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TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU GĦALL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Tonio Borg

(Is-Saħħa u l-Politika tal-Konsumatur)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikularment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak?
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

Matul dawn l-aħħar 20 sena, kelli bosta funzjonijiet fil-Parlament Malti u fil-Gvern, inkluż 
bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin, il-Ġustizzja, l-Intern, u l-Ambjent, bħala Viċi Prim 
Ministru kif ukoll Membru tal-Kamra tar-Rappeżentanti u għal bosta snin issa Kap tal-istess 
Kamra.

Kelli l-okkażjoni nittratta bosta oqsma tal-integrazzjoni Ewropea u sirt aktar tal-fehma li l-
Ewropa hija l-iktar b’saħħitha fejn hi magħquda. Pajjiż żgħir bħal Malta jibbenefika l-aktar 
mill-integrazzjoni tas-sistemi ekonomiċi u politiċi tiegħu mal-ġirien. Għal din ir-raġuni, kont 
promotur konvint tal-adeżjoni ta’ Malta fl-UE għal aktar minn 30 sena, u bħala membru tal-
Kumitat Konġunt bejn il-Parlament Ewropew u l-Kamra tar-Rappreżentanti ta’ Malta għent 
fit-tħejjija għall-adeżjoni. Jien kont responsabbli wkoll għall-inkorporazzjoni fil-liġi Maltija 
tal-acquis communautaire dwar il-ġustizzja u l-affarijiet interni.

Tul il-karriera politika tiegħi, bħala prinċipju, imbuttajt u ddifendejt il-valuri Ewropej kif 
riflessi fit-Trattati, bl-ogħla espressjoni tagħhom kif bħalissa jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Bħala Viċi Prim Ministru u Kap tal-Kamra tar-Rappreżentanti kont regolarment involut fi 
kwistjonijiet ta’ saħħa u l-ħarsien tal-konsumatur. Huma jiffurmaw parti integrali mill-valur 
ta’ solidarjetà, li fuqu hija msejsa l-UE u li jeħtieġ li jiġi difiż bil-qawwa, b’mod partikolari 
fil-kuntest attwali ta' awsterità fiskali.

Nemmen li l-esperjenza politika tiegħi f'Malta, li minħabba d-daqs żgħir tagħha dejjem kienet 
tiddependi fuq il-kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi oħra, l-isfond professjonali tiegħi bħala 
avukat, u l-esperjenza fit-tul fit-tfassil u l-innegozjar tal-leġiżlazzjoni dwar għadd ta’ suġġetti 
varjati jtuni l-għodda kollha meħtieġa għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni b’suċċess tal-
politiki tal-UE.
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Jiena niggarantixxi bis-sħiħ l-integrità u l-indipendenza tax-xogħol tiegħi. Id-Dikjarazzjoni 
tal-interessi hija lesta u disponibbli għall-pubbliku kif previst mill-Kodiċi tal-kondotta għall-
Kummissarji. Qed nieħu l-impenn li naġġornaha jekk ikun hemm tibdiliet u mill-inqas kull 
sena.

Jien konxju b’mod sħiħ mill-obbligi previsti fit-Trattati (l-Artikoli 17(3) tat-TUE, 245 TFUE), 
partikolarment li l-Kummissarji ma għandhomx jimxu fuq l-istruzzjonijiet minn kwalunkwe 
gvern jew korp ieħor, u nimpenja ruħi li nirrispetta dawn l-obbligi bis-sħiħ.

Ninsab konxju wkoll tal-Artikolu 245 TFUE u nimpenja ruħhi li nirrispetta b'mod sħiħ din id-
dispożizzjoni li fiha l-garanziji bażiċi tal-indipendenza u tal-prinċipji etiċi li għandhom ikunu 
rrispettati mill-Membri tal-Kummissjoni; partikolarment, l-obbligu li wieħed iżomm lura 
minn kull azzjoni li tkun inkompatibbli man-natura ta’ dmirijietu, li ma jeżerċitax xi 
professjoni oħra, kemm bi jew bla qligħ matul il-perjodu ta' kariga, u r-rabta tar-rispett tal-
obbligu tiegħu li jaġixxi b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni ta' ċerti ħatriet 
jew benefiċċji wara l-mandat. Jien nintrabat solennement li nikkonforma mal-istandards etiċi 
kif stipulat fl-Artikolu 245 TFUE u l-Kodiċi tal-Kondotta għall-Kummissarji adottat 
f’April 2011.

Qed nieħu l-impenn li nevita kull pożizzjoni jew sitwazzjoni li tista’ tqiegħed f'dubju l-
indipendenza, l-imparzjalità u d-disponibbiltà tiegħi lill-Kummissjoni, li b’mod partikolari 
noqgħod lura milli jkolli kull kariga pubblika ta’ kwalunkwe tip u milli nidħol għal kull 
attività professjonali oħra, kemm bi ħlas kif ukoll mingħajr ħlas.

Sa mill-1998, meta ħadt kariga ministerjali fil-Gvern ta’ Malta, inqtajt minn kull irbit ta’ 
uffiċċju u prassi legali. Ma għandi ebda interessi ta’ negozju ta’ kwalunkwe tip.

Nimpenja ruħi li ninforma lill-President tal-Kummissjoni b’kull sitwazzjoni li tista’ tinvolvi 
kunflitt ta’ interessi fit-twettiq tad-dmirijiet uffiċjali tiegħi.
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Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Qed nieħu l-impenn li naċċetta responsabbiltà politika għall-attivitajiet tad-Direttorat Ġenerali 
tas-Saħħa u l-Konsumaturi skont il-prinċipju ta’ kolleġġjalità, u li nwettaq ir-
responsabbiltajiet tiegħi b’kooperazzjoni sħiħa mal-membri l-oħra tal-Kulleġġ. L-ambizzjoni 
tiegħi hi li nappoġġa kulleġġjalità bis-sħiħ fil-Kulleġġ tal-Kummissarji. Nemmen li dan huwa 
partikolarment dmir tiegħi minħabba n-natura tal-portafoll li għalih ġejt innominat. Politika 
għas-saħħa u l-konsumatur tajba teħtieġ kooperazzjoni mill-qrib ma’ bosta Kummissarji oħra 
biex jiżguraw li kwistjonijiet bħal dawn huma riflessi fil-politiki kollha. Ninsab ħerqan għal 
din l-isfida billi tul il-karriera politika tiegħi jiena dejjem ppreżervajt u żviluppajt kultura ta’ 
djalogu u qbil komuni kemm mal-kollegi tiegħi kif ukoll mal-avversarji politiċi. Dan se jkunli 
utli fil-Kulleġġ tal-Kummissarji.

Jiena stess Membru Parlamentari. F'Malta, il-gvern huwa eżekuttiv parlamentari. Huwa 
jemana mill-Parlament u jiltaqa' fl-istess Parlament. Għaldaqstant, għandi esperjenza wiesgħa 
f’dik li hija responsabbiltà lejn il-Parlament u kooperazzjoni permanenti miegħu. Il-prinċipju 
tar-responsabbiltà tal-eżekuttiv lejn ir-rappreżentanti tan-nies huwa l-qofol tad-demokrazija 
Ewropea. Din il-konvinzjoni għextha tul il-karriera politika tiegħi f’Malta, b'mod partikolari 
billi kelli, u għad għandi, ir-responsabbiltà bħala Ministru tal-Kabinett u Kap tal-Kamra tar-
Rappreżentanti fl-istess ħin. Inkompli f’dan l-ispirtu, filwaqt li nassumi responsabbiltà 
politika sħiħa lejn il-Parlament Ewropew.

Qed nieħu l-impenn li niżgura djalogu politiku kostruttiv mal-Parlament Ewropew, il-Membri 
u l-kumitati tiegħu msejjes fuq l-onestà, it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka, rappurtar regolari 
u skambju ta’ informazzjoni, sabiex ikun possibbli għall-Parlament li jeżerċita l-kontroll 
demokratiku tiegħu b'mod effikaċi. B’mod partikolari, jien nemmen li huwa importanti li jiġi 
stabbilit djalogu fl-istadju bikri tal-formazzjoni tal-politika biex ikun hemm riflessjoni vera 
tal-opinjonijiet taċ-ċittadini Ewropej kif espressi permezz tal-Parlament Ewropew. Nagħti 
assigurazzjoni sħiħa li r-relazzjonijiet bejni u d-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-
Konsumaturi jkunu msejsa fuq il-lealtà, il-fiduċja, it-trasparenza, fluss reċiproku ta’ 
informazzjoni u assistenza reċiproka.
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3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar kooperazzjoni, u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anki fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Liżbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Matul ir-rwoli differenti politiċi tiegħi f’Malta tgħallimt u apprezzajt l-importanza kruċjali tat-
trasparenza lejn il-Parlament, u se nkompli fuq din il-linja fil-konfront tal-Parlament 
Ewropew. Nappoġġa bis-sħiħ li jkun hemm kooperazzjoni interistituzzjonali ta’ saħħa billi 
huwa importanti mhux biss li jkun hemm teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ kwalità għolja u rapidu, 
iżda wkoll tisħiħ tal-leġittimità u r-responsabbiltà tal-governanza pubblika. Nimpenja ruħi li 
nimplimenta bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas fir-rigward ta’ aktar ftuħ biex 
tittejjeb it-trasparenza u jitjieb il-fluss ta’ informazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni.

Minħabba ż-żmien limitat sa tmiem dan il-Parlament, il-mandat tiegħi se jagħti attenzjoni 
kbira biex jiżgura t-twettiq tal-proposti leġiżlattivi attwali jew dawk li jmiss. Għalhekk jiena 
lest li nimpenja ruħi fi djalogu kontinwu u mill-qrib mal-Parlament, mal-Kumitati tiegħu u 
mal-membri tiegħu dwar dawn il-proposti.

Fi żmien meta l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi kbar u tfittex metodi biex tgħammar lilha nnifisha 
b’iktar rappreżentattività u leġittimità, wieħed ma jistax ħlief li jaħdem lejn impenn akbar 
mal-Parlament Ewropew. Bħala leġiżlatur f’Malta dejjem għaraft l-importanza ta' 
konsultazzjoni tajba għat-tfassil ta’ politika effikaċi. Fil-livell Ewropew dan jassumi aktar 
importanza peress li rridu naħdmu aktar biex nimlew il-vojt maċ-ċittadini tagħna u dan jista’ 
jsir b'mod effettiv u demokratiku biss mill-istituzzjoni li tirrappreżenta ċ-ċittadini tagħna.

Jiena impenjat bis-sħiħ biex ninvolvu ruħi f’kooperazzjoni kontinwa u mill-qrib mal-
Parlament u l-kumitati tiegħu u l-Membri, partikolarment il-Kumitati għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; is-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi: u l-Agrikoltura u l-
Iżvilupp Rurali. Kooperazzjoni interistituzzjonali kontinwa, miftuħa u kostruttiva, li tmur lil 
hinn ħafna mill-proċessi leġiżlattivi hija indispensabbli biex tiżgura tħaddim tajjeb tas-sistema 
istituzzjonali tal-UE. Ninsab ħerqan li nidħol fi djalogu regolari kontinwu, kif deskritt fil-
Ftehim Qafas, billi regolarment nattendi l-laqgħat tal-Kumitat, niżgura fluss ta' informazzjoni 
diretta mal-Presidenti tal-kumitati rilevanti, u se nkun dejjem disponibbli għal-laqgħat 
bilaterali u l-komunikazzjoni diretta mal-membri tal-kumitat.

Rigward is-segwitu għal pożizzjonijiet Parlamentari, jien nintrabat li nimplimenta bis-sħiħ id-
dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Qafas. Se nimplimenta wkoll bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-
Ftehim Qafas dwar il-provvista ta’ informazzjoni u dokumenti b'mod partikolari minħabba li 
l-Parlament għandu setgħat koleġiżlattivi sħaħ mal-Kunsill għall-oqsma tal-politika għas-
saħħa u l-konsumatur.
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Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma t-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, l-impenji li saru s’issa mill-
Kummissjoni Ewropea u l-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali kif ukoll 
preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

Il-prijoriotà ġenerali tiegħi se tkun li nappoġġa u nagħti kontribut fit-twettiq tal-ambizzjoni 
primarja tal-UE li twassal reazzjoni deċiżiva għall-kriżi ekonomika attwali. Din hi ċentrali 
għall-kredibilità tal-proġett Ewropew.

Qafas regolatorju xieraq huwa ta’ importanza kritika għal ċerti setturi ewlenin tal-ekonomija 
tal-UE, notevolment l-ikel, il-farmaċewtiċi, it-tagħmir mediku, il-kożmetiċi u l-ħarsien tal-
konsumatur b’mod ġenerali. Infittex li nieħu rwol ewlieni fiż-żamma u l-iżvilupp ta’ dawn l-
oqfsa u niżgura wkoll li r-riformi jtejbu l-kompetittività f'dawn is-setturi, li huma dejjem aktar 
importanti fi żmien meta l-Ewropa għaddejja minn waħda mill-akbar kriżijiet ekonomiċi u 
soċjali.

Nagħti attenzjoni partikolari lis-settur tas-saħħa. Is-sistemi tas-saħħa huma taħt pressjoni 
qawwija llum minħabba d-diffikultajiet ekonomiċi li jiffaċċjaw l-Istati Membri. Għandi l-
għan li naħdem magħhom bil-ħsieb li niżgura s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa fl-UE, billi 
nibni fuq il-valuri komuni tal-universalità, l-aċċess għall-kura ta’ kwalità tajba, l-ekwità u s-
solidarjetà, biex nagħmilhom aktar trasparenti u viżibbli għall-pazjenti. Il-pazjenti kollha 
għandhom jibbenefikaw minn dan. L-enfasi tiegħi tkun ukoll li niżgura implimentazzjoni 
tajba tal-liġijiet li ġew adottati dan l-aħħar dwar il-farmaċewtiċi, u li naħdem flimkien mal-
Parlament u l-Kunsill biex infittex li nikseb reviżjoni tal-leġiżlazzjoni bħal dwar it-tagħmir 
mediku jew il-provi kliniċi, filwaqt li nżomm dejjem preżenti l-prinċipju fundamentali tas-
sikurezza tal-pazjent. Nixtieq ukoll nagħmel dak kollu li nista’ biex nippreżenta malajr 
proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-prodotti tat-tabakk li għandha l-għan li tiżgura t-
tħaddim tas-suq intern tat-tabakk u prodotti marbuta miegħu filwaqt li niżgura ħarsien aħjar 
tal-pubbliku inġenerali u ż-żgħażagħ b'mod partikolari.

Fis-settur agroalimentari, l-ewwel prijorità tiegħi tkun li titlesta l-ħidma mibdija mill-
predeċessuri tiegħi dwar il-katina alimentari u li naġġorna, intejjeb u nissimplifika l-għadd 
kbir ta’ regolamenti dwar is-suq intern għall-annimali, il-pjanti, iż-żrieragħ, l-ikel u l-għalf.
Livell għoli ta’ ħarsien huwa essenzjali għall-konsumaturi tagħna kif ukoll għall-kredibilità ta' 
dawn is-setturi u l-kapaċità tagħhom li jwettqu n-negozju skont kundizzjonijiet sikuri, iżda 
nistgħu u għandna nagħmlu aktar biex niżguraw li r-regoli jkunu aktar sempliċi u eħfef biex
jiġu applikati, ikkontrollati u ġestiti għall-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet pubbliċi.
Neħtieġu wkoll niżguraw li l-livell għoli ta’ ħarsien tagħna japplika bl-istess mod għall-ikel 
importat minn pajjiżi terzi.

Il-fiduċja taċ-ċittadini fis-suq hija kruċjali peress fuqha jiddependi l-konsum u għalhekk 
tikkontribwixxi għat-tkabbir peress li l-infiq tal-konsumatur jirrappreżenta 56% tal-PDG tal-
UE. Suq Ewropew san u sikur huwa essenzjali biex titrawwem din il-fiduċja. Fil-politika tal-
konsumatur, nagħmel l-almu tiegħi biex inqiegħed lill-konsumaturi fil-qalba tat-tfassil tal-
politika tal-UE. L-Aġenda tal-Konsumatur tipprovdi qafas komprensiv għal azzjoni fis-snin li 
ġejjin, billi tiffoka l-aktar fuq l-infurzar. Nixtieq li flimkien ma’ Kummissarji oħra niżviluppa 
aktar inizjattivi dwar il-kontijiet bankarji u s-sikurezza tal-prodotti, u nwassal b'sodisfazzjon fi 
tmiem in-negozjati dwar il-proposti dwar is-soluzzjoni alternattiva u onlajn tat-tilwim.
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5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati u li huma parti mill-
portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Jiena marbut li niżgura li l-politika tiegħi tkun żviluppata abbażi ta’ prassi regolatorja tajba u 
partikolarment pariri xjentifiċi indipendenti, konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessanti, 
analiżi legali u ekonomika serja, kif ukoll rispett strett tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà.

L-UE għandha tkun kburija bl-impenn tagħha għal livelli għolja ta’ sikurezza u l-benefiċċji li 
dan iġib lill-konsumaturi u lin-negozju. Beħsiebni nkompli x-xogħol tajjeb tal-predeċessuri 
tiegħi fil-qasam tas-saħħa u l-konsumaturi u nibnu fuqu. F’dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika, 
neħtieġu l-kontinwità biex inwettqu l-impenji magħmula fil-bidu tal-mandat tal-Kummissjoni, 
u l-għanijiet komuni tagħna.

Hemm għadd ta’ proċeduri leġiżlattivi għaddejjin li jkopru proposti bħas-soluzzjoni 
alternattiva u onlajn tat-tilwim, l-ikel speċjalizzat, theddidiet transkonfinali għas-saħħa, provi 
kliniċi u tagħmir mediku li jien se nsegwi b'mod attiv. Filwaqt li nagħraf b’mod sħiħ is-
sensitivitajiet dwar dawn il-kwistjonijiet, jiena lest li nipprovdi l-għajnuna kollha lill-
Parlament biex l-adozzjoni ta’ dawn il-proposti sseħħ matul dan il-Parlament.

Għandi wkoll l-għan li nippreżenta għadd ta’ proposti leġiżlattivi importanti bħal dawk dwar 
it-tabakk, is-sikurezza tal-prodotti, il-kontijiet bankarji, il-mediċini tal-annimali, l-iġjene tal-
ikel, il-klonazzjoni tal-annimali u l-ikel ġdid. Bħala prijorità, se nippreżenta proposta 
leġiżlattiva tant meħtieġa li tistabbilixxi l-qafas tan-nefqa finanzjarja fil-qasam tal-ikel u tal-
għalf għall-perjodu 2014-2020 u se niżgura li f’dan il-qasam ukoll, in-nefqiet ikunu mmirati 
lejn azzjonijiet b’valur miżjud tal-UE qawwi u ppruvat. Din il-proposta għandha tkun parti 
mill-pakkett ta’ reviżjoni li jkopri s-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, iż-żrieragħ u l-
kontrolli uffiċjali tal-katina alimentari. Il-prijorità immedjata l-oħra tiegħi hija l-proposta tat-
tabakk, fejn l-għan tiegħi huwa li nkun ambizzjuż iżda bbilanċjat, billi nindirizza n-
nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni attwali biex niffaċilita t-tħaddim tas-suq intern fit-tabakk u l-
prodotti marbuta miegħu u niżguraw livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fil-limiti mogħtija mit-
Trattat. Jekk niġi kkonfermat bħala Kummissarju, jien beħsiebi nippreżenta dan lill-Kulleġġ 
mill-aktar fis possibbli.

Is-sikurezza tal-pazjenti ma żdiditx b'pass sodisfaċenti fl-imgħoddi, u r-restrizzjonijiet fiskali 
attwali qed iżidu r-riskju ta' aktar deterjorament. Abbażi tar-rapport li jmiss beħsiebni naħdem 
fuq pjan ta’ azzjoni konġunta mal-Istati Membri.

Enfasi ewlenija tal-mandat tiegħi tkun l-implimentazzjoni mgħaġġla u infurzar strett tal-
leġiżlazzjoni u d-drittijiet eżistenti. L-infurzar huwa essenzjali fit-tfassil ta’ politika effiċjenti 
u saħansitra aktar fi żminijiet ta’ riżorsi limitati. Huwa punt ewlieni kemm għall-konsumaturi, 
li d-drittijiet tagħhom għandhom jiġu implimentati, kif ukoll għan-negozji, billi jinħolqu 
kundizzjonijiet ekwi. It-titjib tal-infurzar u l-indenniz hija wkoll waħda mill-erba’ prijoritajiet 
ġodda fl-Aġenda tal-Konsumatur il-ġdida li tistabbilixxi l-istrateġija għall-politika tal-
konsumatur għas-snin li ġejjin. Nemmen li għandna nħarsu flimkien lejn modi biex insaħħu l-
infurzar u nirsistu għal sistemi ta’ indenniz aktar effettivi inkluża s-soluzzjoni alternattiva u 
onlajn tat-tilwim kif ukoll l-indenniz kollettiv.
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Dwar is-saħħa, se nkompli bil-ħidma importanti ta’ għajnuna lill-Istati Membri fir-riformi tas-
sistemi tas-saħħa tagħhom, abbażi tal-valuri komuni ta’ universalità, aċċess għall-kura ta’ 
kwalità tajba, ekwità u solidarjetà. Il-klima ekonomika attwali flimkien ma’ popolazzjoni li 
qed tixjieħ u spejjeż dejjem ogħla tat-teknoloġija tas-saħħa tqiegħed taħt pressjoni s-sistemi 
tal-kura tas-saħħa.

Proposti leġiżlattivi ta’ kwalità għolja huma kruċjali għall-aqwa benefiċċji tal-pazjenti u l-
konsumaturi iżda wkoll għas-sehem fil-ħolqien tal-impjiegi bit-tħaddin tal-innovazzjoni u 
għalhekk bit-titjib tal-kompetittività tal-industrija Ewropea. Fil-persuna tiegħi hemm taħlita 
ta’ esperjenza bħala avukat, bħala akkademiku u bħala politiku li ilu għal ħafna żmien 
f’ħidma kemm għall-gvern kif ukoll għall-Parlament nazzjonali. Abbażi ta’ din l-esperjenza 
se nikkontribwixxi biex titjieb aktar il-kwalità ta’ proposti rilevanti billi niżgura li kollha 
jissejsu fuq stimi tal-impatt ta’ kwalità għolja.


