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30. Jistieden lill-Gvern u lill-Parlament 
ta' Malta jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet kollha tal-
Kummissjoni ta' Venezja mingħajr 
eċċezzjoni, anke b'mod retroattiv meta 
dan ikun rilevanti, sabiex jiżguraw li d-
deċiżjonijiet, il-pożizzjonijiet u l-istrutturi 
tal-imgħoddi u tal-lum jinġiebu 
f'konformità ma' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, u b'mod 
partikolari,
– isaħħu l-indipendenza, is-setgħat 
tas-sorveljanza u l-kapaċitajiet tal-
Membri tal-Kamra tad-Deputati Maltija, 
b'mod partikolari billi jissikkaw ir-regoli 
dwar l-inkompatibbiltajiet u billi 
jipprovdu salarju xieraq u appoġġ mhux 
partiġġjan;
– iħabbru pubblikament postijiet 
battala għal pożizzjonijiet ġudizzjarji (il-
paragrafu 44);
– ibiddlu l-kompożizzjoni tal-JAC, 
b'tali mod li tal-anqas nofs il-membri 
tiegħu jkunu mħallfin eletti mill-pari 
tagħhom, u li jagħtu lill-JAC l-
kompetenza li jikklasifika l-kandidati 
abbażi tal-mertu u li jipproponi dawk il-
kandidati direttament lill-President għall-
ħatra, anke fil-każ ta' ħatra tal-Prim 

30. Jistieden lill-Gvern u lill-Parlament 
ta' Malta jiggarantixxu u jippromwovu 
sistema effikaċi ta' kontrolli u bilanċi 
istituzzjonali li fil-prattika tapplika l-
prinċipji tas-separazzjoni tas-setgħat u 
tal-indipendenza ġudizzjarja, filwaqt li 
tiżgura li l-midja u s-soċjetà ċivili jkunu 
jistgħu jissodisfaw kif xieraq ir-rwol 
tagħhom ta' għassiesa pubbliċi, bħala 
prekundizzjoni meħtieġa għall-konformità 
attwali mal-istat tad-dritt, fuq il-bażi tar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-
Kummissjoni ta' Venezja;
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Imħallef (il-paragrafu 44);
– jagħtu s-setgħa ta' tneħħija tal-
imħallfin jew tal-maġistrati lill-
Kummissjoni dwar l-Amministrazzjoni 
tal-Ġustizzja, u jipprevedu l-possibbiltà li 
jsir appell fil-qorti kontra miżuri 
dixxiplinari imposti minn dik il-
Kummissjoni (il-paragrafu 53);
– iwaqqfu uffiċċju ta' Direttur ta' 
Prosekuzzjonijiet Pubbliċi (DPP) 
indipendenti, li jkun responsabbli għall-
prosekuzzjonijiet pubbliċi kollha u li 
jassumi l-kompiti prosekutorjali kurrenti 
tal-Avukat Ġenerali, kif ukoll il-kompiti 
prosekutorjali tal-pulizija u l-inkjesti 
maġisterjali, kif irrakkomandat il-
Kummissjoni ta' Venezja (il-paragrafi 61-
73); jistieden lill-Gvern ta' Malta biex dan 
id-DPP li potenzjalment ikun għadu kif 
ġie stabbilit jagħmlu soġġett għar-
reviżjoni ġudizzjarja, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' deċiżjonijiet ta' 
nonprosekuzzjoni (il-paragrafi 68, 73);
– jirriformaw il-Kumitat Permanenti 
Kontra l-Korruzzjoni (PCAC), kemm billi 
jiżguraw proċess ta' ħatra li jkun anqas 
dipendenti fuq il-fergħa eżekuttiva u fuq 
il-Prim Ministru b'mod partikolari, u billi 
jiżguraw li r-rapporti tal-PCAC tassew 
iwasslu għal prosekuzzjonijiet; 
jikkunsidraw ukoll l-opzjoni li l-PCAC 
jirrapporta direttament lid-DPP li jkun 
għadu kif ġie stabbilit (il-paragrafu 72);
– jagħtu bidu għal riforma 
kostituzzjonali biex jiżguraw li s-sentenzi 
tal-Qorti Kostituzzjonali iwasslu, 
mingħajr ma jintervjeni l-Parlament, 
għall-annullament ta' dispożizzjonijiet li 
jkun ġie deċiż li ma jkunux kostituzzjonali 
(il-paragrafu 79);
– jabolixxu l-prattika li jkun hemm 
Membri Parlamentari (MP) part-time, 
iżidu s-salarju tal-MP, jirrestrinġu l-ħatra 
ta' MP fuq korpi maħtura uffiċjalment, 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-MP 
persunal ta' appoġġ u għarfien u pariri 
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indipendenti, u joqogħdu lura mill-użu 
estensiv ta' leġiżlazzjoni delegata (il-
paragrafu 94);
– jiżguraw li l-awtoritajiet 
jirrispettaw bis-sħiħ it-talbiet tal-
Ombudsman għal informazzjoni, li r-
rapporti tal-Ombudsman jiġu diskussi fil-
Parlament, li l-uffiċċju tal-Ombudsman 
ikun irregolat fil-livell kostituzzjonali, u li 
l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni jiġi 
aġġornat (il-paragrafi 100-101);
– ifasslu mill-ġdid il-proċess tal-
ħatra ta' Segretarji Permanenti, jiġifieri 
permezz ta' għażla bbażata fuq il-mertu 
minn Kummissjoni Indipendenti tas-
Servizz Ċivili, aktar milli mill-Prim 
Ministru (il-paragrafi 119-120);
– jillimitaw b'mod serju l-prattika ta' 
"pożizzjonijiet jew persuni ta' fiduċja" u 
jintroduċu regoli legali ċari u emenda 
kostituzzjonali li tifforma l-bażi u l-qafas 
għar-regolamentazzjoni ta' din il-prattika 
(il-paragrafu 129);
– jibdlu l-proċedura tal-ħatra għall-
Kummissarju tal-Pulizija, jiġifieri billi 
jagħmluha bbażata fuq il-mertu bl-
introduzzjoni ta' kompetizzjoni pubblika 
(il-paragrafu 134);
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