżdied u jitjieb l-aċċess għaxxogħol li jsir f’din l-ogħla Istituzzjoni tal-pajjiż.
Iċ-Chairperson tal-GHRC Stefan Zrinzo Azzopardi spjega l-kontribut li tat u qed tkompli tagħti lGHRC fir-rigward tal-binja tal-Parlament, il-Perit Borg Bonaci għamel preżentazzjoni qasira dwar listorja tal-post li se jiġi żviluppat kif ukoll dwar il-metodu infrastrutturali li se jiġi applikat biex
tittella’ l-istruttura sabiex filwaqt li jingħataw il-faċilitajiet imsemmija aktar ‘il fuq, ma jkun hemm lebda impatt negattiv fuq dan is-sit li għandu valur storiku.
Fl-aħħar tal-konferenza l-Ispeaker Anġlu Farrugia stieden lill-membri tal-media preżenti sabiex iżuru
l-post fejn se jsiru x-xogħlijiet.
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