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FLIMKIEN
GĦAL PAJJIŻNA
Għalkemm dan ser ikun Kunsill Ġenerali li jeżamina r-rapporti ta’ ħidma
tal-Partit u tad-diversi fergħat tiegħu, it-tema li tajna lil dan il-Kunsill
Ġenerali tħares ’il barra mill-ħitan tal-Partit.

Messaġġ
mill-Kap
tal-Partit

Jien ma rridx li nkunu introverti; anzi, għandna nħarsu madwarna u
lejn l-orizzont bi kburija u b’ottimiżmu. Il-Partit Nazzjonalista għalhekk
imwaqqaf: biex ikun għodda fejjieda għal pajjiżna, fil-futur kif kien filpassat.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |
Meta għamilna lil Malta nazzjon
sovran, dan m’għamilniehx
għalina imma għall-Maltin u
l-Għawdxin. Meta daħħalna
lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea
u tajnieh l-ewro, lanqas dak
m’għamilna għalina imma għannies, għal kulħadd.
Is-soċjetà tagħna evolviet u
qed tkompli tevolvi l-ħin kollu,
b’ġenerazzjonijiet ġodda
jixirqilhom opportunitajiet
aqwa. Għalhekk, anke
mill-oppożizzjoni, il-Partit
Nazzjonalista jrid jagħti
l-kontribut tiegħu favur ilprogress mibni fuq dak li hu
ta’ ġid u fuq dak li jħares iddrittijiet u l-interessi tal-poplu
kollu.
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PAJJIŻNA
Hemm storja sħiħa tal-kontribut tal-Partit Nazzjonalista u tan-nies
tiegħu għal pajjiżna. Bin-nuqqasijiet u l-iżbalji kollha, il-ġid kollu li
għandna llum nafuh lil dawk li emmnu u middew għonqhom biex
jirbħu l-isfidi ħalli nazzjon tant żgħir ikun tassew sovran, tassew
modern u tassew Ewropew.
Dak li għandha Malta llum mhux xi monopolju tal-Partit Nazzjonalista.
U għalhekk irridu nirrikonoxxu l-kontribut ta’ ħaddieħor ukoll. Fl-istess
waqt nifirħu bir-rebħa tar-raġuni u tal-valuri tagħna. Sabiħ tara lil
min iddieħaq bis-sħubija fl-Ewropa jiddandan bil-mantell Ewropew.
Fi kważi 15-il sena Malta ttrasformat ruħha. Iffaċċjat u rebħet kriżijiet
dinjin. U llum qed ingawdu l-frott ta’ dak li għamilna flimkien f’pajjiżna.
Pajjiżna mhux il-ġebel imma aħna l-bnedmin li ngħixu fuq din ilgżira bħal f’dar; aħna li fil-kultura li nilqgħu u nagħtu merħba rridu
nassiguraw kwalità ta’ ħajja għal kulħadd u naħsbu bis-serjetà fiżżgħażagħ u l-ġenerazzjonijiet futuri.
Dan il-Kunsill Ġenerali qed jara kif il-Partit Nazzjonalista se nsaħħuh
biex flimkien naħdmu għal pajjiżna aħna u noħolqu s-soċjetà li
naspiraw għaliha, waħda li jimpurtaha minn kulħadd.

FLIMKIEN
Aħna Nazzjonalisti għax nemmnu li aħna m’aħniex kollezzjoni ta’ nies
fuq blata; aħna poplu wieħed, nazzjon wieħed, soċjetà waħda.
Wieħed mill-perikli li bħala soċjetà qed niffaċċjaw hu li ma nibqgħux
‘flimkien’ imma niġu fi stat fejn il-ħafna jsiru ‘qaddejja’ ta’ nies li

Il-Partit Nazzjonalista
għalhekk imwaqqaf: biex
ikun għodda fejjieda għal
pajjiżna
jabbużaw mill-pożizzjoni ta’ poter tagħhom biex jaħtfu l-istituzzjonijiet
u l-ġid li noħolqu flimkien.
Aktar kemm inkunu flimkien – fl-għarfien ta’ min aħna, fl-għarfien
tal-isfidi, fl-għarfien tal-kontribut li nistgħu nagħtu lil pajjiżna – aktar
inkabbru ċ-ċans li ngħixu aħjar u li dawk li jiġu warajna jgħidu huma
wkoll ‘dan pajjiżna’.
Anke fil-Partit Nazzjonalista, dejjem konna Partit miftuħ li jiġbor fih
qawsalla ta’ ideat u ħsibijiet, madwar viżjoni ta’ poplu ambizzjuż li jgħix
ħajja ta’ kwalità fid-dinjità sħiħa tal-bniedem, fil-libertà, fit-tolleranza,
fid-djalogu, fid-demokrazija u fl-ugwaljanza taħt il-liġi.
Il-valuri jġegħluna naħdmu flimkien.
GĦAL
Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu nies ġenerużi li daħlu fil-politika
għal ħaddieħor, biex jibnu nazzjon modern u Ewropew li jgħix tajjeb
fil-libertà u fis-solidarjetà.

ADRIAN DELIA
Il-Kap tal-Oppożizzjoni u
tal-Partit Nazzjonalista

Viżjoni ta’ poplu
ambizzjuż li jgħix
ħajja ta’ kwalità

pn.org.mt
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PARTIT ŻAGĦŻUGĦ
LI JĦARES
’IL QUDDIEM
Messaġġ misSegretarju
Ġenerali

Jekk irrid niddeskrivi f’żewġ kelmiet il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista
tul l-2018, ngħid li ħdimna flimkien biex nibnu partit żagħżugħ, partit
li qed jieħu ħajja ġdida permezz tal-kontribut ġeneruż ta’ ħafna
żgħażagħ. Fil-fatt, ħidma għal qalb il-Kap tal-Partit Adrian Delia u
għal qalbi ħafna hi l-programm Future Leaders li fih qed inħarrġu
żgħażagħ għall-missjoni politika tal-futur bis-sehem importanti talAŻAD li qed tieħu ħafna inizjattivi politiċi, ta’ taħriġ u ta’ tagħlim. Anke
l-attività ewlenija li norganizzaw, il-Festi Indipendenza, tajniehom laqta
differenti u aktar żagħżugħa.
MARATONI REKORD U INVESTIMENT GĦALL-FUTUR
Għax qed naħsbu għall-quddiem, qed inwettqu l-pjan li fassalna biex
inpoġġu l-finanzi tal-Partit u tal-media tiegħu fis-sod. Kellna sena
ta’ maratoni rekord li fihom ġbarna aktar minn miljun ewro u nofs.
Permezz ta’ dawn id-donazzjonijiet ġenerużi qed inħejju lill-Partit
għall-futur u qed insaħħu l-media tal-Partit b’investiment ġdid. Kellna,
fil-fatt, sena ta’ tisħiħ fit-twassil tal-messaġġ tal-Partit kemm fil-media
tiegħu kif ukoll permezz tal-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit. Qed
naraw ukoll li jkollna dħul aqwa għall-Partit b’użu aħjar tal-propjetajiet
tiegħu.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |
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OPPOŻIZZJONI PROATTIVA LI QED IŻŻOMM LILL-GVERN TAĦT SKRUTINJU QAWWI
Bħala Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista ħadem bis-sħiħ fl-aħħar sena biex ikun pożittiv, proattiv u effettiv
hu u jżomm lill-Gvern taħt il-lenti, kif inhu d-dmir ewlieni tal-Oppożizzjoni. Adrian Delia fforma Shadow
Cabinet b’Kelliema għal oqsma ġodda u innovattivi li jirrispondu għall-ħtiġijiet tal-lum u t’għada. Irnexxielna
nwaqqfu lill-Gvern fil-Parlament milli jgħaddi baxx baxx lejlet il-Milied l-għoti b’ribass qawwi ta’ art pubblika
kbira f’San Ġiljan. Kxifna lill-Gvern fis-serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Ressaqna mozzjoni parlamentari
għal inkjesta indipendenti fuq il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Ħadna inizjattivi fil-Parlament Malti u dak
Ewropew biex inħarsu l-libertà tal-ġurnalisti.
IL-KAP TAL-PARTIT ADRIAN DELIA QRIB IN-NIES
L-2018 kienet sena impenjattiva għall-Kap tal-Partit Adrian Delia hu u jwettaq il-mod ġdid ta’ politika li
wiegħed meta nħatar Kap: politika qrib in-nies. F’ħafna żjarat fil-komunitajiet, fl-għaqdiet u fid-djar tan-nies,
Adrian Delia qed jorqom politika ta’ ġid li tagħmel differenza f’ħajjet in-nies. Għamel ħidma qawwija favur
setturi li qed ibatu mill-politika tal-Gvern Laburista u ddefenda lill-ħaddiema u lill-komunitajiet li l-Gvern
Laburista qed jittrattahom ħażin. Il-Kap tal-Partit ħa inizjattivi fil-Qrati kontra l-korruzzjoni tal-Vitals u biex
jerġa’ jagħti lura lill-poplu tagħna tliet sptarijiet pubbliċi. Adrian Delia kien attiv ħafna wkoll fil-Parlament fejn
qed ikun protagonist ta’ diversi inizjattivi tal-Oppożizzjoni.
SOĊJETÀ LI JIMPURTAHA
Din il-ħidma tal-Partit u tal-Kap tiegħu qiegħda ssir fil-kwadru tal-politika ġenerali li identifikajna li għandu
bżonn pajjiżna: Soċjetà li Jimpurtaha. Dwar dan, nidejna dokument politiku komprensiv fil-Kunsill Ġenerali ta’
Novembru 2018. Iddefendejna l-valur ewlieni tal-ħajja. Spjegajna sewwa l-bżonn ta’ pjan serju dwar l-effetti
taż-żieda qawwija fil-popolazzjoni li imbarka fuqha l-Gvern. Nidejna wkoll dokumenti oħrajn ġodda ta’ policy
f’setturi partikolari, fosthom dwar il-ħaddiema, l-ekonomija, l-isport, il-volontarjat u l-Kunsilli Lokali.
FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA
B’hekk, l-2018 kienet sena ta’ impenn qawwi fl-ewwel sena sħiħa tat-tmexxija l-ġdida tal-Partit u li fiha
fassalna l-mira ta’ soċjetà li jimpurtaha waqt li qed insaħħu l-Partit, l-organizzazzjoni, il-finanzi u l-media
tiegħu. Issa ninsabu mħejjijin biex inħarsu ’l quddiem lejn sena oħra ta’ ħidma anke akbar għall-appuntamenti
elettorali f’Mejju li ġej u li fihom se nkunu Flimkien għal Pajjiżna.

TESSERAMENT QAWWI FIL-PARTIT GĦAT-TIENI SENA
KONSEKUTTIVA
L-2018 kienet it-tieni sena konsekuttiva ta’ tesserament qawwi filPartit. L-1,700 tesserat u tesserata ġodda fil-Partit qed ifissru l-ogħla
livell ta’ tesserament fl-aħħar 13-il sena. Qed naħdmu wkoll biex ikollna
organizzazzjoni aqwa fuq bażi ġeografika u settorjali u dan qed ifisser
li t-tesserati u anke l-pubbliku jkollhom sehem ferm aqwa fit-tfassil talpolitika tal-Partit f’laqgħat mat-tmexxija u mal-Kap tal-Partit innifsu.
KXIFNA R-RISKJU TA’ QERQ FIL-PROĊESS ELETTORALI U QED
NITĦEJJEW GĦALL-ELEZZJONIJIET LI JMISS
L-aħħar tnax-il xahar fissru preparazzjoni qawwija għall-elezzjonijiet
lokali fil-bliet u l-irħula kollha tagħna u dawk Ewropej f’Mejju li ġej.
Approvajna u għadna qed napprovaw għadd kbir ta’ kandidati għal
dawn l-elezzjonijiet. Aħna u nitħejjew kif imiss għall-proċess elettroniku
tal-għadd tal-voti, urejna li aħna Partit attent u kxifna r-riskju ta’ qerq
fil-proċess elettorali l-ġdid.

pn.org.mt
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Ħidma għal qalb il-Kap tal-Partit
Adrian Delia u għal qalbi ħafna
hi l-programm Future Leaders
li fih qed inħarrġu żgħażagħ
għall-missjoni politika tal-futur
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Messaġġ
mill-Viċi Kap
għall-Ħidma
fil-Partit
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PJAN LI JPOĠĠI
L-FINANZI
TAL-PARTIT
FIS-SOD
Wara sena ta’ xogħol bla heda, insibu mument biex nevalwaw irriżultati li rnexxielna niksbu bħala partit u biex ngħarblu fejn irridu
nsaħħu l-ħidma tagħna. Biex inkunu nistgħu nindirizzawhom, iddgħjufijiet tagħna rridu qabelxejn nagħrfuhom u nifhmuhom.
Tul il-karriera politika tiegħi, bħala partit taħt Eddie Fenech Adami,
Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u Adrian Delia, għaddejna minn
waqtiet sbieħ u ta’ glorja u minn mumenti oħrajn diffiċli u koroh.
Madankollu dejjem żammejna quddiem għajnejna l-aktar interessi u
valuri importanti, u emminna li flimkien nistgħu naslu.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |
INSARRFU L-ĦSIEB
F’POLITIKA TA’ ĠID LI
TAGĦMEL DIFFERENZA
F’ĦAJJET IN-NIES
Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux
biss il-partit tal-ħassieba u
tal-ideat... hu l-partit li kapaċi
jsarraf dak il-ħsieb f’politika
għall-ġid tan-nies, li tagħmel
id-differenza f’ħajjithom illum
u li sserrħilhom moħħhom għal
għada. Tabilħaqq, internament
issoktat il-ħidma biex infasslu
politika li tkun rilevanti għal
żmienna billi nżidu modi kif
insaħħu s-setturi ekonomiċi li
qed irendu u noħolqu oqsma
ġodda li jattiraw investimenti
ġodda. Bħala partit irridu
niġbru aktar ideat ħalli l-politika
tagħna tkun tixpruna u tħeġġeġ
negozji innovattivi u tiftaħ

bibien lill-innovaturi u lillinvestituri biex joħolqu oqsma
ġodda jew jimirħu f’niċeċ
emerġenti. Madankollu rridu
nsawru wkoll politika li xxejjen
il-pjagi l-ġodda tas-soċjetà
Maltija fosthom il-forom ġodda
tal-faqar u l-esklużjoni soċjali,
it-tipi ġodda ta’ illitteriżmu,
l-abbandun fil-housing soċjali,
it-telqa fl-ambjent, u l-bini
mingħajr pjan ċar. Irridu nkunu
l-partit li joffri s-soluzzjonijiet
għal dan kollu.
BIS-SAĦĦA TAGĦKOM QED
JIRNEXXILNA NILĦQU L-MIRI
TAGĦNA
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jpoġġi l-finanzi tal-partit u
tal-media fis-sod fuq medda
ta’ għaxar snin, u bis-saħħa
tagħkom qed jirnexxilna nilħqu
l-miri kollha. Il-kumitati tal-partit
qed jaħdmu qatigħ, u l-istess ilkandidati, l-attivisti, u t-tesserati.
Intom l-enerġija tagħna.
U għalhekk irrid naħtaf din
l-opportunità biex mill-ġdid
nirringrazzjakom mill-qalb u
nitlobkom tibqgħu tagħmlu
l-parti tagħkom biex issaħħuna
ħalli r-rota tibqa’ ddur. Intom
il-Maltin u l-Għawdxin ta’
rieda tajba li tridu li l-Partit
Nazzjonalista jibqa’ alternattiva
serja u affidabbli.

Din il-ħidma iżda, ma tistax
issir mingħajr il-fondi u
d-donazzjonijiet tagħkom.
Bħala tmexxija għandna pjan
ambizzjuż ħafna. Hu pjan li

INTEJBU L-KWALITÀ TAL-ĦAJJA U L-LIVELL TAL-GĦAJXIEN
TAN-NIES
In-nies li ltqajna magħhom fi djarhom, li waqqfuna fit-triq waqt
iż-żjarat jew l-attivitajiet tagħna, li ġew għandna d-Dar Ċentrali,
jew bl-eluf għall-attivitajiet tal-massa, qasmu magħna t-tħassib u
d-diffikultajiet tagħhom. Aħna tajniehom widen u għenniehom meta
stajna. Tajniehom il-kelma wkoll li bil-politika tagħna se nindirizzaw
l-inkwiet tagħhom għax fl-aħħar mill-aħħar, aħna qegħdin hawn biex
intejbu l-kwalità tal-ħajja u l-livell tal-għajxien tan-nies.
Iżda l-Partit Nazzjonalista mhuwiex biss partit tan-nies... hu l-partit li
jagħti s-setgħa lin-nies ħalli jkunu attivi fi ħdanu u fis-soċjetà.
Bit-talenti tagħna nistgħu nikkontribwixxu għal għan siewi, u
l-Partit Nazzjonalista hu miftuħ biex kull min irid jagħti sehmu, ikollu
l-opportunitajiet kollha. Infatti, fl-aħħar snin, l-għadd ta’ tesserati li
ssieħbu fil-partit laħaq livell rekord, filwaqt li l-parteċipazzjoni tażżgħażagħ żdiedet ġmielha u qed tagħti l-frott. Il-partit qed jinfetaħ
ukoll biex iħejji l-mexxejja ta’ għada, b’inizjattivi ta’ formazzjoni u
taħriġ; u fil-futur qrib dawn se jkunu xhieda u prova ta’ investiment
għaqli fil-ħiliet u l-kapaċitajiet tan-nies li l-partit tant jagħtih
importanza.

ROBERT ARRIGO

Il-Partit Nazzjonalista
mhuwiex biss partit tannies... hu l-partit li jagħti
s-setgħa lin-nies ħalli jkunu
attivi fi ħdanu u fis-soċjetà

pn.org.mt
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SENA MAN-NIES
AĦNA U
NWASSLU
LEĦENHOM
FIL-PARLAMENT

Ma qgħadniex inħarsu lejn l-uċuħ; il-Gvern sab Oppożizzjoni b’saħħitha meta biegħ art pubblika fl-isbaħ inħawi tal-gżira bilboqxiex biex il-miljunarji jkomplu jistagħnew minn fuq dahar il-poplu. Dan kollu juri li l-Oppożizzjoni qed taqdi dmirha u dan
qed tagħmlu kif xieraq.

L-2018, għall-Partit Nazzjonalista u għat-tmexxija tal-Partit, kienet
sena oħra tan-nies. Matulha komplejna nagħtu widen u kas il-ħtiġijiet
tal-poplu, tal-ħaddiema u tan-negozji, tal-istudenti u tal-pensjonanti,
tal-ħajja fil-ġuf u ta’ dawk li mhumiex ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja jew li
ma jifilħux iħallsu l-kirjiet dejjem jogħlew.

Filwaqt li qed inħarsu ’l quddiem mhux biss lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ta’ Mejju li ġej, qed
inħejju ruħna għall-elezzjoni ġenerali ta’ erba’ snin oħra sabiex jirnexxilna noffru alternattiva. Din l-alternattiva jeħtieġ tkun
waħda li tassigura l-konsistenza u l-kontinwità, mingħajr ħafna skossi li joħolqu dubji. Għaldaqstant, fiż-żmien li ġej se nibqgħu
naħdmu qatigħ biex niżguraw li ċ-ċittadini jkollhom iċ-ċertezza u s-serħan il-moħħ li jitolbu minna. B’hekk tiżdied il-fiduċja filPartit Nazzjonalista u fil-politika li jippreżenta.

Minbarra li ħdimna fuq livell ta’ Partit biex insaħħu l-finanzi tiegħu,
nagħtuh direzzjoni u nifirxu aktar l-għeruq fis-sod, il-ħidma ssoktat
ukoll fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex inkunu u nuru li aħna
Oppożizzjoni b’saħħitha.

Nemmen tassew li n-nies qed jagħrfu s-sehem li tagħti l-Oppożizzjoni fit-tmexxija tal-pajjiż u l-impenn tagħna għal politika
qrib in-nies. Se nibqgħu nħaddnu politika fejn dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb u naraw kif nistgħu ntejbuh, filwaqt li l-ħażin
insejħulu ħażin u niġġildulu bis-sħiħ.

ĦIDMA KBIRA FIL-PARLAMENT
FAVUR IN-NIES

IDEAT ĠODDA U PROPOSTI SIEWJA
Barra minn hekk, konna Oppożizzjoni kostruttiva u ħriġna b’għadd ġmielu ta’ ideat. Fosthom insemmi l-kontribut siewi li
tajna għar-riforma tal-Kunsilli Lokali u l-vot liż-żgħażagħ ta’ 16-il sena. Ideat kontra l-pjaga tal-faqar, l-esklużjoni soċjali, u
l-immigrazzjoni illegali u n-nuqqas ta’ sigurtà f’ċerti lokalitajiet b’għases magħluqin. Ideat għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ta’
pajjiżna u għat-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.
Ressaqna wkoll għadd ta’ proposti konkreti biex insaħħu s-sostenibbiltà tal-biedja lokali u biex Għawdex jitqies bħala reġjun;
tajna vuċi soda lill-ħaddiema u lit-trade unions u appoġġ qawwi lill-GRTU u lill-ħaddiema tal-pompi tal petrol, filwaqt li
ddefendejna bil-qawwa l-valur tal-ħajja u l-ħajja fil-ġuf sa mill-konċepiment. Dawn ilkoll jixhdu li qed insiru wkoll alternattiva
serja u affidabbli.
In-nies hekk qed jistennew minna, u l-aspettattivi tagħhom mhumiex ftit. Jistennew li bħala Partit inkunu proattivi fejn jidħlu
l-innovazzjoni, ix-xogħol, l-investiment u t-trasport; li nipprovdu soluzzjonijiet għall-immedjat u għal aktar fit-tul b’rabta
mal-kaos fil-qasam ambjentali u l-immaniġġjar tal-iskart; li nkunu leħen sod fuq livell Ewropew, iżda li fuq kollox bl-għaqda
bejnietna u bil-proposti tagħna niżguraw is-sostenibbiltà tas-setturi ekonomiċi eżistenti u tal-qasam tas-saħħa u taledukazzjoni.
NAGĦTU LIN-NIES IS-SERĦAN IL-MOĦĦ LI JITOLBU MINNA

Dak li
hu tajjeb
ngħidulu
tajjeb u naraw
kif nistgħu
ntejbuh, waqt
li l-ħażin
insejħulu ħażin
u niġġildulu
bis-sħiħ

Mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni
żammejna lill-Gvern kontabbli fuq
il-każijiet ta’ korruzzjoni li fnewh,
fosthom fis-settur tal-enerġija
jew fil-qasam tas-saħħa. Waqafna
lill-Gvern kemm-il darba meta
pprova jibqa’ għaddej bħal romblu
minn fuq in-nies mingħajr ma
jagħti kas il-bżonnijiet taż-żgħir u
tad-dgħajjef, bħal meta ressaq ’il
quddiem liġi dwar il-pensjonijiet
mingħajr konsultazzjoni, jew
meta l-Avviż Legali dwar il-ġbir
tal-iskart kien miżgħud żbalji,
jew meta nkiss inkiss minn wara
dahar l-għalliema ħejja liġi biex
ibiddlilhom il-kundizzjonijiet tal-warrant, jew inkella meta ħriġna fiddieher li l-poplu qed jinsteraq kuljum fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U
kull darba, bil-pressjoni li għamilna, il-Gvern ma kellux triq oħra għajr li
jbiddel id-direzzjoni u jirtira dak li jkun għadu kemm ressaq quddiem
il-Parlament.

Xogħol
qawwi filParlament fuq
kwistjonijiet
importanti
għan-nies u
għal setturi
kruċjali
DAVID AGIUS
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IMPENN QAWWI:
L-EWWEL SENA SĦIĦA
TAT-TMEXXIJA L-ĠDIDA
Il-ħidma
ewlenija
tal-Partit
Nazzjonalista
u talOppożizzjoni
fl-2018

Din kienet l-ewwel sena sħiħa tattmexxija l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista.
Matulha u għal li ġej, qed naħdmu
flimkien mal-attivisti u l-Maltin u
l-Għawdxin kollha ta’ rieda tajba biex
nerġgħu nagħmlu lill-Partit Nazzjonalista
l-għażla naturali għal Gvern serju li
jfittex il-ġid tal-ħafna, mhux tal-ftit.
L-2018, għalhekk, kienet sena ta’ tisħiħ
fl-organizzazzjoni u fil-finanzi talPartit. Kienet ukoll sena ta’ inizjattivi
fil-Parlament u fil-Qrati Maltin biex
il-Partit Nazzjonalista jiġġieled ilkorruzzjoni anke mill-Oppożizzjoni,
iħares l-interessi tal-poplu Malti, ikun
il-vuċi tal-vulnerabbli biex jibni soċjetà
li jimpurtaha u li tinvesti f’ekonomija ta’
livell u fi kwalità tal-ħajja aħjar. Matul
l-2018 il-Partit Nazzjonalista għamel
għadd kbir ta’ proposti u qed ikun
Oppożizzjoni propożittiva.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 15

FASSALNA L-VIŻJONI
TAGĦNA: SOĊJETÀ
LI JIMPURTAHA
BBAŻATA FUQ
ĦAMES VALURI
EWLENIN

Din is-sena fassalna u spjegajna l-mira tagħna ta’
soċjetà li jimpurtaha bbażata fuq ħames valuri
prinċipali. Soċjetà li jimpurtaha spjegajnieha
fid-dettall fid-dokument tal-Kunsill Ġenerali ta’
Novembru 2018. Il-Kap tal-Partit, Adrian Delia,
fisser il-valuri ewlenin tal-Partit fil-Kunsill Ġenerali
ta’ Mejju 2018. Dawn huma:
1. Il-ħarsien tal-ħajja mill-konċepiment
		 sal-mewt naturali,
2. Għajxien diċenti għal kulħadd,
3. Il-wens għal dawk f’qagħdiet dgħajfin,
4. Kwalità aqwa tal-ħajja, u
5. Ir-rabta tagħna ma’ Malta.
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IDDEFENDEJNA
L-VALUR
EWLIENI
TAL-ĦAJJA
BLA EBDA
KOMPROMESS

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 17

Iddefendejna bil-qawwa valur ewlieni
tagħna: id-dinjità tal-ħajja mill-ewwel
mumenti tagħha. Għalhekk ma għamilna
l-ebda kompromess ma’ dan il-prinċipju
fil-voti tagħna fil-Parlament.

IDENTIFIKAJNA
L-BŻONN TA’ PJAN
SERJU DWAR
L-EFFETTI
TAŻ-ŻIEDA
FIL-POPOLAZZJONI

Il-Partit Nazzjonalista
din is-sena kixef il-pjan
ekonomiku veru tal-Gvern
Laburista: żieda qawwija
fil-popolazzjoni għax
mhux kapaċi jkabbar
l-ekonomija kif għamlu
l-gvernijiet Nazzjonalisti
bil-ħila tal-Maltin u
l-Għawdxin. Identifikajna
wkoll il-bżonn ta’ pjan
serju biex jilqa’ għalleffetti taż-żieda filpopolazzjoni.

PARTIT PROPOŻITTIV
BI PROPOSTI
DWARIL-ĦADDIEMA,
L-EKONOMIJA, L-ISPORT,
IL-KUNSILLI LOKALI,
IL-BIEDJA, IS-SIGURTÀ,
IL-BILANĊ XOGĦOL-ĦAJJA,
U S-SAĦĦA

Il-Partit Nazzjonalista
din is-sena kixef il-pjan
ekonomiku veru tal-Gvern
Laburista: żieda qawwija
fil-popolazzjoni għax mhux
kapaċi jkabbar l-ekonomija
kif għamlu l-gvernijiet
Nazzjonalisti bil-ħila
tal-Maltin u l-Għawdxin.
Identifikajna wkoll il-bżonn
ta’ pjan serju biex jilqa’
għall-effetti taż-żieda filpopolazzjoni.

Qed inġeddu l ħsieb
u l azzjoni tal-Partit
Nazzjonalista ħalli
l-Partit jaġġorna l-politika tiegħu għar realtajiet ġodda li għaddejja minnhom is-soċjetà tagħna. Qegħdin
kontinwament inniedu dokumenti ġodda ta’ policy. Matul l-2018 nidejna:
• Dokument dwar pjan fit-tul għall-ħaddiema u l-livell tal-pagi li jixirqu lill-Maltin u l-Għawdxin,
• Il-pre-budget document tal-Oppożizzjoni bi proposti għall-budget dwar il-finanzi tal-Gvern u
l-ekonomija Maltija,
• Konferenza nazzjonali bi proposti dwar l-isport intitolata ‘Stop the Fix, Fix the Threat, Għal Sport Nadif’,
• Dokument bi 80 proposta dwar il-Kunsilli Lokali, u
• Għamilna x-xogħol preparatorju għal aktar dokumenti li bdejna noħorġu matul l-2019, kemm bħala fergħat
tal-Partit, Kelliema u anke Deputati Ewropej fuq oqsma bħal:
o Il-biedja,
o Il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja,
o Is-sigurtà fil-fruntieri Ewropej, u
o Il-ġlieda kontra l-kanċer.
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PROPOSTI
ĠODDA DWAR
IL-ĦADDIEMA

Fl-1 ta’ Mejju 2018 organizzajna Konferenza Nazzjonali
dwar ix-Xogħol u l-Ħaddiema bit-tema ‘Pjan fit-Tul’. Din
il-konferenza kienet il-bidu tat-triq li permezz tagħha
l-Partit qed ifassal il-viżjoni tiegħu għall-futur talħaddiema, il-kwalità tal-impjiegi f’Malta, il-livell tal-pagi u
l-opportunitajiet miftuħa għal impjiegi li jirrendu.

KONFERENZA
NAZZJONALI
U PROPOSTI
GĦAL SPORT
NADIF

80
PROPOSTA
KIF INTEJBU
L-KUNSILLI
LOKALI

Għaċ-ċelebrazzjoni tal-25 sena talKunsilli Lokali ħarisna ’l quddiem u
ressaqna dokument bi 80 proposta kif
intejbu l-Kunsilli Lokali. Irridu Kunsilli li
jservu lin-nies u li joħolqu komunitajiet
li jimpurtahom f’soċjetà li jimpurtaha.
Il-proposti tagħna jwettqu Kunsilli Lokali
b’kuxjenza u azzjoni soċjali; sigurtà
fil lokalitajiet; koperazzjoni flimkien
f’reġjuni; aktar flus għall-Kunsilli; u
effiċjenza fil-Kunsilli biex dawn tassew
jaqdu lin-nies u jaqduhom tajjeb.

Permezz ta’ Tim Sport PN, organizzajna
konferenza nazzjonali li wriet l-impenn talPartit Nazzjonalista biex tkun miġġielda
l-korruzzjoni fl-isport. Fil-konferenza bit-titlu
‘Stop the Fix, Fix the Threat, Għal Sport
Nadif’ iddiskutejna proposti biex tiġi evitata
l-korruzzjoni fl-isport. Dan għamilnieh blgħajnuna ta’ diversi esperti kemm lokali kif
ukoll internazzjonali, fosthom l-Integrity Officer
tal-Liga Spanjola u investigatur tal-Europol.

XOGĦOL
PREPARATORJU
FLIMKIEN
GĦAL AKTAR
PROPOSTI
FL-2019

Matul l-2018 għamilna wkoll ix-xogħol
ta’ tħejjija għal aktar dokumenti li
bdejna noħorġu matul l-2019. F’dawn
il-proposti qed ngħaqqdu l-Fergħat
tal-Partit, Kelliema tal-Oppożizzjoni
u anke Deputati Ewropej u kandidati
għall-elezzjoni tal-Parlament
Ewropew fuq oqsma partikolari
bħall-biedja, il-bilanċ bejn id-dinja taxxogħol u l-ħajja, is-sigurtà fil-fruntieri
Ewropej, u l-ġlieda kontra l-kanċer.
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IL-KAP
TAL-PARTIT
ADRIAN
DELIA QRIB
IN-NIES
Il-Kap tal-Partit Adrian Delia
qiegħed il-ħin kollu qrib innies biex jassigura li l-Partit
Nazzjonalista jerġa’ jsib
l-għeruq tiegħu. Hu jagħmel
sigħat twal ta’ żjarat fost
il-familji, fil-postijiet taxxogħol u qalb diversi
soċjetajiet fl-ibliet u flirħula tagħna.

POLITIKA MIN-NIES:
DAR ĊENTRALI U
UFFIĊĊJI MIFTUĦIN
GĦAL KULĦADD U
PARTEĊIPAZZJONI
AKBAR MILL-ATTIVISTI

KUNSILL
ĠENERALI
MODERNIZZAT
B’REKORD TA’
PARTEĊIPANTI
U TA’ SIGĦAT
TA’ DISKUSSJONI
PP_KG_Booklet_Mechanics.indd 20-21

Qed naħdmu
biex il-Partit
Nazzjonalista
jerġa’ jibda
jikber u
jissaħħaħ billi
jkollu d-Dar
Ċentrali
tiegħu miftuħa
għal kulħadd
b’ħafna
laqgħat
tan-nies malKelliema u
l-Kap tal-Partit. Qed nagħmlu ħafna aktar laqgħat
lokali u distrettwali bil-parteċipazzjoni tal-attivisti li
qed ikollhom sehem ferm aktar fit-tfassil tal-policies
tal-Partit.

IDDEFENDEJNA
LIL MALTA
BIL-ĠLIEDA
KONTRA
L-KORRUZZJONI
Fis-sena 2018 kompla l-impenn sħiħ
tal-Partit Nazzjonalista favur Malta bilġlieda kontra l-korruzzjoni. It-tebgħa talkorruzzjoni hi l-marka ewlenija tal-Partit
Laburista fuq Malta, issa b’aktar konferma
bil-fatti mikxufin ġodda dwar 17 Black.

Immodernizzajna l-Kunsill Ġenerali li sar
aktar frisk u parteċipattiv. Qed norganizzaw
sessjonijiet fid-distretti u f’Għawdex fejn ilparteċipazzjoni hi ħafna akbar għal dawk kollha
li riedu jikkontribwixxu. Il-Kunsill Ġenerali qed
ikun karatterizzat minn diskussjoni wiesgħa
fuq ġimgħa sħiħa. Kellu wkoll marka ewlenija:
sehem kbir miż-żgħażagħ.
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IL-KAP
TAL-PARTIT
B’KAWŻA
BIEX
L-ISTPARIJIET
JERĠGĦU
F’IDEJN
IL-POPLU
Il-Kap tal-Partit, Adrian Delia,
personalment bħala Deputat fetaħ
kawża fil-Qrati Maltin biex l-isptarijiet
pubbliċi li l-Gvern ta lil Vitals –
kumpanija li ħadd ma jaf ta’ min
hi – jerġgħu f’idejn il-poplu Malti u
Għawdxi.

ADRIAN DELIA
B’KAWŻA BIEX
L-INKJESTA
EGRANT
MA TIBQAX
MOĦBIJA
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ĦIDMA QAWWIJA
FAVUR SETTURI LI
QED IBATU
MILL-POLITIKA
TAL-GVERN
LABURISTA
TARKA
TAL-ĦADDIEMA
LI L-GVERN
LABURISTA QED
JITTRATTAHOM
ĦAŻIN

Qed naħdmu:
• Favur il-ħaddiema li qed ibatu mill-pagi baxxi bilpolitika taċ-cheap labour,
• Favur l-anzjani li qed ibatu minn pensjonijiet
baxxi,
• Favur min jikri ħalli jingħata għajnuna biex
ilaħħaq mal-kera u jsiru proġetti ta’ housing
soċjali,
• Favur in-negozji żgħar li qed isibuha diffiċli
jissellfu,
• Favur il-konsumaturi li qed ibatu prezzijiet għaljin
fi prodotti essenzjali bħall-ikel, u
• Favur il-familji li qed jinsterqu fil-kontijiet taddawl u l-ilma.

Iddefendejna għadd ta’ setturi ta’ ħaddiema li
kellhom theddidiet mill-Gvern, fosthom
• L-edukaturi,
• Il-fiżjoterapisti,
• Is social workers,
• L-infermiera,
• L-istaff akkademiku tal MCAST,
• L-ispiżjara,
• It-tobba u
• L-psikoloġi li jaħdmu mal Gvern.

TISĦIĦ TAL-FINANZI TAL-PARTIT FUQ
BAŻI SOSTENIBBLI: MARATONI REKORD
Qed insaħħu l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista u npoġġuhom fuq bażi sostenibbli. Organizzajna erba’
maratoni li fihom nies minn firxa wiesgħa tas-soċjetà tagħna taw donazzjonijiet rekord lill-Partit:
1,544,965 ewro tul is-sena 2018.

Adrian Delia għamel kawża biex
jingħata r-rapport sħiħ tal-inkjesta
dwar Egrant li l-Gvern qed jaħbi. IlKap tal-Oppożizzjoni qed jargumenta
b’qawwa fil-Qorti li hu fl-interess
pubbliku li din l-inkjesta ma tibqax
moħbija u li ma jkomplix jinħoloq
żbilanċ bejn il-partiti politiċi li wieħed
għandu l-inkjesta sħiħa u l-ieħor le.
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SAĦĦAĦNA
L-INFRASTRUTTURA
ORGANIZZATTIVA TAGĦNA

L-2018 kienet sena li fiha saħħaħna
l-infrastruttura organizzattiva
tagħna. L-ELCOM qed jaħdem bissħiħ fuq l-għadd elettroniku tal-voti
u rnexxielu jikxef qerq li jista’ jkun
hemm. L-Uffiċċju Kunsilli Lokali
għamel xogħol kbir preparatorju
għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali
li se jsiru fl-2019 għall-ewwel darba madwar il-pajjiż kollu. L-Uffiċċju Informazzjoni saħħaħnieh
biex imexxi b’aktar qawwa l-messaġġ tal-Partit fuq il-ħafna oqsma ta’ policy li qed jaġġorna.
Qed ninvestu fil-media tagħna biex tilħaq aktar nies. U llum għandna l-ogħla ammont ta’
tesserati fl-aħħar 13-il sena.

DĦUL AQWA U
GĦAT-TUL
MILL-PROPJETAJIET
TAL-PARTIT

Il-Partit għandu għadd kbir ta’
propjetajiet li hu s-sid tagħhom. Issa qed
jara li dawn l-assi kbar jirrendulu għat-tul
bi dħul sostanzjali. Qed naraw li l-uffiċċji
tagħna fl-ibliet u l-irħula – u li ħafna
minnhom qegħdin f’postijiet mill-aktar
ċentrali – jiġġeneraw dħul akbar u fit-tul
billi nikkummerċjalizzawhom bla ma
jkollna bżonn inbigħuhom.
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L-OGĦLA
AMMONT
TA’
TESSERATI
FI 13IL SENA
B’ŻIEDA
TA’ 1,700
TESSERAT
ĠDID
KXIFNA
R-RISKJU
TA’ QERQ
FIL-PROĊESS
ELETTORALI

Qed inwessgħu
s-sħubija tal-Partit
Nazzjonalista biex
inkomplu nagħmluh
dejjem aktar
partit tan-nies.
It-tesserament filPartit bħalissa hu
l-ogħla li qatt kien
fl-aħħar 13-il sena
u fl-2018 issieħbu
għall-ewwel darba
1,700 tesserat ġdid.
Qed nagħmluha
aktar faċli biex
wieħed jissieħeb
u l-Kumitati
Sezzjonali qed
jieħdu inizjattivi
qawwijin għattesserament.

Qed nagħmlu ħidma
qawwija biex ma jkunx
hemm qerq fil-proċess
elettorali kollu, mirreġistrazzjoni tal-votanti
sal-għadd tal-voti.
Individwajna fejn jista’ jsir
qerq bis-sistema elettronika
tal-għadd tal-voti u qed
ikollna l-għajnuna ta’
ħafna voluntieri ġenerużi
fil-proċess elettorali. Qed
nippreparaw bis-sħiħ għallappuntamenti elettorali
ta’ Mejju 2019.
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IPPROTESTAJNA
FIL-QORTI
KONTRA L-ĦABI
DWAR VOTANTI
BARRANIN

IRBAĦNA L-KAWŻA LI
RESSAQNA BIEX IL-PARTIT
LABURISTA MA JISRAQX
IL-MAĠĠORANZA F’SAN PAWL

F’Mejju 2018 ressaq protest ġudizzjarju kontra l-Kummissjoni Elettorali
u kontra Identity Malta li kienet ilha 18-il xahar ma tippreżenta l-lista ta’
ċittadini li potenzjalment għandhom id-dritt tal-vot. B’hekk, Identity Malta
qed tikser il-liġi u żżelleġ it-trasparenza meħtieġa fil-proċess elettorali.

QED NAPPROVAW GĦADD
KBIR TA’ KANDIDATI
GĦALL-ELEZZJONIJIET
LOKALI U EWROPEJ

Fl-aħħar tas-sena 2018
diġà kellna approvati 230
kandidat tal-Partit għallelezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali
madwar il-pajjiż kollu u seba’
kandidati għall-elezzjoni
tal-Parlament Ewropew.
Il-Kunsill Amministrattiv
waqqaf il-Kummissjoni Għażla
Kandidati għall-elezzjoni talParlament Ewropew. Din ħejjiet rapport fuq il-kandidati tal-elezzjoni
tal-Parlament Ewropew qabel ma dawn ġew approvati mill-Kunsill
Amministrattiv u mill-Kumitat Eżekuttiv.

IĊĊELEBRAJNA 25
SENA TAL-KUNSILLI
LOKALI MWAQQFIN
MILL-PARTIT
NAZZJONALISTA
PP_KG_Booklet_Mechanics.indd 26-27

Fl-2018 iċċelebrajna kif xieraq
it-twaqqif tal-Kunsilli Lokali 25
sena ilu minn Gvern Nazzjonalista
fl-1993 u l-ewwel elezzjonijiet
li kienu bdew f’Novembru ta’
dik is-sena. Organizzajna serata
kommemorattiva li fiha onorajna
lill-kunsilliera lokali kollha li servew
fi ħdan il-Partit tul l-aħħar 25 sena,
u tajna rikonoxximent lill-kunsilliera
lokali li ilhom iservu fil-lokal
tagħhom ’il fuq minn 20 sena.

Dħalna l-Qorti u rbaħna l-kawża li ressaqna biex il-Partit Laburista ma
jagħmilx travestiment tad-demokrazija fil-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar
u – kif ried – jisraq maġġoranza fejn fl-aħħar elezzjoni ġab minoranza. IsSindku l-ġdida tirrappreżenta, għalhekk, il-maġġoranza Nazzjonalista fl-aħħar
elezzjoni, kif tgħid il-liġi.

QED INSAĦĦU L-MEDIA
TAL-PARTIT B’INVESTIMENT
ĠDID BIEX TILĦAQ
UDJENZI ĠODDA
Qed insaħħu l media tal Partit Nazzjonalista biex tilħaq aktar nies. Dan qed
nagħmluh billi qed ninvestu f’teknoloġiji, apparat, sistemi u metodi ġodda.
Nidejna skeda ġdida ta’ programmi fuq NET TV u NET FM li qed jiġbdu
udjenzi ġodda.

ONORAJNA
LIL DAWK
LI TAW
SEHEMHOM
BIN-NET
HONOURS

Aħna u nilħqu udjenzi
ġodda permezz ta’
preżentaturi ġodda wkoll,
onorajna wkoll lil dawk li
taw sehemhom f’NET TV
sa mit-twaqqif tiegħu. Isserata Net Honours kienet
waħda emozzjonanti li
wrietna x’għamilna u
x’nistgħu nagħmlu flimkien.
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TAJNA ĦAJJA
ĠDIDA
LILL-AŻAD
Matul l-2018, erġajna tajna ħajja
ġdida lill-AZAD. Il-binja minn fejn
topera l-AŻAD fil-Belt reġgħet saret
benniena ta' attivitajiet, korsijiet,
inizjattivi kulturali u tnedija ta'
kotba. Stabbilajnea mill-ġdid, wara
numru ta' snin, il-kuntatt mal-Konrad
Adenauer Foundation. L-AZAD nidiet
diversi korsijiet ġodda, fosthom filġurnaliżmu, fil-letteratura u f’suġġetti
soċjali għal firxa wiesgħa ta’ nies.

FESTI
INDIPENDENZA
B’LAQTA
DIFFERENTI
U AKTAR
ŻAGĦŻUGĦA

MOZZJONI
GĦAL
INKJESTA
INDIPENDENTI
FUQ IL-QTIL
TA’ DAPHNE
CARUANA
GALIZIA

SEHEM AKBAR
GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ FLISTRUTTURI TAL-PARTIT
Team Start PN hu rappreżentat fil-Kumitat Eżekuttiv u anke
fil-Kunsill Amministrattiv tal-Partit biex madwar 15 % tat-tim
li jgħin lill-Partit Nazzjonalista jfassal il-politika tiegħu issa
jikkonsisti minn persuni li għandhom anqas minn 30 sena.

Qed niddefendu s-saltna tad-dritt f’pajjiżna. Fil-15 t’Ottubru
2018, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu ressaq
mozzjoni parlamentari ppreżentata minn Adrian Delia
biex issir inkjesta indipendenti, magħmula minn persuni
ta’ integrità u li jgawdu fiduċja wiesgħa, fosthom chairman
maħtur b’vot ta’ żewġ terzi tal-Parlament, li ssib min
qabbad il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-Gvern Laburista
vvota kontra din il-mozzjoni.

Il-festi tal-Indipendenza li saru fl-2018 kienu kkaratterizzati miċċelebrazzjoni tal-ewwel sena ta’ Adrian Delia bħala Kap tal-Partit
Nazzjonalista. Għall-ewwel darba organizzajna Teen Party. Il-Konkors
Kanzunetta Indipendenza 2018 Junior reġa’ sar wara nuqqas ta’ tliet
snin. Ġew organizzati wkoll diversi attivitajiet sportivi.

PARTIT ŻAGĦŻUGĦ: WAQQAFNA
L-FERGĦA ĠDIDA TEAM START PN
Qed nagħmlu lill-Partit
Nazzjonalista partit żagħżugħ.
F’Mejju 2018 bdilna l-istatut biex
waqqafna l-fergħa ġdida Team
Start PN għaż-żgħażagħ ta’
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bejn 14 u 18-il sena; żgħażagħ
li jkunu se jivvutaw fl-elezzjoni
ġenerali li jmiss u li issa se jkunu
jistgħu wkoll jissieħbu bħala
tesserati.

PROGRAMM
ĠDID TA’
TAĦRIĠ
GĦAŻŻGĦAŻAGĦ:
FUTURE
LEADERS

Partit żagħżugħ qed iħarreġ il-mexxejja tal-futur bil-programm
ġdid Future Leaders. Dan il-programm beda din is-sena u se jibda
jsir kull sena. Il-programm ta’ din is-sena ħarreġ għadd sabiħ
ta’ żgħażagħ ġenerużi biex ikunu fil-qalba tal-ħidma ta’ partit
mimli ideat u enerġija biex iwettaqhom. Uħud miż-żgħażagħ
fil-programm Future Leaders ħadu sehem fil-Kunsill Ġenerali ta’
Novembru 2018 u qed jagħtu sehem b’kitbiet, artikli, kontribut filmedia soċjali u ħidma volontarja oħra.
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17 BLACK: DISKUSSJONI
URĠENTI FUQ TALBA
TA’ ADRIAN DELIA

Fit-12 ta’ Novembru 2018, ilKap tal-Oppożizzjoni Adrian
Delia ressaq mozzjoni urġenti
biex il-Parlament jiddibatti
dak li kien għadu kemm ġie
żvelat dwar il-kumpanija
sigrieta 17 Black, jiġifieri li din
hi ta’ sid u direttur tal-power
station tal-gass. Minn din ilkumpanija sigrieta kellhom jitħallsu 65 miljun ewro lill-kumpaniji sigrieti
ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi.

ĦARISNA D-DEMOKRAZIJA
B’INIZJATTIVI F’MALTA U
BARRA FAVUR IL-LIBERTÀ
TAL-ĠURNALISTI

Ressaqna liġijiet u inizjattivi
fil-Parlament Malti u f’dak
Ewropew biex inħarsu l-libertà
tal-ġurnalisti investigattivi minn
kawżi li sarulhom barra l-pajjiż
minn kumpaniji korrotti bħal
Pilatus u Henley. B’hekk ħarisna
d-demokrazija bil-prinċipju
bażiku tal-libertà tal-kelma.

SHADOW CABINET B’OQSMA
INNOVATTIVI LI JIRRISPONDU
GĦAL ĦTIĠIJIET ĠODDA

Il-Kap tal-Oppożizzjoni
Adrian Delia fforma
Shadow Cabinet b’ħafna
oqsma għalkollox
ġodda ta’ policy bħall
governanza tajba, l
inizjattivi ambjentali, is
saħħa mentali, il ġlieda
kontra l obeżità, id dijabete u d-dimenzja, is suq tal propjetà, il media, il ġlieda kontra l faqar, kontra s-solitudni
u kontra d dipendenzi, id drittijiet tat tfal, il volontarjat, is socjetà ċivili, il ħiliet għas seklu 21, l innovazzjoni
ekonomika u l identità nazzjonali.

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 31

INIZJATTIVI MINN
OPPOŻIZZJONI
POŻITTIVA,
PROATTIVA U
EFFETTIVA

Fl-2018, id-Deputati Nazzjonalisti ħadu sehem f’114-il
laqgħa tal-Parlament fil-plenarja, kif ukoll f’ħidma oħra
fejjieda fil-Kumitati Parlamentari u f’delegazzjonijiet
għal laqgħat f’Malta u barra. L-Oppożizzjoni kienet
hemm biex isservi ta’ vuċi u tarka għal dawk l-aktar
dgħajfin f’pajjiżna. L-Oppożizzjoni kixfet qerq
kontinwu mwettaq mill-Gvern Laburista u kienet vuċi
qawwija ħafna kontra l-korruzzjoni.

IS-SAMARITAN
IT-TAJJEB: PRINĊIPJU
MWETTAQ B’LIĠI
ĠDIDA MRESSQA
MILL-OPPOŻIZZJONI
Oppożizzjoni propożittiva ressqet liġi
fil-Parlament biex issaħħaħ u tħares
l-azzjoni volontarja billi twettaq
il-prinċipju hekk-imsejjaħ ‘tasSamaritan it-Tajjeb’. B’dan il-prinċipju,
min jagħti l-ewwel għajnuna urġenti
ma jidħolx għal riskji li jkun imfittex
fil-Qrati, kif kien qabel.

11-IL
MOZZJONI
MILLOPPOŻIZZJONI
DWAR TEMI
EWLENIN
Il-Grupp Parlamentari
Nazzjonalista fl-2018 ressaq
11-il mozzjoni fil-Parlament. Kull
seduta li kienet tippermetti li
tkun allokata għall-Oppożizzjoni
dejjem ittieħdet.
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Grazzi għall-Oppożizzjoni
li wriet nuqqas ta’ qbil
mill-ewwel, il-Gvern kellu
jieqaf mill-intenzjoni
tiegħu li jżid il-pensjoni
tal-Membri u Eks Membri
Parlamentari meta
l-pensjonijiet tal-bqija
tan-nies mhumiex ilaħħqu
mal-prezzijiet tal-prodotti
u servizzi essenzjali.

MA
ĦALLEJNIEX
LILL-GVERN
IBIGĦ BIĊĊA
ART KBIRA
F’SAN ĠILJAN
BIR-RIBASS

WAQQAFNA LILL-GVERN
F’LIĠI LI BIHA RIED IŻID
IL-PENSJONIJIET
TAD-DEPUTATI
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4,389 MISTOQSIJA PARLAMENTARI
MILL-OPPOŻIZZJONI
Id-Deputati Nazzjonalisti kienu attivi fl-iskrutinju
tagħhom fuq il-Gvern huma u jressqu xejn anqas
minn 4,389 domanda parlamentari matul l-2018.

Kienet ukoll l-Oppożizzjoni li
kixfet u waqqfet lill-Gvern minn
dak li ried jagħmel inkiss inkiss
lejlet il-Milied tal-2018 meta kien
se jittanta japprova kuntratt
innegozjat mill-Ministru Konrad
Mizzi u li kien ser ifisser serqa
fuq il-poplu Malti ta’ medda art
kbira f’San Ġiljan li tiswa 800
miljun ewro imma li l-Gvern
Laburista ried jagħtiha għal 51
miljun.

ĦIDMA TAL-OPPOŻIZZJONI
KONTRA T-TINWIR TALISTITUZZJONIJIET
L-Oppożizzjoni ltaqgħet ma’ diversi delegazzjonijiet barranin, fosthom ma’
wħud li kienu f’pajjiżna dwar it-tinwir fl-istituzzjonijiet, bħal:
• Delegazzjoni ffurmata minn Parlamentari Ewropej dwar is-saltna
tad-dritt f’pajjiżna;
• Delegazzjoni mill-Kummissjoni Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa li fasslet
rapport importanti dwar il-mod kif l-istituzzjonijiet huma kollha
kkontrollati
mill-Prim Ministru; u
• Delegazzjoni mill-GRECO, il-grupp tal-Kunsill tal-Ewropa kontra
l-korruzzjoni.

INSEDDQU
L-ĦIDMA
FL-2019
Din is-sena – l-2019 – se
nkunu qed inseddqu l-ħidma
tagħna biex fl-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew u talKunsilli Lokali fil-25 ta’ Mejju
l-Partit Nazzjonalista jerġa’
juri li hu l-għażla tal-futur biex
inkunu flimkien għal pajjiżna
aħna u noħolqu ġid għal
kulħadd f’soċjetà li jimpurtaha.
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IT-TISĦIĦ
ORGANIZZATTIV
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ORGANIZZAZZJONI
AQWA FUQ BAŻI
ĠEOGRAFIKA U
SETTORJALI
Il-ħidma
organizzattiva

Il-Partit Nazzjonalista matul l-2018 ra li jkompli jsaħħaħ il-preżenza
tiegħu u l-kuntatt tiegħu man-nies madwar Malta u Għawdex
b’organizzazzjoni ta’ attivitajiet politiċi fuq livell nazzjonali, distrettwali
u lokali kif ukoll fuq bażi settorjali ma’ diversi oqsma tas-soċjetà
tagħna.
IL-FESTI INDIPENDENZA FUQ SITT IJIEM U B’LAQTA AKTAR
ŻAGĦŻUGĦA
Fuq livell nazzjonali il-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista tilħaq
il-qofol tagħha f’Settembru meta l-Partit Nazzjonalista jorganizza
l-Festi tal-Indipendenza. Matul is-sena li għaddiet saru festi li nfirxu fuq
medda ta’ sitt ijiem u li matulhom rajna mhux biss il-parteċipazzjoni
qawwija tal-istrutturi kollha tal-Partit iżda wkoll il-parteċipazzjoni
ta’ eluf ta’ nies. Il-qofol tal-Festi tal-Indipendenza ntlaħaq fil-mass
meeting tal-20 ta’ Settembru.
ĦIDMA LOKALI, DISTRETTWALI U REĠJONALI
Il-firxa ġeografika tal-kuntatt tal-Partit Nazzjonalista man-nies qed
titqawa billi minn żmien għal żmien qed jorganizza attivitajiet fid-Dar
Ċentrali miftuħin mhux biss għall-attivisti iżda wkoll għat-tesserati
tal-Partit u l-pubbliku ġenerali. Flimkien ma’ dawn, kull ġimgħa l-Partit
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jorganizza djalogi u attivitajiet
politiċi fil-każini tiegħu u li
jkunu mmirati għar-residenti
tad-diversi lokalitajiet u l-inħawi.
Dawn il-laqgħat qed naraw
ukoll li minn żmien għal żmien
ikunu organizzati fuq livell
distrettwali jew reġjonali fejn
il-Kap tal-Partit u l-esponenti
tiegħu mhux biss iwasslu
l-messaġġ politiku iżda wkoll
ikun hemm sessjonijiet miftuħa
ta’ mistoqsija u tweġiba biex
il-Partit iżomm dejjem idejh fuq
il-polz tas-soċjetà. Din il-ħidma
saret f’Malta kif ukoll f’Għawdex.
F’Għawdex fil-fatt saret ħidma
qawwija mill-Kumitat Reġjonali
fejn mhux biss saru laqgħat
reġjonali iżda wkoll bosta żjarat
f’postijiet tax-xogħol, negozji
kif ukoll ħafna laqgħat privati
għand familji madwar il-gżira
Għawdxija.
25 SENA KUNSILLI LOKALI
Attività politika oħra kienet dik
li fakkret il-25 sena mit-twaqqif
tal-Kunsilli Lokali f’pajjiżna u
l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista
fil-Kunsilli Lokali flimkien malħidma tal-mijiet ta’ Kunsilliera
Lokali li matul dawn il-25
sena offrew lilhom infushom
għas-servizz tal-lokalitajiet u
l-komunitajiet tagħhom. F’din
l-attività kienu rikonoxxuti
bosta kunsilliera lokali għallħidma politika lokali tagħhom.

Viżjoni għal setturi
differenti tax-xogħol,
il-kwalità tal-impjiegi,
il-livell tal-pagi u
l-opportunitajiet
miftuħin għallħaddiema tagħna
pn.org.mt
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IL-FERGĦAT B’ĦIDMA FUQ BAŻI SETTORJALI
Matul l-2018 saru l-elezzjonijiet u t-tiġdid fil-Fergħat tal-Partit
Nazzjonalista fejn illum għandna ’l fuq minn 130 persuna attivi fihom.
Il-Fergħat, permezz tal-ħidma tagħhom, wettqu r-rieda tal-Partit
li jkabbar il-kuntatt dirett ma’ setturi u faxex differenti tas-soċjetà
tagħna. Permezz ta’ dan il-kuntatt, il-Partit mhux biss ifassal l-aħjar
politika fuq livell nazzjonali iżda wkoll jara li ma’ oqsma differenti
titfassal politika li tissodisfa l-bżonnijiet u tilħaq l-aspirazzjonijiet
tagħhom. Hu mal-oqsma kollha tas-soċjetà tagħna li naraw li tassew
ikollna soċjetà inklussiva li jimpurtaha minn kulħadd.
VIŻJONI GĦAL EKONOMIJA TA’ KWALITÀ
Fl-1 ta’ Mejju tas-sena 2018 saret Konferenza Nazzjonali dwar ix-Xogħol
u l-Ħaddiema bit-tema ‘Pjan fit-Tul’ fejn il-Partit Nazzjonalista stieden
bosta esperti u esponenti fil-qasam tad-dinja tax-xogħol biex jaqsmu
miegħu l-ideat, il-ħsibijiet, it-tħassib u l-viżjoni tagħhom għal dan issettur kruċjali f’pajjiżna li jrid jirnexxi fl-ekonomija ta’ kwalità li jemmen
fiha l-Partit Nazzjonalista. Din l-okkażjoni kienet il-bidu tat-triq li
permezz tagħha l-Partit kompla jartikola l-viżjoni tiegħu għas-settur
tax-xogħol, il-kwalità tal-impjiegi, il-livell tal-pagi u l-opportunitajiet
miftuħa li jixtieq jara għall-Maltin u l-Għawdxin.
VIŻJONI GĦAL SOĊJETÀ LI JIMPURTAHA
Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista kompliet tkun diskussa ma’ oqsma
oħrajn tas-soċjetà tagħna, fosthom dawk soċjali, edukattivi, kulturali
u sportivi, f’ħafna laqgħat li qed ikollu l-Kap tal-Partit Adrian Delia u
l-Kelliema tal-Oppożizzjoni ma’ għaqdiet volontarji f’dawn l-oqsma.
Din il-viżjoni kompliet tkun artikolata fid-dokument li tnieda fil-Kunsill
Ġenerali tal-Partit ta’ Novembru 2018 bit-tema ‘Soċjetà li Jimpurtaha’.
tassew ikollna soċjetà inklussiva li jimpurtaha minn kulħadd.

SOĊJETÀ LI
JIMPURTAHA
U LI TAGĦTI
KAS KULĦADD
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IT-TIENI SENA
KONSEKUTTIVA TA’
TESSERAMENT
QAWWI FIL-PARTIT
L-Uffiċċju
Tesserament

ittra li ntbagħtet lit-tesserati li ma setax isir kuntatt magħhom mill-Kumitati tul is-sena li
għaddiet; u
sforz ċentrali mill-Uffiċċju Tesseri li sar bl-għajnuna ta’ grupp ta’ voluntiera li bis-servizz
tagħhom sar kuntatt ma’ mijiet ta’ tesserati li tul l-aħħar tletin sena kienu qatgħu l-kuntatt
minn mal-Partit Nazzjonalista.

TESSERATI ĠODDA

Għal dawk li huma tesserati ġodda, is-sena 2018 kienet sena tajba ħafna għall-Partit

Għal dawk
li huma tesserati
ġodda,
is-sena
sena tajba
għall-Partit
is-tNazzjonalista.
Fil-fatt,
is-sena
20182018
hijakienet
fost l-aħjar
sninħafna
f’dawk
li humaNazzjonalista.
tesseri ġoddaFil-fatt,
kif turi
sena 2018
hija
fost
l-aħjar
snin
f’dawk
li
huma
tesseri
ġodda
kif
turi
t-tabella
hawn
taħt.
tabella hawn taħt.

TESSERI ĠODDA FUQ MEDDA TA' 10 SNIN
2500

Il-ħidma li wasslet għal dan ir-riżultat kienet:
•l-ammont inkoraġġanti ta’ tesserati ġodda li ssieħbu fil-Partit
Nazzjonalista bejn Settembru 2017 u Settembru 2018;
•l-ammont ta’ tesseri rekord li l-Kumitati Sezzjonali madwar Malta
u Għawdex ipproċessaw tul l-istess perjodu u li kien l-aħjar numru
ta’ tesseri pproċessati mill-Kumitati tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar
tlettax-il sena;

2,103

2000

1,700

1500

1,166

1000
500

Is-sena 2018 kienet fost l-aqwa snin f’dak li huwa tesserament ġdid filPartit Nazzjonalista kif ukoll bħala l-ammont sħiħ ta’ tesserati fi ħdan
il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt l-ammont ta’ tesserati attivi fil-PN fl-2018
tela’ għall-ogħla livell f’dawn l-aħħar ħdax-il sena b’żieda ta’ 1,700
tesserat ġdid.
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FIS-SENA 2018 FIL-PARTIT NAZZJONALISTA SSIEĦBU 1,700 TESSERAT ĠDID, LI WARA R-REKORD MISTENNI TAL-2017,

Fis-sena 2018 fil-Partit Nazzjonalista ssieħbu 1,700 tesserat ġdid, li wara r-rekord mistenni tal2017, jibqa’ ammont qawwi u t-tieni l-ogħla wieħed fl-aħħar ħdax-il sena.

JIBQA’ AMMONT QAWWI U T-TIENI L-OGĦLA WIEĦED FL-AĦĦAR ĦDAX-IL SENA.

ĠENERU (SESS) TAT-TESSERATI

Ġeneru (Sess) tat-Tesserati

Waqt li t-tesserati fil-Partit Nazzjonalista huma aktar tas-sess maskili milli femminili, id-differenza bejn is-sessi
fost it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista kompliet tonqos anke biż-żieda ta’ nisa bħala tesserati ġodda.

Waqt li t-tesserati fil-Partit Nazzjonalista huma aktar tas-sess maskili milli femminili, iddifferenza bejn is-sessi fost it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista kompliet tonqos anke biż-żieda ta’
nisa bħala tesserati ġodda.

ĠENERU - TESSERATI ATTIVI

•ittra li ntbagħtet lit-tesserati li ma setax isir kuntatt magħhom millKumitati tul is-sena li għaddiet; u
•sforz ċentrali mill-Uffiċċju Tesseri li sar bl-għajnuna ta’ grupp ta’
voluntiera li bis-servizz tagħhom sar kuntatt ma’ mijiet ta’ tesserati
li tul l-aħħar tletin sena kienu qatgħu l-kuntatt minn mal-Partit
Nazzjonalista.

NISA
47.31%

IRĠIEL
52.69%

Sforz qawwi biex
reġa’ ġie stabbilit
kuntatt ma’ ħafna
tesserati li ma
kinux baqgħu
tesserati fil-Partit

ACTIVE MALES

ACTIVE FEMALS

ŻIEDA QAWWIJA FIT-TESSERATI, L-AKTAR FIT-TESSERATI NISA
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Fil-fatt, in-nisa tesserati fil-Partit telgħu għal 47.3% u t-tesserati rġiel huma fil-livell ta’ 52.7%.
Dan ifisser li fuq l-aħħar sentejn in-nisa fil-Partit żdiedu b’madwar 2.3% perċentwali minħabba
r-rata akbar ta’ tesserati ġodda nisa fil-Partit Nazzjonalista.
Ħidma qawwija mill-Kumitati Sezzjonali
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It-tessera
l-ġdida
tal-Partit
Nazzjonalista
għall-2019

Fil-fatt, in-nisa tesserati filPartit telgħu għal 47.3% u
t-tesserati rġiel huma fil-livell ta’
52.7%. Dan ifisser li fuq l-aħħar
sentejn in-nisa fil-Partit żdiedu
b’madwar 2.3% perċentwali
minħabba r-rata akbar ta’
tesserati ġodda nisa fil-Partit
Nazzjonalista.
ĦIDMA QAWWIJA MILLKUMITATI SEZZJONALI
Is-sena 2018 kienet sena li
matulha rajna ħidma qawwija
mill-Kumitati Sezzjonali talPartit tant li bħala persentaġġ
ta’ tesseri pproċessati kellna
102.5% tat-tesseri li ngħataw li
kienu proċessati.
Dan ifisser li mat-tesseri li
ngħataw il-Kumitati Sezzjonali
madwar Malta u Għawdex,
irnexxielhom iżidu l-ammont
ta’ tesseri fuq dawk li ngħataw
permezz ta’ tesserati ġodda.
Dan fil-fatt huwa rifless flammont ta’ tesseri ġodda kif
ukoll fl-ammont ta’ tesserati
attivi fil-Partit Nazzjonalista.

Dawn ir-riżultati miksubin huma
l-aħjar fl-aħħar għaxar snin kif
inhu rifless ukoll fl-ammont ta’
tesserament attiv fil-Partit.

kif ukoll sar kuntatt ġdid wara
diversi snin ma’ familji ġodda
jew li kienu ilhom li tbiegħdu
mill-Partit Nazzjonalista.

KUNTATT MAT-TESSERATI

REVIŻJONIJIET FIL-ĦLASIJIET
TAT-TESSERA

Matul l-2018 l-Uffiċċju
Tesserament mhux biss għamel
kuntatt mat-tesserati kollha
li matul is-snin kienu qatgħu
l-kuntatt minn mal-Partit,
billi jew ma baqgħux iħallsu
t-tessera jew ma ġeddewhiex,
iżda wkoll intbagħtet ittra lil
dawk li ma ħallsux it-tessera
tagħhom fl-2018 fuq l-2017
waqt li beda proċess ġdid fejn
it-tesseri li kienu rifjutati fl-2018
beda jsir kuntatt magħhom
permezz tat-telefon. Flimkien
ma’ dan, sar sforz kbir permezz
ta’ grupp ta’ voluntiera li bisservizz tagħhom sar kuntatt
ma’ mijiet ta’ tesserati li tul
it-tletin sena li għaddew kienu
qatgħu l-kuntatt tagħhom minn
mal-Partit Nazzjonalista. Dan
l-eżerċizzju mill-ġdid attira
numru sabiħ ta’ nies lejn ilPartit li kienu qatgħu l-kuntatt

Lejn tmiem is-sena 2018, ilKunsill Amministrattiv approva
bidla fil-ħlasijiet tat-tesserament
fil-Partit Nazzjonalista waqt
li l-iżgħar età ta’ tesserament
tbaxxiet minn 16 għal 14-il sena.
Fil-fatt it-tesserati ġodda li qed
jissieħbu fil-Partit Nazzjonalista
fl-età ta’ bejn l-14 u s-16-il
sena mhux qed jintalbu li
jħallsu miżata għas-sħubija
tagħhom; saret reviżjoni fuq
il-faxex tal-età tat-tesserati
anzjani u pensjonanti; reviżjoni
fil-ħlas fuq tesserati ġodda u
dawk li jissieħbu fil-Partit għal
għomorhom.
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SEHEM FERM AQWA
GĦALL-ATTIVISTI
TAL-PARTIT
L-Uffiċċju
Kumitati
Sezzjonali

Matul l-2018 il-Partit Nazzjonalista ħadem biex, wara li saru
l-elezzjonijiet tal-ogħla strutturi u karigi tal-Partit, tkompla t-tiġdid
fl-istrutturi li jaħdmu ma’ setturi differenti fis-soċjetà Maltija kif ukoll
it-tiġdid fl-istrutturi fuq livelli lokali.
900 VOLUNTIER FIL-KUMITATI SEZZJONALI
Matul l-2018 saru l-laqgħat ġenerali annwali tal-Kumitati Sezzjonali
tal-Partit Nazzjonalista madwar Malta u Għawdex fejn fil-Kumitati
tiegħu l-Partit għandu ftit anqas minn 900 persuna attivi f’ħidma
lokali li tilħaq lin-nies b’kuntatt dirett f’dik li hija ħidma politika kif
ukoll permezz ta’ attivitajiet soċjali. Matul l-2018 rajna bosta Kumitati
Sezzjonali jorganizzaw ħidma fuq tesserament, laqgħat politiċi kif ukoll
ħidma li tqarreb lill-Partit Nazzjonalista, il-Kap tal-Partit, it-tmexxija,
il-Kunsilliera Lokali, il-kandidati u d-deputati mat-tesserati fid-diversi
lokalitajiet madwar il-pajjiż.

Il-Kumitati Sezzjonali
qed jintalbu jiddiskutu u
jagħtu l-veduti tagħhom
fuq it-temi ewlenin talpolitika tal-Partit
Il-Kumitati tal-Partit Nazzjonalista ħadmu wkoll fuq manutenzjoni
tal-każini tal-Partit madwar Malta u Għawdex waqt li taw l-assistenza
kollha meħtieġa biex il-Partit jorganizza bosta attivitajiet politiċi li
bihom jilħaq lin-nies fuq livell lokali kif ukoll distrettwali.
LAQGĦAT DISTRETTWALI
Din is-sena, il-kunċett tal-laqgħat distrettwali reġa’ ngħata spinta
anke bil-parteċipazzjoni diretta tal-Kap tal-Partit Adrian Delia fl-istess
laqgħat fejn mhux biss ikun hemm il-messaġġ tal-Kap tal-Partit iżda
jkun hemm sessjonijiet twal ta’ mistoqsijiet diretti mal-Kap tal-Partit
mit-tesserati u minn dawk li jattendu dawn l-attivitajiet politiċi.

L-ATTIVISTI TAL-PARTIT QED IKOLLHOM SEHEM FERM AKBAR FIT-TFASSIL TAL-POLITIKA TAL-PARTIT BIEX DIN ISSIR MINN ISFEL
GĦAL FUQ KIF WIEGĦED IL-KAP TAL-PARTIT ADRIAN DELIA

Erġajna
tajna spinta
lill-kunċett
tal-laqgħat
distrettwali
anke bilparteċipazzjoni
diretta tal-Kap
tal-Partit

LAQGĦAT ĊENTRALI

KONSULTAZZJONI POLITIKA

Saru wkoll għadd ta’ laqgħat
għall-attivisti tal-Partit
ċentralment fid-Dar Ċentrali
fejn kull darba kellna attendenzi
tajbin. Dawn il-laqgħat issejħu
kemm biex il-Kap tal-Partit u
t-tmexxija jaġġornaw lill-attivisti
tal-Partit bil-ħidma politika li
tkun qed titwettaq kif ukoll biex
jingħata aġġornament dwar ilħidma organizzattiva tal-Partit.
Dawn il-laqgħat issejħu wkoll
biex ikun hemm kull darba
sessjoni ta’ mistoqsijiet diretti
mal-Kap tal-Partit ħalli dejjem
naraw li nsaħħu mill-ġdid ilkunċett tad-djalogu mal-attivisti
tal-Partit u naħdmu fuq il-kritika
kostruttiva li ssir mill-attivisti
tal-Partit.

Matul l-2018 sar kuntatt dirett
mal-Kumitati Sezzjonali fuq
it-tfassil tal-politika tal-Partit
Nazzjonalista tant li ntalab irrispons tal-membri tal-Kumitati
Sezzjonali kif ukoll tal-membri
tal-Fergħat tal-Partit fuq temi
politiċi kurrenti kif ukoll fuq
pożizzjonijiet li l-Partit kien
qed jieħu matul is-sena. Dan
il-kunċett ikompli jsaħħaħ ilħidma biex tassew il-politika
tal-Partit titfassal minn isfel għal
fuq u fit-tfassil tal-politika jkun
hemm l-aktar parteċipazzjoni
wiesgħa possibbli tal-istrutturi
kollha tal-Partit Nazzjonalista.
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ĦIDMA BI
PREPARAZZJONI
GĦALL-ELEZZJONIJIET
TAL-KUNSILLI LOKALI
KOLLHA
L-Uffiċċju
Kunsilli Lokali

Għaddiet iktar minn sena mit-twaqqif mill-ġdid tal-Uffiċċju għallKunsilli Lokali. Tul is-sena li għaddiet, il-ħidma kompliet iżżid fir-ritmu
tagħha mhux biss fl-għajnuna kontinwa lill-Kunsillieri Lokali tal-Partit
Nazzjonalista iżda anke bi preparazzjoni għall-elezzjonijiet lokali tant
importanti li ser isiru f’Mejju ta’ din is-sena.
GĦAJNUNA LILL-KUNSILLIERI LOKALI FIL-ĦIDMA TAGĦHOM
Tul din is-sena ma naqsitx l-għajnuna kontinwa lis-Sindki u l-Kunsillieri
Lokali tal-Partit fil-ħidma tagħhom. Tul l-2018, fost l-oħrajn, dan
l-Uffiċċju kien impenjat:
• Fil-kordinament ta’ numru ta’ programmi fuq il-media tal-Partit billi
numru ta’ Kunsillieri Lokali u kandidati ħadu sehem kważi kuljum fi
programmi fuq il-media tal-Partit. Dan ix-xogħol seta’ jitwettaq bilkoperazzjoni u l-għajnuna kemm tal-Uffiċċju Informazzjoni kif ukoll
tal-Media.Link Communications;
• Fil-ħruġ ta’ numru ta’ stqarrijiet kemm fuq ħidma lokali kif ukoll fuq
diversi issues ta’ natura ġenerali izda li jolqtu lill-Kunsilli Lokali;
• Billi segwejna l-cooption sabiex jimtela s-siġġu li tħalla battal minn
Evelyn Vella Brincat fil-Kunsill Lokali ta’ Pembroke u li mtela minn
Desirée Vella Brincat, il-ħatra ta’ Christian Micallef bħala Sindku
ġdid għall-Belt Valletta wara r-riżenja għal raġunijiet personali talProf. Alexiei Dingli, u l-ħatra ta’ Vince Fabri bħala Viċi Sindku ġdid
tal-istess Kunsill Lokali. Iktar tard, dan l-Uffiċċju mexxa ’l quddiem
il-cooption ta’ Mark Spiteri Lucas li mela s-siġġu li tbattal minn
Alexiei Dingli;
• Billi kkopera ma’ numru ta’ Kunsillieri Lokali tal-Partit fil-ħidma
tagħhom fil-lokalitajiet fosthom:
o fil-Munxar fil-kwistjoni tal-applikazzjoni tad-demmiela;
o fit-tfixkil kontinwu li l-Kunsill Lokali ta San Pawl il-Baħar 		
		 kompla jsib mill-Kunsillieri tal-Partit Laburista;

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 47
o lill-kunsillieri tal-Partit
f’Raħal Ġdid fil-kwistjoni
tal-monti tal-lokal;
o mal-Kunsillieri Lokali talPartit fin-Naxxar fil-ħruq
taz-zona tas-separazzjoni
tal-iskart fil-Magħtab u
l-proġett tal-inċineratur
meta l-Kunsill Lokali tħalla
bla informazzjoni dwar
dan il-proġett maġġuri li
ser isir fil-lokalità;
o fil-Gudja fejn il-Kunsillieri
tagħna ħadmu u għadhom
qed jaħdmu sabiex
ma jibqax isir abbuż
f’parkeġġi fil-lokalità
speċjalment fiz-zoni qrib
l-ajruport;
o fil-Ħamrun kemm filproposta dwar it-twaqqif
tal-Kunsill tat-Tfal kif ukoll
fuq il-problemi kontinwi
ta’ nuqqas ta’ sigurtà fillokalità;
o fil-Mellieħa meta l-Gvern
ċentrali għamel interventi
fil-bypass, Triq Wettinger,
b’detiment għar-residenti
u għal kull min jagħmel
użu minn dik it-triq;
o fl-Imsida fejn il-Gvern
ċentrali pprova jimponi
t-teħid ta’ parkeġġ fi Triq
d’Argens b’detriment
għar-residenti;
o f’San Ġwann fejn il-Gvern
ċentrali qed jirrifjuta
li jagħmel ix-xogħlijiet
tant meħtiega f’ġonna
ċentrali fil-lokalità minkejja
l-wegħdi ta’ finanzjament
li għamel fis-snin li
għaddew;
o f’Santa Luċija fi ksur ta’
bye-law li tirregola Ġnien
iċ-Ċinizi;
o fix-Xagħra fejn ilKunsillieri Lokali tal-Partit
Nazzjonalista jiġu spiss
injorati mill-maġġoranza
tal-Kunsillieri Laburisti;
o f’Tas-Sliema, San Ġiljan u
s-Swieqi fuq il-problemi
kontinwi fi ksur ta’
permessi tal-kostruzzjoni

Il-Kunsilli
Lokali li
welled il-Partit
Nazzjonalista
25 sena
ilu kienu
espressjoni ta’
fiduċja fin-nies
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DEĊIŻJONIJIET MINN DAWK
LI L-AKTAR JAFU X’GĦANDU
BŻONN IL-LOKAL

u għeluq ta’ toroq bla permess b’konsegwenzi għar-residenti ta’
dawn il-lokalitajiet;
• Ittieħdu l-passi u ntalbet il-protezzjoni meħtieġa fl-attentat fuq ilKunsillier Lokali tal-PN fil-Gżira Jeremy Cardona;
• Kordinament mar-rappreżentanti tal-Partit fl-Assoċjazzjoni talKunsilli Lokali kif ukoll preżenza ta’ dan l-Uffiċċju waqt il-laqgħat
plenarji tal-istess Assoċjazzjoni; u
• Tħejjew rapporti minn żmien għal żmien kemm lill-Kap tal-Partit kif
ukoll lis-Segretarju Ġenerali skond il-ħtiega.
IR-RIFORMA TAL-KUNSILLI LOKALI
Flimkien mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali u
l-Kulleġġ tal-Kunsillieri Lokali, dan l-Uffiċċju ta kontribut tajjeb kemm
fil-preparamenti għall-proposti tal-Partit għar-riforma tal-Kunsilli Lokali
kif ukoll fil-working group li waqqaf il-Gvern mal-Oppożizzjoni sabiex
jiġi konkluż id-dokument tar-riforma.
Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 80 proposta għar-riforma fil-Kunsilli
Lokali. Minn dawn it-80 proposta, il-Gvern għażel biss tliet proposti
sabiex jiġu inklużi fil-white paper li ħareg il-Gvern dwar din ir-riforma.
Dan l-Uffiċċju flimkien mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar
u l-Kulleġġ tal-Kunsillieri Lokali qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex ilGvern jadotta l-akbar numru ta’ proposti possibbli mid-dokument talPN sabiex anke mill-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jagħmel
id-differenza f’dan il-qasam.

Ejja ma
nħallux lil min
kien kontra
l-Kunsilli
Lokali millbidu nett
iżarma
l-Kunsilli
Lokali b’mod
sistematiku

Il-Kunsilli Lokali li welled il-Partit
Nazzjonalista 25 sena ilu kienu
espressjoni ta’ fiduċja fin-nies,
espressjoni ta’ tama li l-aħjar
deċiżjoni tista’ tittieħed minn
dawk li l-aktar jafu x’għandu
bżonn il-lokal tagħhom.
Issa huwa obbligu tagħna li
nipproteġu din l-inizjattiva
ta’ deċentralizzazzjoni. Ejja
ma nħallux lil min kien kontra
l-Kunsilli Lokali mill-bidu
nett jaħtaf il-poter f’idejh u
jżarma l-Kunsilli Lokali b’mod
sistematiku. Din hija l-missjoni
tagħna u l-Partit Nazzjonalista
ser jibqa’ viġilanti biex dan ma
jseħħ qatt.

PREPARAZZJONI GĦALL-ELEZZJONJIET TAL-KUNSILLI LOKALI
F’MEJJU 2019
L-Uffiċċju tal-Kunsilli Lokali poġġa l-preparazzjoni għall-elezzjonjiet
lokali ta’ din is-sena fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Din hija l-ewwel
elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fejn ser isiru elezzjonijiet fit-68 lokalità
kollha f’daqqa. Dan ifisser li l-ħidma hija ikbar u mifruxa u għalhekk
hemm bżonn il-koperazzjoni ta’ kulħadd sabiex ikollna s-suċċess
mistħoqq.
Dan l-Uffiċċju ħadem bil-kbir fit-tfittxija ta’ persuni xierqa sabiex
jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet. Ġew avviċinati numru kbir ta’
persuni u, minkejja li r-riżultati huma pożittivi u inkoraġġanti, għad
irridu nikkonfermaw ammont ieħor ta’ persuni sabiex inkunu nistgħu
ngħidu li għalaqna l-listi tal-lokalitajiet kollha. Irridu nirringrazzjaw lil
dawk kollha li aċċettaw l-istedina tal-Partit sabiex jikkontestaw dawn
l-elezzjonijiet u nistiednu oħrajn sabiex jersqu ’l quddiem ħalli jkunu ta’
servizz għall-Partit u għal-lokalità tagħhom.
Din il-ħidma issa daħlet f’fażi oħra fejn qed issir ħidma f’kull lokalità
sabiex il-Partit ikollu numru ta’ proposti fuq bażi lokali kif ukoll kull
informazzjoni oħra meħtieġa dwar il-lokalitajiet kollha. Din hija ħidma
intensiva ħafna u nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li qed jgħinu,
inkluż dawk li qed jikkordinaw din il-ħidma sabiex dan l-eżerċizzju jsir
b’suċċess.
Dawn il-preparamenti kollha jridu jwasslu sabiex il-Partit ikun jista’
jwassal il-messaġġ tiegħu fil-lokalitajiet u joffri l-aħjar kandidatura
possibbli f’kull belt u raħal f’Malta u Għawdex.
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SENA TA’ TISĦIĦ
FIT-TWASSIL
TAL-MESSAĠĠ
TAL-PARTIT
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Attivitajiet
maħdumin
b’mod li jibnu
politika minnies għannies

L-Uffiċċju
Informazzjoni
L-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista matul din is-sena kien
impenjat bil-kbir u dan mhux biss b’tibdil li sar fl-istruttura tiegħu iżda
wkoll sabiex jerġa’ jkun organizzat u jsaħħaħ ħidmiet oħrajn fi ħdanu
bħalma huma l-użu tal-mezzi soċjali u l-produzzjonijiet multimedjali.
Is-sena 2018 għall-Uffiċċju Informazzjoni bdiet bil-ħatra tad-Direttur
Informazzjoni l-ġdid, Jesmar Baldacchino, li beda bil-ħidma tiegħu
billi reġa’ ta format ġdid lil dan l-uffiċċju u saħħaħ l-użu tal-mezzi
elettroniċi moderni li saru kruċjali fil-politika tal-lum. Għalhekk ukoll,
is-sena li għaddiet tista’ titqies għal dan l-uffiċċju bħala sena ta’
konsolidament u tisħiħ.
STRUMENTALI FIT-TFASSIL U L-IPPJANAR TA’ DIVERSI
ATTIVITAJIET
Matul is-sena 2018, l-Uffiċċju Informazzjoni kienet strumentali fittfassil u l-ippjanar ta’ diversi attivitajiet li jvarjaw minn konferenzi
tal-aħbarijiet sal-Kunsilli Ġenerali u l-elementi politiċi waqt il-festi
tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Furjana. L-Uffiċċju Informazzjoni
ra li jwassal dawn l-attivitajiet bl-aħjar mod f’firxa wiesgħa ta’ mezzi
tal-komunikazzjoni li jvarjaw minn dawk tradizzjonali bħar-radju, itteleviżjoni u l-gazzetti għal dawk aktar moderni fuq pjattaformi online.

Twassil tal-vuċi tal-PN
bl-aħjar mod f’firxa
wiesgħa ta’ mezzi talkomunikazzjoni
pn.org.mt
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MINN SENA TA’ TISĦIĦ,
ISSA NĦARSU ’L
QUDDIEM LEJN
ĦIDMA QAWWIJA
GĦALL-ELEZZJONIJIET
TAL-PARLAMENT
EWROPEW U
TAL-KUNSILLI LOKALI
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Il-ħidma tat-twassil tal-messaġġ
tal-Partit Nazzjonalista għand
in-nies kienet tinvolvi wkoll
il-pubblikazzjoni ta’ stqarrijiet
– li l-ammont tagħhom kien
anke akbar mis-sena ta’ qabel
– u numru ta’ artikli relatati
fil-gazzetti u online. Kien
strumentali wkoll fit-twassil
tal-policies tal-partit f’oqsma
partikolari bħal dak talħaddiema permezz ta’ business
breakfast f’Jum il-Ħaddiem,
dak taż-żgħażagħ permezz
tal-koperazzjoni tiegħu filprogramm ta’ formazzjoni
politika għaż-żgħażagħ
‘Future Leaders’, il-pożizzjoni
ekonomika tal-partit dwar
il-budget, il-messaġġ politiku
għall-Indipendenza, l-impenji
tal-partit fil-fora Ewropej u filPartit Popolari Ewropew (PPE)
u ħafna oħrajn.

GĦADD KBIR TA’
ATTIVITAJIET LI JURU PARTIT
LI QED JERĠA’ JMUR GĦAND
IN-NIES
L-Uffiċċju Informazzjoni wassal
ukoll il-messaġġ politiku talPartit Nazzjonalista matul issena b’għadd kbir ta’ attivitajiet
maħdumin b’mod li jaqbel
mar-rieda tal-Kap tal-Partit
Adrian Delia li jrid li l-partit
jerġa’ jmur għand in-nies, fejn
il-politika ssir bil-persważjoni u
l-vuċi tas-sewwa. Għalhekk ukoll
is-slogan ‘Soċjetà li Jimpurtaha’
li l-Uffiċċju Informazzjoni
qed jippromwovi wara li sar
sinonimu mal-Kap tal-partit.
Dan is-slogan ra varjazzjonijiet
tiegħu sabiex jiġi adattat malattivitajiet politiċi konċernati
bħalma kien l-aħħar Kunsilli
Ġenerali ta’ Novembru li
għadda.

Minn sena ta’ tisħiħ, l-Uffiċċju
Informazzjoni issa jrid iħares
’il quddiem lejn ħidma
qawwija għall-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew u talKunsilli Lokali f’Mejju 2019. Dan
sabiex il-messaġġ tal-Partit
Nazzjonalista jkun wieħed
sod u li jappella lill-elettorat.
Iż-żewġ elezzjonijiet – li dik talKunsilli Lokali se tkun l-ewwel
waħda fuq livell nazzjonali
– se jkunu qed jirrikjedu
l-ħidma qawwija u kostanti talħaddiema li jiffurmaw l-Uffiċċju
Informazzjoni.
L-Uffiċċju Informazzjoni
kien u se jibqa’ impenjat u
determinat li, bl-aktar mezzi
effettivi, iwassal il-vuċi tal-Partit
Nazzjonalista biex jikkonvinċi
u jipperswadi, filwaqt li
jikkonsolida l-messaġġ tal-partit
bħala wieħed kredibbli li jasal
għal-livell tan-nies.

pn.org.mt
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SENA TA’
MARATONI REKORD
GĦALL-PARTIT
NAZZJONALISTA
L-Uffiċċju
Finanzi

Il-kumitat li qed jieħu ħsieb il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, imwaqqaf
mill-Kap tal-Partit Adrian Delia, jieħu ħsieb li jmexxi l-finanzi bl-aħjar
mod possibbli filwaqt li jesplora modi differenti ta’ kif jista’ jtejjeb issitwazzjoni finanzjarja, inaqqas id-dejn tal-Partit u jlaħħaq mal-ispejjeż
ta’ kuljum li jkollu partit politiku.
ĦIDMA MA TAQTA’ XEJN BIEX IKOLLNA L-AĦJAR RATI TA’ SELF
MAL-KREDITURI TAGĦNA
Fost dawn l-ispejjeż, waħda mill-aktar li hija ta’ piż hija n-nefqa flinteressi għad-dejn li ġie akkumulat fis-snin preċedenti. Qed nagħmlu
ħidma ma taqta’ xejn biex ikollna l-aħjar rati ta’ self mal-kredituri
tagħna. Fost oħrajn, din l-amministrazzjoni ddeċidiet li tkompli bliskema ċedoli, skema li hija skont il-liġi u li permezz tagħha persuna
jkun qiegħed jinvesti fil-Partit Nazzjonalista b’rati li huma vantaġġjużi
għall-individwu u li jgħinu għall-pjan fit-tul li sar biex titjieb issitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista.
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Organizzajna erba’ maratoni u f’kull
waħda rnexxielna niġbru somom
rekord meta kkumparati malmaratoni preċedenti li saru fl-istess
żmien tas-sena
L-organizzazzjoni ta’ bosta
attivitajiet kompliet matul
is-sena b’mod regolari u
b’attendenzi tajbin ħafna. Kull
persuna li tattendi tieħhu pjaċir
bl-atmosfera u fl-istess waqt
tkun qiegħda tgħin lill-Partit.
ĦIDMA BIEX DIVERSI
PROPJETAJIET TAL-PARTIT
JIĠU KKUMMERĊJALIZZATI
BIEX JIRRENDU AKTAR
Komplejna mexjin ukoll filħidma biex diversi propjetajiet
tal-Partit jiġu kkummerċjalizzati
u b’hekk jiżdied id-dħul
minnhom.

Ħidma oħra li saret fl-aħħar
sena kienet dik sabiex ikollna
diversi billboards li jinkrew għal
reklamar, imma din il-ħidma
sabet diversi intoppi minn
diversi awtoritajiet tal-Gvern
u għalhekk s’issa ma setgħux
jittellgħu.
Fi ftit ġimgħat oħra tibda
l-kampanja elettorali għallelezzjonijiet tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsilli Lokali
madwar Malta u Għawdex
kollha. Kull attività li ssir matul
din il-kampanja tiswa l-flus u
għalhekk dejjem infittxu l-aħjar

modi possibbli kif inwasslu
l-messaġġ tagħna mingħajr ma
nesaġeraw fl-infiq. Nemmnu
bis-sħiħ li l-proposti u l-politika
tal-Partit Nazzjonalista hija
l-aħjar waħda kemm fuq livell
Ewropew u kemm fuq livell
lokali u għalhekk nappellaw
lil kull min jemmen li nistgħu
nagħmlu l-ġid lil pajjiżna u
lil-lokalitajiet tagħna sabiex
jgħin mill-aħjar li jista’ anke
b’donazzjonijiet għallfinanzjament ta’ dawn iż-żewġ
kampanji.

IL-MARATONI HUMA MEZZ EWLIENI TA’ ĠBIR MILL-PARTIT NAZZJONALISTA, IMMA L-UFFIĊĊJU FINANZI QED JAGĦMEL ĦIDMA
WKOLL BIEX INAQQAS L-ISPEJJEŻ TAL-PARTIT, JIKSEB RATI AKTAR VANTAĠĠJUŻI GĦAS-SELF, U JARA LI L-PARTIT IKOLLU AKTAR
DĦUL MILL-ĦAFNA PROPJETAJIET LI HU SID TAGĦHOM

Huma ħafna l-voluntiera li jgħinu lill-Partit b’ħeġġa u determinazzjoni
kbira. Dawn jagħtu l-ħin tagħhom minn qalbhom u jagħmlu xogħol
f’diversi setturi, anke fl-Uffiċċju Finanzi. Nirringrazzjaw mill-qalb lil
dawn il-persuni kollha għaliex bl-għajnuna tagħhom isir ħafna xogħol li
permezz tiegħu jiġu ffrankati ħafna spejjeż.
ERBA’ MARATONI F’SENA LI F’KULL WAĦDA MINNHOM
IRNEXXIELNA NIĠBRU SOMOM REKORD
Bħalissa qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli biex nikkontrollaw
l-ispejjeż u b’hekk nieħdu l-massimu mir-riżorsi li għandna. Mil-lat
tad-dħul, imbagħad, matul l-aħħar sena kellna suċċess kbir fejn jidħlu
l-maratoni għall-ġbir ta’ fondi. Ġie stabbilit li jiġu organizzati erba’
maratoni fis-sena, u f’kull waħda rnexxielna niġbru somom rekord
meta kkumparati mal-maratoni preċedenti li saru fl-istess żmien tassena.
Dan ir-riżultat seta’ jinkiseb biss bil-ħidma ta’ ħafna nies kemm
fil-Partit, kemm fil-Kumitati u l-Fergħat, kif ukoll fil-Media Link
Communications. L-akbar ringrazzjament imur lil kull persuna li
għoġobha tgħin permezz ta’ donazzjoni, kulħadd skont kemm jiflaħ.
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GRAZZI KBIRA
LILL-VOLUNTIERI
GĦALL-ENERĠIJA
U L-ĦIDMA
TAGĦHOM
pn.org.mt

PP_KG_Booklet_Mechanics.indd 56-57

15/02/2019 22:43

58

DOKUMENT KUNSILL ĠENERALI FRAR 2019

RAPPREŻENTANZA
EFFETTIVA TAL-PN
F’FORA EWROPEJ
U DINJIN
L-Uffiċċju
Internazzjonali
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Ħidma mal-Partit Popolari Ewropew biex
nikkordinaw il-kampanja tal-elezzjoni
għall-Parlament Ewropew

KORDINAMENT MA’ SĦABNA FL-AKBAR PARTIT EWROPEW
Matul l-2018, ir-relazzjoni tal-Partit Nazzjonalista mal-PPE kompliet tissaħħaħ. Din ir-relazzjoni hi importanti
għall-PN u għal Malta fid-dawl tal-fatt li l-PPE hu l-akbar partit politiku Ewropew. Ir-rabta mal-PPE ssaħħet
permezz ta’ laqgħat li l-Kap tal-Partit, flimkien mas-Segretarju Internazzjonali, kellhom mal-ogħla diriġenti
tal-PPE, kif ukoll permezz ta’ ħidma ma’ rappreżentanti tal-PPE f’diversi istituzzjonijiet Ewropej, fosthom malPresident tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani.

L-akbar avveniment fuq livell internazzjonali għall-Partit Nazzjonalista
matul l-aħħar 12-il xahar kien il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew
(PPE) li nżamm f’Helsinki, il-Finlandja. Dan kien l-ewwel Kungress talPPE wara dak li kien ospita l-Partit Nazzjonalista f’Malta fid-29 u t-30
ta’ Marzu 2017.

Matul l-istess perjodu, il-Kap tal-Partit attenda numru ta’ summits tal-mexxejja tal-partiti fi ħdan il-PPE li
nżamm qabel u bi preparazzjoni għas-summits tal-mexxejja Ewropej. Għal dawn is-summits, il-Kap tal-Partit
dejjem kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali. Matul l-istess summits, il-Kap tal-Partit flimkien masSegretarju Internazzjonali kellhom numru ta’ laqgħat bilaterali ma’ esponenti oħra tal-PPE, mill-Kummissjoni
Ewropea u mill-Parlament Ewropew.

Fil-Kungress ta’ Helsinki, il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat millKap tal-Partit, Adrian Delia, sitt delegati kif ukoll l-MEPs tal-Partit. Dawn
id-delegati kollha kellhom l-opportunità li jagħżlu bejn żewġ kandidati
li kkontestaw l-elezzjoni biex minn fosthom jintgħażel min ser ikun
ir-rappreżentant tal-PPE għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea
f’Mejju li ġej. F’din l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista esprima l-appoġġ
għal Manfred Weber li eventwalment rebaħ din l-elezzjoni u issa huwa
l-kandidat tal-PPE.

Minbarra dawn il-laqgħat, is-Segretarju Internazzjonali ipparteċipat f’laqgħat fl-assemblei politiċi tal-PPE
kif ukoll kumitati oħra li fihom tinżamm diskussjoni fuq livell politiku u amministrattiv bejn il-partiti kollha
membri tal-PPE. Barra minn hekk, saru wkoll laqgħat li matulhon ġie abbozzat il-manifest elettorali tal-PPE
għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ser jinżammu f’Mejju li ġej.
Matul din is-sena saru wkoll laqgħat li fihom ġiet ippjanata l-kampanja elettorali tal-PPE, u tal-partiti fi ħdanu,
għall-istess elezzjonijiet.

Il-Kap tal-Partit kien fost il-mexxejja li indirizzaw dan il-Kungress li
nżamm bejn is-7 u t-8 ta’ Novembru 2018.

Il-Partit Nazzjonalista
esprima l-appoġġ
għal Manfred Weber li
eventwalment rebaħ
din l-elezzjoni u issa
huwa l-kandidat talPPE għal President talKummissjoni Ewropea
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LAQGĦAT DIPLOMATIĊI ’L
HINN MILL-EWROPA

L-ELEZZJONI TALPARLAMENT EWROPEW

Il-ħidma tal-Uffiċċju
Internazzjonali fi ħdan il-Partit
iffokat ukoll fuq impenji li
jmorru ’l hinn mill-Unjoni
Ewropea. Matul l-aħħar sena,
kienu diversi l-laqgħat li l-Kap
tal-Partit kellu ma’ ambaxxaturi,
konsli u diplomatiċi oħra minn
diveri pajjiżi minn madwar
id-dinja. Matul dawn il-laqgħat
saru diskussjonijiet kemm
dwar is-sitwazzjoni politika
fil-pajjiżi rispettivi u l-madwar
kif ukoll dwar il-viżjoni talPartit Nazzjonalista fuq livell
internazzjonali. Minbarra dawn
il-laqgħat uffiċjali, is-Segretarju
Internazzjonali jkollha numru ta’
laqgħat oħra mad-diplomatiċi
ta’ pajjiżi barranin f’Malta.

Matul il-ġimgħat li ġejjin
l-Uffiċċju Internazzjonali ser
ikun qed jintensifika l-ħidma
tiegħu bi preparazzjoni
għall-elezzjoni tal-Parlament
Ewropew; dan mhux biss
permezz tal-laqgħat ta’
preparazzjoni li qed ikompli
jinżammu fi Brussell fi ħdan ilPPE imma wkoll lokalment biex
il-Partit Nazzjonalista u Malta
jkomplu jgawdu mir-relazzjoni
li għandna mal-akbar partit filParlament Ewropew.

L-Uffiċċju Internazzjonali
kkordina wkoll żjara li numru ta’
żgħażagħ minn ħdan il-Partit
għamlu fiċ-Ċina f’Novembru li
għadda fuq stedina tal-Partit
Komunista Ċiniż. Matul din iżżjara ta’ disat ijiem, iż-żgħażagħ
kienu esposti għall-ħajja
f’dan l-aktar pajjiżi popolat
fid-dinja. Din iż-żjara kienet
possibbli grazzi għal-livell ta’
koperazzjoni bejn il-Partit u
l-ambaxxata Ċiniża f’Malta.

IL-KAP TAL-PARTIT NAZZJONALISTA, ADRIAN DELIA, HU U JMEXXI D-DELEGAZZJONI TALPARTIT NAZZJONALISTA FIL-KUNGRESS TAL-PARTIT POPOLARI EWROPEW F’HELSINKI,
IL-FINLANDJA… DAN KIEN IL-KUNGRESS TA’ WARA DAK LI KIEN OSPITAT MILL-PARTIT
NAZZJONALISTA F’MALTA F’MARZU 2017
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PARTIT ATTENT
GĦALL-BIDLIET
FIL-PROĊESS
ELETTORALI
L-Uffiċċju
Elettorali

Il-ħidma tal-Uffiċċju Elettorali,
ELCOM, matul l-2018 kienet
iffukata fuq il-bidliet li qed
isiru għal-liġi elettorali u
għall-mod kif jingħaddu l-voti
fl-elezzjonijiet. F’din il-ħidma,
il-Partit Nazzjonalista wera ruħu
mhux biss attent imma wkoll
qabad żbalji li setgħu heddew
b’mod serju l-proċess tal-għadd
tal-voti. L-ELCOM qed taħdem
ukoll mal-Kumitati Sezzjonali bi
preparazzjoni għall-elezzjonijiet
ta’ Mejju li ġej.
TIBDIL GĦAL-LIĠI
ELETTORALI
Id-delegati tal-Partit
Nazzjonalista żammew kuntatt
regolari mal-Kummissjoni
Elettorali u attendew laqgħat
li matulhom ġew diskussi
emendi għal-liġi elettorali.
Dawn l-emendi għad iridu
jiġu diskussi fil-Parlament
u fost oħrajn għandhom
l-għan li jemendaw l-Att dwar
l-Elezzjonijiet Ġenerali u l-Att
dwar Kunsilli Lokali biex ikun
jista’ jsir l-għadd tal-voti b’mod
elettroniku, biex in-nomini
tal-kandidati jkunu jistgħu
jintlaqgħu permezz ta’ sistema
online u mhux biss bl-idejn,
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Il-ħidma għallappuntamenti
elettorali li se
jsiru matul
l-2019 diġà
bdiet tirranka
ġmielha

kif ukoll biex jinbidel il-format
tal-poloz tal-votazzjoni biex,
fost oħrajn, jinkludu r-ritratti talkandidati.
Id-delegati tal-Partit
Nazzjonalista insistew ukoll
mal-Kummissjoni Elettorali
li l-votazzjonijiet jibqgħu
jsiru permezz ta’ dokument
tal-vot li jitqassam fid-djar.
Dan minħabba li l-Partit
Nazzjonalista m’għandux
fiduċja fl-awtorità responsabbli
mill-ħruġ tal-karta tal-identità
u għaldaqstant huwa tal-fehma
li sakemm il-Kummissjoni
Elettorali m’għandhiex kontroll
fuq il-karta tal-identità u dan
l-istess dokument jibqa’ f’idejn
Identity Malta, il-proċess
m’għandux jinbidel biex tibda
tintuża l-karta tal-identità għallvotazzjoni.
L-GĦADD ELETTRONIKU TALVOTI
Għal dawn l-aħħar xhur
l-ELCOM kienet involuta
f’laqgħat regolari malKummissjoni Elettorali dwar
l-għadd tal-voti b’mod
elettroniku. Dan il-proċess
kien mistenni li jibda mill-

elezzjonijiet tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsilli Lokali
li ser jinżammu f’Mejju li ġej.
Madankollu, dan jista’ jseħħ biss
jekk fil-ġimgħat li ġejjin terġa’
tinbet fiduċja fis-sistema li qed
tkun proposta wara li fix-xhur li
għaddew l-ELCOM identifikat
numru ta’ nuqqasijiet fissistema li minnhom infushom
ma jiggarantixxux li s-sistema
bilfors taħdem biex tirrifletti
l-intenzjoni tal-elettorat.
Matul numru konsiderevoli
ta’ laqgħat li involvew
diskussjonijiet tekniċi kif ukoll
loġistiċi, l-ELCOM ressqet
numru ta’ suġġerimenti kif din
is-sistema tista’ tkompli tiġi
rfinata biex taħdem aħjar kif
ukoll ressqet numru ta’ punti
li ġew innutati. Inżammu wkoll
numru ta’ laqgħat oħra dwar
l-istampar tal-poloz tal-vot
minħabba li dawn ukoll irid
isir tibdil fihom biex ikun jista’
jsir l-għadd tagħhom b’mod
elettroniku. Saru wkoll numru ta’
sessjonijiet ta’ stampar bi prova
filwaqt li sar ukoll stampar biex
ġiet ppruvata karta ġdida li ser
tibda tintuża għall-poloz tal-voti
minn Mejju li ġej.

Il-Partit
Nazzjonalista
m’għandux
fiduċja
f’Identity Malta
li hi l-awtorità
responsabbli
għall-ħruġ talkarta tal-identità
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L-ELCOM
irnexxielha
tidentifika
numru ta’
nuqqasijiet fissistema l-ġdida
tal-għadd talvoti li minnhom
infushom ma
jiggarantixxux
li s-sistema
bilfors taħdem
biex tirrifletti
l-intenzjoni talelettorat

IS-SEGRETARJU ĠENERALI CLYDE PULI
FIL-KONFERENZA TAL-AĦBARIJIET DWAR ISSISTEMA L-ĠDIDA TAL-GĦADD TAL-VOTI: STA
GĦALL-KUMMISSJONI ELETTORALI LI TARA
LI KOLLOX JIMXI KIF SUPPOST U JITWIEĠBU
L-MISTOQSIJIET LI QED IQUMU WARA LI
L-ELCOM IDENTIFIKAT DIFETTI FIS-SISTEMA
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Fl-aħħar xhur saru wkoll numru
ta’ sessjonijiet ta’ prova fuq
is-sistema elettronika talgħadd tal-voti. Dan it-taħriġ
kien jinvolvi l-mobilizzazzjoni
ta’ mijiet ta’ voluntieri li jgħinu
lill-ELCOM fis-sala tal-għadd
tal-voti biex dawn ukoll bdew
jitħarrġu fuq il-proċess ilġdid tal-għadd tal-voti. Kien
proprju f’waħda minn dawn
is-sessjonijiet li l-ELCOM
individwat anomalija fis-sistema
li permezz tagħha l-kuntrattur
biddel parametri fis-sistema
mingħajr ma kien infurmat
ħadd. Dan il-fatt minnu nniffsu
wassal biex daħħal dubji kbar
dwar l-integrità tas-sistema
nfisha.
F’konferenza tal-aħbarijiet li
nżammet fit-3 ta’ Diċembru
2018 wara li seħħ dan l-inċident,
is-Segretarju Ġenerali Clyde
Puli ddikkjara hekk: “Il-Partit
Nazzjonalista tilef il-fiduċja
fis-sistema ġdida ta’ għadd
tal-voti kif ġiet imbagħbsa.” Hu
qal li issa sta għall-Kummissjoni
Elettorali li tara li kollox
jimxi kif suppost u jitwieġbu
l-mistoqsijiet li qed iqumu
biex din il-fiduċja terġa’ tiġi
restawrata. Huwa appuntu
għalhekk li sa mill-ewwel jiem
ta’ din is-sena l-ELCOM reġgħet
imbarkat fuq numru ta’ laqgħat
mal-Kummissjoni Elettorali biex
jiġu identifikati metodi kif terġa’
tkun riabilitata l-fiduċja f’din
is-sistema.
Jekk il-proċess tal-għadd
elettroniku jiġi implimentat
ikun ifisser ukoll li l-ELCOM
trid tibdel kompletament u
toħloq metodoloġiji ġodda ta’
kif topera fis-sala tal-għadd talvoti. Dan ser ikollu impatt ukoll
fuq dawk li ilhom ikunu fis-sala
tal-għadd voti għal elezzjoni
wara l-oħra u li jafu l-proċess
fuq ponot subgħajhom. Dan
minħabba li l-proċess ser
jinbidel kompletament millmument li l-kaxxi jibdew jaslu

fis-sala tal-għadd tal-voti.
Minkejja li l-ELCOM hija
konvinta li wasal iż-żmien li
l-għadd tal-voti ma jittawwalx
għalxejn, min-naħa l-oħra mhux
ser tippermetti li b’xi mod
tkun kompromessa r-rieda
tal-elettorat. Għaldaqstant
fil-ġimgħat li ġejjin l-ELCOM
ser tkun qed tissorvelja
dan il-proċess bir-reqqa
biex tkun f’pożizzjoni li
tagħti opinjoni infurmata
lill-Partit Nazzjonalista dwar
l-implimentazzjoni ta’ dan ilproċess u l-pożizzjoni li għandu
jieħu l-Partit dwarha.
ĦIDMA MAL-KUMITATI
SEZZJONALI
L-ELCOM mhix iffukata biss
fuq l-introduzzjoni tal-għadd
elettroniku imma wkoll qed
taħdem fuq l-organizzazzjoni
lokali biex ikun hemm kemm
jista’ jkun nies ippreparati
għall-appuntamenti elettorali
ta’ Mejju li ġej. L-impatt ta’
żewġ elezzjonijet f’daqqa ser
ikollu wkoll impatt fuq l-operat
kollu kemm lokali kif ukoll dak
ċentrali.

L-istess Kumitati Sezzjonali
ġew involuti fil-proċess għallidentifikar ta’ nies li jkunu lesti
li jassistu lill-ELCOM fil-proċess
elettorali, fosthom billi jservu
bħala Assistenti Kummissjonarji
Elettorali. Naturalment, din
il-ħidma mistennija tintensifika
ruħha aktar ma joqorbu
l-appuntamenti elettorali f’Mejju
2019.
ELEZZJONIJIET 2019
Kif ingħad qabel, il-ħidma għallappuntamenti elettorali matul
din is-sena diġà bdiet tirranka
ġmielha. Matul il-ġimgħat li
ġejjin din il-ħidma ser tkompli
titqawwa biex l-ELCOM tkun
ippreparata għall-proċessi
elettorali kollha, b’mod
partikolari t-tibdil li ser iġibu
magħhom, speċjalment fejn ser
jidħol l-għadd tal-voti, dejjem
jekk is-sistema l-ġdida tkun
implimentata.

Wara li l-ELCOM irċeviet
l-ismijiet tar-rappreżentanti
tal-Kumitati Sezzjonali, saret
laqgħa li matulha l-Kumitati
ġew aġġornati bil-ħidma li
kienet qed twettaq l-ELCOM
kif ukoll il-ħidma li hi mistennija
li ssir mill-istess Kumitati
Sezzjonali bi preparazzjoni
għall-elezzjonijiet ta’ Mejju li ġej.
Bħalissa flimkien mal-Kumitati
Sezzjonali, qed issir ħidma
fuq ir-reġistri elettorali tallokalitajiet rispettivi tagħhom
kif ukoll fuq l-identifikazzjoni
ta’ voluntiera biex jassistuhom
f’dak kollu li għandu x’jaqsam
mal-ħidma tagħhom fil-proċessi
elettorali, fosthom siġillaturi
kif ukoll dawk li ser ikunu qed
jakkumpanjaw lill-pulizija fittqassim tad-dokumenti tal-vot.
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INVESTIMENT U
TITJIB FIL-MEDIA
TAL-PARTIT
Media.Link
Communications

Media.Link Communications
hija l-ikbar kumpanija tal-media
f'Malta; hija l-unika kumpanija li
għandha stazzjon televiżiv (NET
Television), stazzjon tar-radju
(NET FM), żewġ gazzetti (IlMument u In-Nazzjon) u portal
tal-aħbarijiet (netnews.com.mt).
TIBDIL SABIEX IL-MEDIA TALPARTIT IWASSLU L-MESSAĠĠ
AĦJAR
Il-proċess ta’ tibdil fil-media
tal-Partit Nazzjonalista li
beda ftit iżjed minn sena ilu
taħt it-tmexxija taċ-Chairman
Eżekuttiv Pierre Portelli ħa
żvolta matul l-aħħar nofs tal2018 meta daħlu fis-seħħ diversi
inizjattivi maħsuba biex isaħħu
l-media.
L-għan aħħari ta’ dan it-tibdil
hu sabiex l-istess kumpanija
ssir iktar effettiva u effiċjenti.
Matul l-2018 tlaħħqu managers
ta’ diversi dipartiment kif
ukoll edituri ġodda bl-għan li
l-kumpanija tkun tista’ twassal
il-messaġġ tal-Partit aħjar u
b’iżjed effiċjenza. Dan sar fiddawl ta’ ħolqien ta’ programmi
ġodda, fejn irdoppjaw ilprogrammi fuq NET TV kif ukoll
inbidlet kompletament l-iskeda
tal-programmi ta’ NET FM.

INVESTIMENT KONTINWU
SABIEX INŻOMMU MATTEKNOLOĠIJA LI DEJJEM
TIŻVILUPPA

L-eżerċizzju ta’ modernizzar talmedia kollha tal-Partit inkluda:
• Rebranding totali talistazzjon tar-radju minn
Radio 101 għal NET FM.
Dan seħħ sabiex il-mezzi
tax-xandir tal-Partit
Nazzjonalista jkollhom
brand name wieħed. Dan
l-eżerċizzju mhux se
jkun estiż għall-gazzetti
In-Nazzjon u Il-Mument
għaliex dawn huma stabbiliti
biżżejjed u ma jirrikjedux li
jġorru l-istess isem.
• Sar rebranding sħiħ ta’
NetNews fejn il-kamra talaħbarijiet mhux biss isservi
ta’ aġenzija għall-pjattaformi
kollha li għandu l-Partit
Nazzjonalista iżda wkoll
ngħatat iżjed viżibbiltà bħala
brand fiha nnifisha. Fil-fatt
issa, fuq is-sit elettroniku,
fuq NET TV u fuq NET FM
kemm l-immaġini kif ukoll
is-sigla ta’ NetNews huma
ugwali.
• NetNews fuq NET TV
għandu sett ġdid fjamant bi
grafika ġdida.
• Iżjed programmi ta’ ġrajjiet
kurrenti fuq NET TV u NET
FM.
• Firxa usa’ ta’ ġeneri u stili ta’
programmi u preżentaturi
biex jolqtu iżjed nies. Dan
jinkludi l-użu tal-Ingliż f’ċerti
programmi.

F’dinja fejn it-teknoloġija qed
titbiddel il-ħin kollu, huwa
importanti ħafna li Media.Link
Communications iżżomm ilpass mat-teknoloġija l-ġdida.
Għalhekk, fuq bażi regolari
jsir investiment qawwi sabiex
l-apparat tal-kumpanija jkun
dejjem aġġornat maż-żminijiet
tal-lum. Dan ifisser flejjes kbar
u ftit minn dawn il-proġetti
jkunu jistgħu jsiru jekk mhux
bl-għajnuna ta’ eluf ta’ nies
li jagħtu d-donazzjonijiet
tagħhom lill-Partit minn żmien
għal żmien.
IL-PROĠETT HD
Matul l-2018 sar investiment
qawwija f’settijiet ġodda għatteleviżjoni iżda wkoll f’xiri ta’
cameras ġodda sabiex seta’
jkun komplut il-proġett ta’
NET HD li kien inbeda xi snin
ilu. Illum NET TV jista’ jxandar
kompletament HD. Dan ma
jfissirx li m’hemmx iżjed xi jsir.
L-OB Unit ta’ NET TV issa sar
l-iżjed wieħed qadim f’pajjiżna
fejn stazzjonjiet oħra, inkluż dak
tal-Partit Laburista, investew
f’OB Unit 4K li huwa superjuri
għal HD. Sabiex issir din ilqabża jeħtieġ investiment iżjed
qawwi b’għajnuna diretta millpartitarji Nazzjonalisti li dejjem
taw bi ħġarhom għall-media
tal-Partit Nazzjonalista.
LIBRERIJA DIĠITALI
Fl-2018 sar investiment
sostanzjali f’librerija diġitali li
NET TV kien nieqes minnha.
Bħalissa għaddej il-proċess ta’
tagging tal-filmati kollha, kemm
dawk riċenti kif ukoll dawk
passati.
Matul l-2018 inbeda wkoll ilproġett għal platform diġitali
on demand. It-talba sabiex
il-programmi ta’ NET TV u NET
FM ikunu wkoll aċċessibbli fuq

Il-proċess ta’
tibdil fil-media
ħa żvolta matul
l-aħħar nofs
tal-2018 meta
daħlu fisseħħ diversi
inizjattivi
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l-internet kompliet tikber. Li
kieku ma ttiħditx id-deċiżjoni
li jsir dan l-investiment, NET
TV kien jibqa’ l-uniku stazzjon
mingħajr dan is-servizz li sar
popolari ħafna mal-udjenzi.
Sabiex ma jintefqux flejjes
żejda, ittieħdet id-deċiżjoni
miċ-Chairman Eżekuttiv li dan
is-servizz jidħol fis-seħħ malli
jiskadu kuntratti u obbligi
preċedenti. B’hekk is-servizz
mistenni jibda f’April tal-2019.

IN-NAZZJON U IL-MUMENT

NET HONOURS

Is-sit elettroniku netnews.com.
mt kompla jissaħħaħ matul
l-2018 kemm f’dawk li jidħlu
fih b’mod regolari biex jaqraw
l-aħbarjiet kif ukoll fir-reklamar
li qed jiġbed dan is-sit. Netnews.
com.mt għandu ranking tajjeb
ħafna f’Malta u jitqabbel ma’
siti elettroniċi tal-ġurnali
indipendenti. Matul l-2019
hu maħsub investiment biex
ikompli jsaħħaħ is-sit elettroniku
li sar l-iżjed mezz popolari li bih
in-nies isegwu l-aħbarijiet.

Matul l-2018, ġiet imtellgħa
għall-ewwel darba s-serata
Net Honours bl-iżjed mod
professjonali. Din ġiet imxandra
live fuq NET TV u ħalliet impatt
pożittiv ħafna fuq l-udjenzi
u partitarji Nazzjonalisti li
kkontribwew għall-ħolqien ta’
NET TV 20 sena ilu. Fil-fatt
matul l-2018 ittieħdu diversi
inizjattivi sabiex jiġi ċċelebrat
dan l-anniversarju.
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Minkejja li l-gazzetti saru inqas
imfittxija minn qabel minħabba
l-influss tat-tekonoloġija li
tipprovdi immedjatezza, kemm
In-Nazzjon kif ukoll Il-Mument
żammew numru tajjeb ta’
qarrejja. Grazzi għat-titjib li
sar u l-ħidma tal-ħaddiema,
il-gazzetti tagħna m’għadhomx
joperaw b’telf.
NETNEWS.COM.MT

UDJENZI IŻGĦAR FL-ETÀ
U TITJIB FIL-QAGĦDA
FINANZJARJA
Fix-xhur li għaddew kemm
NET Television kif ukoll NET
FM żiedu l-udjenzi f’setturi
u ħinijiet partikolari. NET FM
ġibed udjenzi ġodda minn meta
sar ir-rebranding tal-istazzjon.
Partikolarment rajna titjib fletà medja ta’ dawk li jsegwu
l-istazzjon. Fil-fatt, waqt li Radio
101 kien jappella l-iżjed għal
persuni ta’ ’l fuq minn 55 sena,
issa NET FM sar jilħaq iżjed
udjenzi fl-etajiet ta’ ’l fuq minn
35. Dan ifisser ukoll li, minħabba
f’hekk, il-kumpanija qiegħda
f’pożizzjoni li tista’ żżid id-dħul
tagħha mir-riklamar u proġetti
oħra.
Fil-każ ta’ NET TV, żdiedu
l-programmi u l-firxa ta’ ġeneri
twessgħet. Programmi ta’
ġrajjiet kurrenti bħal 10Q, Sorsi
Infurmati, Iswed fuq l-Abjad u
NetLive kollha ġibdu udjenzi
ġodda, waqt li minn Jannar
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beda wkoll breakfast show ġdid,
NET AM.
Matul l-2018, it-tmexxija ta’
Media.Link Communications
naqqset l-ispejjeż tal-operat
tagħha bi kważi 18 % waqt li
żiedet il-bejgħ tar-reklamar fuq
is-snin ta’ qabel. Dan jawgura
tajjeb għall-ħidma li trid issir
matul l-2019 fejn, minkejja l-piż
tal-ispejjeż li se jġibu magħhom
l-elezzjonijiet tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsilli
Lokali, it-tmexxija ta’ Media.
Link Communications qed
tipproġetta li tkompli ttejjeb ilqagħda finanzjarja.
GRAZZI KBIRA LILLĦADDIEMA, LIS-SEMMIEGĦA,
LIT-TELESPETTATURI, LILLQARREJJA U LILL-AZJENDI LI
JIRREKLAMAW MAGĦNA
Media.Link Communications
qed tagħmel passi kbar ’il
quddiem. Dan qed isir l-ewwel
u qabel kollox bix-xogħol
xejn faċli tal-ħaddiema li qed

jirnexxilhom jiksbu riżultati
tajbin ħafna b’riżorsi limitati
immens. Qed isir ukoll blappoġġ tal-eluf ta’ semmiegħa,
qarrejja u telespettaturi
li jsegwu l-istazzjonijiet u
l-mezzi tagħna ta’ kuljum.
Grazzi wkoll għal dawk ilmijiet ta’ azjendi li jirriklamaw
magħna. Determinati li Media.
Link Communications tibqa’
tissaħħaħ b’mod sostenibbli
ħalli tkun mezz għall-Partit
Nazzjonalista sabiex ikun jista’
jwassal il-messaġġ tiegħu blaħjar mod possibbli.
Matul l-2019, il-Kamra talAħbarijiet ta’ NetNews
se jkollha l-impenn kbir li
tirrapporta l-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsilli Lokali. Il-ħaddiema
kollha tal-istazzjonijiet NET TV
u NET FM se jkunu impenjati
ferm biex iwasslu l-aħjar servizz
matul din il-kampanja elettorali.
Sadattant, beda x-xogħol fuq
l-iskedi tas-sajf u ta’ Ottubru
2019.

Matul l-2019,
il-Kamra talAħbarijiet
ta’ NetNews
se jkollha
l-impenn kbir
li tirrapporta
l-elezzjonijiet
tal-Parlament
Ewropew u
tal-Kunsilli
Lokali
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KATALOGAR UNIKU
F’MALTA TAL-AĦBARIJIET
LOKALI
Il-Librerija
Informa

L-operat tal-Librerija Informa
fis-sena 2018 kien dinamiku
u konsistenti. L-isfidi kienu u
għadhom kbar fuq żewg livelli:
ir-rwol tal-Librerija Informa florganizzazzjoni tagħna u l-isfidi,
jew aħjar bidliet, li qed iħabbtu
wiċċhom magħhom il-libreriji li
ġew imwaqqfa ferm qabel l-era
diġitali.
VANTAĠĠ UNIKU F’MALTA
Il-Librerija Informa għandha
vantaġġ uniku f’Malta: din
is-sena tagħlaq tletin sena
tagħmel indiċi b’mod millaktar professjonali f’database
apposta tal-aħbarijiet lokali
u l-artikli dwarhom li dehru
fil-gazzetti kollha li ħarġu
f’Malta mill-1989. Ix-xogħol
fuq dan l-indiċi jirrikjedi ħafna
ħin u jokkupa parti sostanzjali
mill-ħin tal-ħaddiema talLibrerija. Barra l-artikli li jidhru
fil-ġurnali, wieħed irid isemmi

wkoll l-ikkatalogar ta’ kitbiet ta’
opinjoni, dokumenti, rapporti u
materjal ieħor.
Il-klijenti tal-Librerija huma,
fil-maġġorparti tagħhom,
ġurnalisti, Deputati, uffiċjali talPartit Nazzjonalista, studenti
u membri tal-pubbliku li jkunu
jixtiequ tagħrif dwar ġrajjiet
jew temi partikolari ħafna. Għal
dan il-għan, fil-kuntest ta’ Malta,
l-indiċi tal-gazzetti lokali jibqa’
prijorità. L-informazzjoni dwar
ġrajjiet kurrenti matul l-2018
intalbet l-iżjed mill-ħaddiema
tal-media u tal-Partit kif ukoll
mid-deputati parlamentari.
INFORMAZZJONI
KATALOGATA FID-DATABASE
TAGĦNA GĦAL TLETIN SENA
Waqt li nibżgħu għallinformazzjoni katalogata
fid-database tagħna għal
tletin sena u waqt li nibżgħu
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wkoll għal dokumenti uniċi
li għandna, irridu nżommu
l-Librerija ħajja billi nżommu
l-pass maż-żminijiet u nħarsu
lejn il-futur. Waħda millisfidi li niltaqgħu magħhom
hija proprju l-ikkatalogar u
l-ippreservar tal-materjal li
jasal għandna f’format diġitali.
Il-ħidma f’dan il-qasam ser
tissokta.
Bħal kull sena l-Librerija rċeviet
numru ta’ donazzjonijiet inklużi
pubblikazzjonijiet mill-awturi
jew mill-pubblikaturi nfushom.
Waħda mid-donazzjonijiet
l-iktar prezzjużi hija ġabra
llegata tal-ġurnal Il-Poplu bejn
l-1930 u l-1934 mill-Onorevoli Dr.
Carm Mifsud Bonnici.
Għall-perjodu li ġej, apparti
x-xogħol diġà qawwi ta’
katalogar, nixtiequ nżidu
l-għarfien tal-pubbliku tasservizz uniku li tista’ toffri
l-Librerija Informa. Meta wieħed
iqis li d-database tal-ġurnali
ilha issa mill-1989, il-Librerija
Informa tippreserva katalgu
li jkopri tletin sena ta’ storja.
Dan huwa teżor kbir u uniku li
rridu nieħdu ħsiebu u naraw li
aktar nies ikunu jafu bih. Fil-fatt,
huma ħafna n-nies li fl-2018
żaru l-Librerija għall-fini ta’
riċerka u sabu affarijiet li ma
kinux isibu, jew li ma kinux isibu
b’daqshekk faċilità, f’postijiet
oħra.

Apparti
x-xogħol
diġà qawwi
ta’ katalogar,
nixtiequ nżidu
l-għarfien
tal-pubbliku
tas-servizz
uniku li tista’
toffri l-Librerija
Informa
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DONAZZJONI
PREZZJUŻA
F’ĠABRA LLEGATA
TAL-ĠURNAL
IL-POPLU BEJN
L-1930 U L-1934
MINN CARM
MIFSUD BONNICI

IL-LIBRERIJA INFORMA GĦANDHA VANTAĠĠ UNIKU F’MALTA: DIN IS-SENA TAGĦLAQ TLETIN SENA
TAGĦMEL INDIĊI B’MOD MILL-AKTAR PROFESSJONALI F’DATABASE APPOSTA TAL-AĦBARIJIET LOKALI
U L-ARTIKLI DWARHOM LI DEHRU FIL-GAZZETTI KOLLHA LI ĦARĠU F’MALTA MILL-1989
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INIZJATTIVI
POLITIĊI, TAĦRIĠ
U TAGĦLIM
L-Akkademja
għall-Iżvilupp
ta’ Ambjent
Demokratiku

Matul l-2018, il-Fondazzjoni AŻAD qabdet ir-ritmu fil-ħidma tagħha
hekk kif kien hemm bidla fit-tmexxija bil-ħatra ta' Roderick Agius bħala
Kap Eżekuttiv tagħha. Fost l-ewwel kisbiet ewlenin ta' din il-ħidma
hemm li reġa' ġie stabbilit mill-ġdid, wara numru ta' snin, il-kuntatt
mal-Konrad Adenauer Foundation tal-Partit Demokristjan Ġermaniż.
Dan il-kuntatt żviluppa f'kollaborazzjoni immedjata ta' inizjattivi li
varjaw minn stediniet f'konferenzi politiċi fuq livell Ewropew kif ukoll
appoġġ f'inizjattivi ta' taħriġ marbuta mal-politika.
BENNIENA TA' ATTIVITAJIET VARJI FIL-BELT
Il-binja minn fejn topera l-AŻAD fil-Belt reġgħet saret ukoll benniena
ta' attivitajiet varji. Għal darb'oħra reġgħu bdew ikunu organizzati
sensiela ta' korsijiet, uħud minnhom b'kollaborazzjoni ma' għaqdiet
mhux governattivi u kumpaniji privati kif ukoll inizjattivi kulturali
li varjaw minn ħarġiet għal kunċerti mużikali u tnedija ta' kotba.
Attivitajiet oħra kienu organizzati minn Deputati Parlamentari u
Membri Parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista fuq inizjattiva
personali.

TAĦDITA ORGANIZZATA MILL-AŻAD DWAR L-INTERPRETAZZJONI MINN LENTI
POLITIKA TAD-DIVINA COMMEDIA TA’ DANTE
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FIRXA WIESGĦA TA’
KORSIJIET
Fost il-korsijiet ta' taħriġ ta'
natura politika u li qanqal
interess kien hemm dak filpolitika għall-mexxejja ta'
għada, il-Future Leaders
Programme li qed isir
b'kollaborazzjoni mal-Konrad
Adenauer Foundation. Dan
il-kors qed jissokta u issa
daħal fit-tieni fażi tiegħu.
Matulu żgħażagħ bejn l-14 u
l-24 sena qegħdin jitħarrġu
fil-politika minn aspetti
differenti u għalih hemm
konkorezza tajba, interess
qawwi u parteċipazzjoni attiva.
Dan huwa kors li qed jitqies
bħala investiment fil-ġejjieni
għall-Partit Nazzjonalista fejn
qegħdin jitrawmu żgħażagħ
għall-politika. (Rapport aktar
dettaljat dwar il-Future Leaders
jinsab wara dan.)

Il-binja minn fejn
topera l-AŻAD
fil-Belt reġgħet
saret benniena ta'
attivitajiet, korsijiet,
inizjattivi kulturali u
tnedija ta' kotba

Korsijiet oħra li kienu
organizzati kienu dawk filġurnaliżmu, l-interpretazzjoni
minn lenti politika tad-Divina
Commedia tradotta għal-lingwa
Maltija, l-apprezzament tal-arti,
l-apprezzament tal-għamara
antika, l-għarfien dwar issaħħa mentali, l-għarfien dwar
l-awtiżmu, diskussjoni malawturi li għandhom xogħlijiet
letterarji fil-livell avvanzat
u intermedju tal-Matsec, u
l-apprezzament tal-inbid.
Dawn il-korsijiet tmexxew
minn professjonisti fis-setturi
rispettivi tagħhom.

SERATA LI BIHA L-AŻAD TAT ĠIEĦ
LILL-MAESTRO U KOMPOŻITUR, ILPROFESSUR JOSEPH VELLA

pn.org.mt

PP_KG_Booklet_Mechanics.indd 74-75

15/02/2019 22:43

76

DOKUMENT KUNSILL ĠENERALI FRAR 2019

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 77

Minbarra dawn il-korsijiet, għallewwel darba mit-twaqqif talAŻAD kienu introdotti korsijiet
għal individwi inkluż studenti li
riedu jibdew jitgħallmu lingwa
ġdida. Għaldaqstant kienu
introdotti korsijiet fit-Taljan, filFranċiż u fl-Ispanjol li tmexxew
minn għalliema kwalifikati.
ĦARĠIET KULTURALI U
EDUKATTIVI
Tul l-2018 kienu organizzati
wkoll ħarġiet kulturali u
edukattivi marbuta malĠimgħa Mqaddsa, mal-Imnarja,
mawra madwar Filfla, is-sitt
Santamarijiet f'Malta, l-irħula
f'Malta li jiċċelebraw il-Vitorja,
il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra
u l-Forti Sant Iermu. F'dawn
il-ħarġiet dejjem ingħata tagħrif
storiku li serva biex kattar
l-għarfien tal-parteċipanti li
attendew.
L-AŻAD ħadet ħsieb li tibda
tagħti ġieħ lil personalitajiet
Maltin. Fost l-ewwel inizjattivi
kien hemm l-organizzazzjoni
ta' kunċert li matulu ngħata
ġieħ lill-Maestro u Kompożitur,
il-Professur Joseph Vella li miet
fi Frar 2018. Dan il-kunċert
għaqqad flimkien esponenti
lokali minn soċjetajiet varji talbaned f'Malta u f'Għawdex.
Il-Fondazzjoni AŻAD trodd ħajr
lill-voluntiera li mill-ħin tagħhom
qegħdin jikkontribwixxu għal
din il-ħidma kollha li fix-xhur li
ġejjin se tkompli tissaħħaħ.
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INVESTIMENT
FIŻ-ŻGĦAŻAGĦ U
FIL-FUTUR TAL-PN
Il-programm
‘Future
Leaders’

Kif semma kemm-il darba l-Kap
tal-Partit Nazzjonalista Adrian
Delia, il-Partit ma jeħtieġx biss
li jaħdem biex isib spazju liżżgħażagħ imma jrid ikun ukoll
partit żagħżugħ, mibni fuq
il-ħsibijiet, l-enerġija u l-ħidma
taż-żgħażagħ.
‘FUTURE LEADERS’:
PROGRAMM LI JĦARES ’IL
QUDDIEM
Kien b’dan il-ħsieb li l-Partit
Nazzjonalista ħoloq ilprogramm ‘Future Leaders’
li minnu nnifsu juri wkoll li
l-argument tiegħu dwar ilħtieġa għal ippjanar fit-tul
japplikah qabelxejn għalih
innifsu. ‘Future Leaders’ huwa
programm fi ħdan l-AŻAD u
li jħares biss ’il quddiem, lejn
dak li se jkun jeħtieġ il-Partit
Nazzjonalista fi żmien ħames
jew għaxar snin oħra. Ilprogramm qed iħarreġ politiċi u
attivisti tal-futur fi ħdan il-Partit
Nazzjonalista li m’għandhomx
biss l-entużjażmu u l-ġibda lejn
il-partit imma wkoll ukoll il-ħajra
li jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom
u jibnu esperjenza minn kmieni
biex iwettqu ħidma politika
effettiva.

B’dan f’moħħna, fis-sajf li
għadda saret sejħa għal
żgħażagħ ta’ etajiet bejn l-14
u l-24 sena biex jingħaqdu
f’dan il-programm ta’ tiswir
ta’ żgħażagħ li jixtiequ jidħlu
għall-missjoni politika fi ftit snin
oħra kemm f’livell ta’ partit, kif
ukoll fuq livelli politiċi lokali,
nazzjonali u Ewropej. L-interess
kien qawwi tant li applikaw
’il fuq minn sittin żagħżugħ u
zagħżugħa.
WEEKEND INTENSIV U
MBAGĦAD SESSJONIJIET
PRATTIĊI
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Programm
biex iżżgħażagħ
li ħadu
sehem fih
jiżviluppaw
il-ħiliet
tagħhom
u jibnu
esperjenza
minn kmieni
biex iwettqu
ħidma
politika
effettiva
L-EWWEL PROGRAMM TAL-‘FUTURE LEADERS’ JINTEMM F’APRIL 2019 WAQT LI
DIVERSI MINNHOM DIĠÀ TAW ĦAJJA LILL-KUNSILL ĠENERALI TA’ NOVEMBRU 2018

POLITIĊI TA’ ESPERJENZA GGWIDAW LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ GĦAL DAK LI GĦANDHOM
BŻONN U LI GĦANDHOM JISTENNEW FIL-MISSJONI POLITIKA

Il-programm beda b’weekend
intensiv li fih iż-żgħażagħ
iddewqu suġġetti varji: xi
jfisser tkun Nazzjonalist, xi
jfisser li tkun fl-isfera pubblika,
x’teħtieġ biex tkun leader, kif
tikkomunika messaġġ politiku,
kif tagħmel kampanja elettorali,
xi jfisser tkun attivist politiku,
kif għandek tidher fil-pubbliku,
u suġġetti oħra. Il-qofol talweekend intlaħaq f’laqgħa ta’
diskussjoni mal-Kap tal-Partit,
Adrian Delia, fejn il-futur
leaders kellhom iċ-ċans jagħmlu
mistoqsijiet lill-Kap tal-partit.
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TAĦRIĠ PRATTIKU GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ MINN ESPERTI FIL-QASAM RISPETTIV TAGĦHOM

Biex seta’ sar dan il-programm
kien hemm bżonn fondi li,
biex jinkisbu, wara ħafna snin
l-AŻAD reġgħet stabbiliet
kuntatt mal-Fondazzjoni
Konrad Adenauer tal-Partit
Demokristjan Ġermaniż.

Sessjonijiet
u workshops
dettaljati
b’taħriġ
prattiku fi
gruppi żgħar

Fit-tieni fażi tal-programm, li
bdiet f’Diċembru 2018, bdew
isiru numru ta’ workshops
li jidħlu fid-dettall f’numru
ta’ suġġetti importanti
għall-parteċipanti u li wkoll
jagħtuhom taħriġ prattiku fi
gruppi żgħar.
ŻGĦAŻAGĦ IMĦARRĠIN U
LESTI BIEX JOFFRU RUĦHOM
FIL-MISSJONI POLITIKA

Hi t-tama tal-Partit
Nazzjonalista li fl-aħħar ta’
dan l-ewwel programm li
jintemm f’April li ġej, il-Partit
Nazzjonalista jkollu l-ewwel
tim ta’ żgħażagħ imħarrġin u
lesti biex joffru ruħhom f’liema
qasam tal-politika jixtiequ
jikkontribwixxu.
Diġà, fil-fatt, il-Partit
Nazzjonalista gawda mill-ħeġġa
u t-taħriġ lill-Future Leaders
fil-Kunsill Ġenerali ta’ Novembru
2018 meta numru minnhom
tkellmu fil-Kunsill Ġenerali li
kien immarkat bl-entużjażmu
tagħhom.

Partit
żagħżugħ,
mibni fuq
il-ħsibijiet,
l-enerġija u
l-ħidma tażżgħażagħ

Il-programm ‘Future Leaders’
se jissokta billi jagħti ċans
lill-parteċipanti jsegwu millqrib politiku jew uffiċjal talPartit Nazzjonalista b’mod li
jkollhom gwida individwali,
jew mentoring, minn politiċi ta’
esperjenza.

ENTUŻJAŻMU ŻAGĦŻUGĦ: IL-KAP TAL-PARTIT, ADRIAN DELIA, F’SELFIE MAŻŻGĦAŻAGĦ LI ĦADU SEHEM FIL-PROGRAMM ‘FUTURE LEADERS’
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SEHEM, DISKUSSJONI
U RIKONOXXIMENT
TAL-ISPORT
It-Tim
SportPN

L-2018 kienet għal TimSportPN
sena impenjattiva. Minn
konferenza nazzjonali u wirja ta’
ritratti sportivi għal attivitajiet
sportivi u laqgħat ma’ għaqdiet
sportivi, konna minn ta’
quddiem biex nipparteċipaw flisport, niddiskutu kif jista’ jtejjeb
il-ħajja f’pajjiżna u nirrikonoxxu
diversi atleti li kisbu unuri u
għamlu isem lil pajjiżna.
GĦAL SPORT NADIF
L-attività ewlenija ta’ TimSport
kienet il-konferenza nazzjonali
bit-titlu ‘Stop the Fix, Fix the
Threat, Għal Sport Nadif’ u
l-wirja ta’ ritratti sportivi, li ġiet
imtellgħa fl-istess żmien. Ilkonferenza saret fil-21 ta’ April

fil-Grand Hotel Excelsior, waqt
li bejn it-13 u is-27 ta’ April ġiet
mtellgħa l-wirja tar-rittratti
sportivi fil-binja tal-Parliament
Malti. Din kienet l-ewwel attività
mtellgħa minn entità politika
b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju
tal-Ispeaker.
Kif jindika t-titlu tal-konferenza,
fiha kienu diskussi temi dwar
il-korruzzjoni fl-isport: x’jista’
jsir biex tiġi evitata u/jew
titnaqqas kemm jista’ jkun ilkorruzzjoni fl-isport. Għal din
il-konferenza ġew mistiedna
diversi esperti kemm lokali kif
ukoll internazzjonali, fosthom
l-Integrity Officer tal-Liga
Spanjola, Alfredo Lorenzo,
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Pablo Salazar Mendias li hu investigatur tal-Europol u l-Membru Parlamentari Ewropew Bogdan Brunon
Wenta. Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, u l-Membru Parlamentari Ryan Callus
attendew u indirizzaw il-konferenza.
Għall-wirja tar-ritratti sportivi kellna ’l fuq minn 40 ritratt esebit, meħudin minn diversi fotografi tal-isport. Bi
ftehim minn qabel mal-esebituri, ir-ritratti li tqiegħdu fi frames minn TimSport bl-għajnuna tal-ħaddiema tadDar Ċentrali, inbiegħu u l-flus miġbura marru għad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Is-somma milħuqa kienet
ta’ aktar minn 400 ewro.

Minn ta’ quddiem biex nipparteċipaw flisport, niddiskutu kif jista’ jtejjeb il-ħajja
f’pajjiżna u nirrikonoxxu diversi atleti
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AKTAR MINN 13-IL ATTIVITÀ
GĦALL-FESTI TALINDIPENDENZA

TIMSPORTPN
GĦALL-EWWEL
DARBA
ORGANIZZA
TURNEW
TRIJANGULARI
TAL-FUTBOL
FIL-LIVELL TA’
MASTERS BILPARTEĊIPAZZJONI
TAT-TIM FRANĊIŻ
OLYMPIQUE
MARSEILLE,
IL-MALTA
MASTERS U
L-GOZO MASTERS

Wara dawn iż-żewġ
avvenimenti ewlenin,
TimSportPN, beda x-xogħol
għall-avvenimenti sportivi
marbuta maċ-ċelebrazzjonijiet
tal-festi tal-Indipendenza.
Bejn il-15 u t-28 ta’ Settembru,
TimSportPN bil-kollaborazzjoni
ta’ diversi għaqdiet sportivi
organizza ’l fuq minn 13-il
attività li kienu jvarjaw minn
wirjiet għal kompetizzjonijiet.
Bħas-snin ta’ qabel, ġiet
organizzata l-mixja/ġirja
madwar is-swar tal-Belt kif
ukoll l-Independence Masters
Water Polo Tournament. Ta’
min isemmi li l-parteċipanti
f'din il-kompetizzjoni jagħmlu
donazzjoni li tmur għad-Dar talProvidenza u li laħqet is-somma
ta’ 340 ewro.

TimSportPN għall-ewwel darba
organizza turnew trijangulari
tal-futbol fil-livell ta’ Masters bilparteċipazzjoni tat-tim Franċiż
Olympique Marseille, il-Malta
Masters u l-Gozo Masters.

Is-sena 2018 għal TimSportPN
għalqet bil-preżentazzjoni
ta’ 740 ewro lid-Dar talProvidenza, li kienu l-flus
miġbura mill-attivitajiet
imsemmija.

Kollox ma’ kollox, l-2018
kienet sena impenjattiva għal
TimSportPN b’attivitajiet
sportivi u bil-gwida tal-Membru
Parlamentari Ryan Callus,
il-Kelliem tal-Oppożizzjoni
għaż-Żgħażagħ, l-Isport u
l-Ġlieda Kontra l-Obeżità. Dan
kollu seta’ jsir grazzi wkoll
għad-dispożizzjoni tal-membri
tal-fergħa, fejn fil-maġġoranza
kbira kienu disponibbli għallaqgħat li saru matul l-2018.

L-2019 se tkun sena oħra ta’
sfida għal TimSportPN, waħda li
tkompli tibni fuq dak li diġà sar
fis-snin preċedenti. TimSportPN
konvint illi bit-tmexxija preżenti,
li għandha għeruq fid-dinja
sportiva, dawn l-isfidi jistgħu
jintlaħqu.

IL-KAP TAL-PARTIT NAZZJONALISTA, ADRIAN DELIA,
JINDIRIZZA L-KONFERENZA ORGANIZZATA MINN TIMSPORTPN
‘STOP THE FIX, FIX THE THREAT, GĦAL SPORT NADIF’

pn.org.mt

PP_KG_Booklet_Mechanics.indd 84-85

15/02/2019 22:43

86

DOKUMENT KUNSILL ĠENERALI FRAR 2019

FESTI B’LAQTA
DIFFERENTI U AKTAR
ŻAGĦŻUGĦA
Il-Festi
Indipendenza
2018

Il-festi tal-Indipendenza li saru fl-2018 kienu kkaratterizzati miċċelebrazzjoni tal-ewwel sena ta’ Adrian Delia bħala Kap tal-Partit
Nazzjonalista. Nistgħu ngħidu li dawn il-festi raw format dejjem
jaġġorna ruħu u kienu suċċess.
Il-festi kienu miftuħa uffiċjalment is-Sibt 15 ta’ Settembru bil-ftuħ talistands tal-ikel u x-xorb. Għall-ewwel darba l-istands ġew armati fuq
iI-Fosos stess b’erba’ stands armati taħt tinda waħda. B’kollox kien
hemm żewġ tined li kellhom tmien stands fihom u oħra kbira li kellha
ħames stands. Kien hemm ukoll stand tal-ikel ieħor, il-Blue Chill Out.
Stands zgħar oħra kienu wkoll imxerrdin mal-Fosos.

IL-KONKORS KANZUNETTA
INDIPENDENZA JUNIOR
Il-Konkors Kanzunetta
Indipendenza 2018 Junior reġa’
sar wara nuqqas ta’ tliet snin u
ntrebaħ mill-Kanzunetta ‘Moħħ
ta’ Tifla’ interpretata minn
Martina Galea Loffreda, kliem
ta’ Paul Ellul u mużika ta’ Mark
Spiteri Lucas.
It-Tlieta 18 ta’ Settembru
kien hemm diversi attivitajiet
sportivi fuq il-Fosos bħal
BMX, chess u oħrajn, kif ukoll
djalogu fit-teatru miftuħ.
Wara, fuq il-palk prinċipali,
preżentat minn Charles Saliba u
Louise Tedesco, sar il-Konkors
Kanzunetta Indipendenza li
xxandar live fuq NET TV.
IL-KONKORS KANZUNETTA
INDIPENDENZA
Din kienet is-27 edizzjoni ta’
dan il-konkors. Għas-serata
finali ħadu sehem 22 kantant
u kantanta. Il-bord tal-ġurija
kien immexxi mill-Maestro
Emmanuel Pirotta u kien taħt
is-superviżjoni tan-Nutar Sam
Abela. Il-membri tal-ġurija kienu
Laura Bruno, Raquela Dalli
Gonzi, Jeremy Dalli, Indrì Attard
u Colin Fitz.

TEEN PARTY GĦALL-EWWEL DARBA
Għall-ewwel darba organizzajna Teen Party b’DJ Nathan Farrugia u
wara komplejna fuq il-palk prinċipali bil-grupp Malti Xtend. Warajhom,
it-tribute band Killer Queen għamlu spettaklu bil-mużika eċċellenti
tagħhom. Is-serata kienet preżentata minn Mireille Bonello u Mark
Azzopardi.
Il-Ħadd 16 ta’ Settembru saru diversi attivitajiet fuq il-Fosos flimkien
ma’ diskussjoni politika fit-teatru miftuħ. Fuq il-palk prinċipali xxandar
filmat tal-Kap f’għeluq is-sena mill-ħatra tiegħu bħala Kap tal-Partit.
Wara, kompliet is-serata bil-kunċert tat-tribute band ta’ Coldplay –
Live Play imxandra live fuq NET TV u ppreżentata minn Roderick Vella
u Lisa Spiteri.
It-Tnejn 17 ta’ Settembru kien hemm il-mixja/ġirja minn ħdejn ilMonument tal-Indipendenza madwar is-swar tal-Belt organizzata mitTimSportPN, diskussjoni mill-APAN immexxija mill-Prof. Henry Frendo
u, wara, id-diskussjoni politika fit-teatru miftuħ. Fuq il-palk prinċipali
sar il-Konkors Kanzunetta Indipendenza Junior preżentat minn
Stephanie Chircop u Emma Cutajar u li xxandar fuq live NET TV.

Jirritorna
l-Konkors
Kanzunetta
Indipendenza
Junior wara
tliet snin

Il-konkors intrebaħ minn Sarah
Bonnici bil-kanzunetta ‘Il-Pinna’,
bi kliem ta’ Emil Calleja Bayliss
u mużika ta’ Sarah Bonnici u
Mark Lawrence Zammit.
L-Erbgħa 19 ta’ Settembru saret
diskussjoni politika fit-teatru
miftuħ flimkien mal-kandidati
għall-elezzjoni tal-Parlament
Ewropew. Saru wkoll diversi
attivitajiet sportivi fosthom
cycling, tournament tal-futbol
u wirja ta’ karozzi antiki. Fuq
il-palk prinċipali kien hemm
Spiteri Lucas Band u artisti oħra
Maltin preżentati minn Marbeck
Spiteri u Janvil. Din is-serata
wkoll kienet imxandra live fuq
NET TV.

MASS MEETING KIF JIXRAQ
F’SUM IS-SOVRANITÀ TA’
MALTA
Il-Ħamis 20 ta’ Settembru sar
il-mass meeting kif jixraq f’sum
is-sovranità ta’ Malta; dan
kien indirizzat mis-Segretarju
Ġenerali Clyde Puli u mill-Kap
tal-Partit Adrian Delia. Wara
l-mass meeting sar il-kunċert
tal-band D Capitals. F’nofsillejl
sar it-tlugħ tal-bandiera
Maltija mill-Kap tal-Partit fejn
indaqq l-Innu Malti u b’hekk
ġew fi tmiemhom il-Festi
Indipendenza 2018 fuq il-Fosos.

Il-Ġimgha 21 ta’ Settembru
sar riċeviment fi Ġnien
l-Independenza organizzat millForum SMEPN.
ATTIVITAJIET SPORTIVI
L-attivitajiet sportivi li ġew
organizzati waqt il-Festi
Indipendenza 2018 fuq il-Fosos
jew f’postijiet oħrajn kienu:
wirja ta’ judo, BMX Street Show,
chess, wirja ta’ karozzi antiki,
waterpolo, football, volleyball,
subbuteo/table football, cycling
devil race, wirja ta’ karate,
sparar fuq il-plattini u kayaking.
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IL-LOTTERIJA INDIPENDENZA
2018
Il-Lotterija Indipendenza din
is-sena ttellgħet f’Novembru
b’dawn il-premjijiet:
• L-ewwel premju: karozza
Mini valur ta’ €23,500 grazzi
għal Muscat Motors
• It-tieni premju: voucher
ta’ €2,500 mingħand ilEurotours
• It-tielet premju: voucher
ta’ €1,500 minghand ilEurotours
• Ir-raba’ premju: voucher
ta’ €500 minghand ilEurotours
• Mill-ħames sal-erbatax-il
premju: vjaġġi għal Sqallija
grazzi għal Virtù Ferries
• Mill-15 sal-64 premju:
weekend breaks għal żewġ
persuni fil-Lukanda Topaz,
il-Qawra

ATTIVITAJIET LI
VARJAW MINN
SPORT U
DIVERTIMENT
GĦAL IKEL U
DISKUSSJONI
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AKTAR
DISKUSSJONI,
AKTAR
PARTEĊIPAZZJONI
Il-Kunsill
Ġenerali

Għalkemm il-Kunsill Ġenerali
huwa l-ogħla organu talPartit Nazzjonalista, il-pjan
tal-amministrazzjoni l-ġdida
sa mill-bidu kien li dan
l-organu jinfetaħ aktar għallparteċipazzjoni tal-Kunsilliera
tal-Kunsill Ġenerali innifishom,
għall-attivisti tal-Partit, għattesserati kif ukoll għall-pubbliku
ġenerali. Il-pjan sa mill-bidu kien
li nagħmlu Kunsill Ġenerali aktar
parteċipattiv, fejn ikollna aktar
diskussjoni u naraw li l-Kunsill
Ġenerali jkun aktar viċin innies biex tabilħaqq dak li kien
imwiegħed mill-bidu, li l-politika
issir minn isfel għal fuq, tassew
jitwettaq.
Wieħed mill-kummenti
ewlenin li kien jasal għand
l-amministrazzjoni tal-Partit
kien li huwa tajjeb li n-numru
tal-Kunsilliera fil-Kunsill
Ġenerali żdied, iżda dan
awtomatikament kellu jfisser
aktar spazju u ħin għaddiskussjoni u opportunità fejn
wieħed iressaq il-kritika tiegħu
u l-ideat biex jara lill-Partit jimxi
’l quddiem u jkun aktar qrib
in-nies billi jiddiskuti u japprova
politika li tilħaq l-aspirazzjonijiet
tan-nies u n-nies iħossu li

l-Partit Nazzjonalista tassew
qed iħoss il-polz tagħhom.
SEHEM AKBAR GĦAN-NIES
Għal dan il-għan, rajna li niftħu
l-Kunsill Ġenerali għal aktar
parteċipazzjoni fejn minflok
fuq jumejn, kif kien isir qabel
il-Kunsill Ġenerali, issa qed ikun
organizzat fuq ġimgħa sħiħa,
sebat ijiem ta’ diskussjoni fejn
mhux biss ikollna s-sessjonijiet
plenarji fid-Dar Ċentrali iżda
jkollna sensiela ta’ laqgħat
distrettwali u reġjonali fil-każini
tal-Partit Nazzjonalista madwar
Malta u Għawdex.
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huma, x’jixtiequ mill-Partit
Nazzjonalista u kif permezz talPartit Nazzjonalista jaraw Malta
u Għawdex aħjar b’futur isbaħ
għalihom, għall-familji tagħhom
u għal uliedhom.
AKTAR DISKUSSJONI
Fil-laqgħat distrettwali u
reġjonali rajna li n-nies mhux
biss jitkellmu iżda waqt illaqgħat diretti b’mistoqsijiet
mal-Kap tal-Partit Adrian
Delia jittieħdu noti, issir riċerka
dwar il-mistoqsijiet tagħhom u
jingħataw tweġiba lura. F’dan ilkaż rajna l-utilità tal-ħidma talKordinatriċi tal-Kunsill Ġenerali,
Amanda Abela, li llum qed taqdi
din il-funzjoni f’din il-kariga
ġdida.
Fil-Kunsill Ġernerali rajna
aktar diskussjoni diretta u
parteċipattiva tant li fl-ewwel
żewġ Kunsilli Ġenerali li saru filformat il-ġdid kellna ’l fuq minn
250 kelliem li għamlu intervent,
mistoqsija jew diskors. B’hekk,
il-parteċipazzjoni tal-Kunsilliera
kienet aktar diretta u anke
mingħajr il-ħtieġa li jirriservaw

Il-Kunsill
Ġenerali qed
jara qawmien
żagħżugħ filparteċipazzjoni
usa’ u aktar
ħajja

Għal dan l-iskop rajna li
għall-Kunsill Ġenerali jkunu
mistiedna t-tesserati biex
ikollhom l-opportunità jitkellmu
fil-laqgħat distrettwali filkażini l-aktar viċin tagħhom
fil-lokalitajiet fejn jgħixu.
F’dawn l-attivitajiet rajna wkoll
parteċipazzjoni qawwija ta’ nies
li ġew u qasmu l-opinjonijiet
tagħhom magħna. Flimkien
ma’ dan, il-Partit ra li wkoll
jistieden esperti, professjonisti,
żgħażagħ, studenti u nies
mill-pubbliku biex jitkellmu
fil-Kunsill Ġenerali u jgħidulna
kif jaraw lill-Partit Nazzjonalista
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il-ħin għall-intervent tagħhom
minn qabel. Fil-laqgħat reġjonali
u distrettwali, kull min jattenda
seta’ jintervjeni direttament u
jiddiskuti mal-Kap tal-Partit.

Sessjonijiet fiddistretti u f’Għawdex
fejn il-parteċipazzjoni
kienet ħafna akbar
għal dawk kollha li
riedu jikkontribwixxu

IL-KUNSILL ĠENERALI TA’ NOVEMBRU LI GĦADDA KIEN KARATTERIZZAT MINN DISKUSSJONI WIESGĦA FUQ ĠIMGĦA SĦIĦA
DWAR ID-DOKUMENT POLITIKU ‘ĠID GĦAL KULĦADD F’SOĊJETÀ LI JIMPURTAHA’ U SEHEM KBIR GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IL-KANDIDATI,
IL-KUNSILLIERA LOKALI U
GĦAWDEX
Suġġeriment li ħdimna
fuqu mill-ewwel kienet ilparteċipazzjoni konkreta minn
kulħadd fil-Kunsill Ġenerali.
Bosta kienu jsostnu li jekk
tkun żagħżugħ, kandidat ġdid
jew Kunsillier Lokali, ftit li xejn
kien ikollok ċans titkellem u
tagħmel intervent fil-Kunsill
Ġenerali peress li ħafna drabi
kienu jintgħażlu nies ta’ profil
ogħla. Illum qed naraw li jkun
hemm sessjonijiet speċifiċi li
jkunu dedikati apposta għażżgħażagħ, għall-kandidati u
għall-Kunsilliera Lokali. Dawn
huma sessjonijiet li bis-saħħa
tagħhom il-Partit Nazzjonalista
seta’ juri l-potenzjal enormi li
għandu fost dawn in-nies li tant
jagħtu ħin u enerġija lill-Partit.
Ma’ dan, l-importanza
ta’ Għawdex għall-PN u
l-importanza lil Għawdex
ingħatat mhux biss billi f’ħames
snin se naraw li jsir Kunsill
Ġenerali wieħed f’Għawdex
iżda billi qed naraw li f’kull
Kunsill Ġenerali jkun hemm
sessjoni waħda f’Għawdex
għall-Għawdxin fejn l-Għawdxin
ikunu mistiedna jiġu, jitkellmu
u jintervjenu direttament malKap u mal-amministrazzjoni
tal-Partit.
Fuq kollox rajna li s-sessjonijiet
plenarji kollha tal-Kunsill
Ġenerali jkunu mxandra live
fuq il-media kollha tal-Partit
u fuq il-media soċjali ħalli,
barra l-attendenza fiżika, iddiskussjoni tilħaq l-usa’ firxa ta’
udjenzi.
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DISKUSSJONI USA’
DWAR IL-POLICIES
TAL-PARTIT U
L-QAGĦDA POLITIKA
Il-Kumitat
Eżekuttiv

Matul l-aħħar sena, ilKumitat Eżekuttiv tal-Partit
Nazzjonalista tlaqqa’
regolarment kull xahar, ħlief
għal Diċembru.
L-Eżekuttiv tal-Partit għandu
l-funzjoni speċifika li jiddeċiedi
dwar il-pożizzjonijiet politiċi li
jieħu l-Partit. Dan ir-rwol qed
jissaħħaħ billi kull deċiżjoni
politika tiġi diskussa f’dan
l-organu. Infatti, fl-Eżekuttiv
regolarment tiġi diskussa
l-qagħda politika f’pajjiżna, fejn
it-tmexxija jkollha l-opportunità
tisma’ l-opinjonijiet diversi millFergħat, Kumitati u strutturi
oħra tal-Partit, u fejn il-Kap
ikollu wkoll l-opportunità li
jfiehem b’mod dirett il-messaġġ
li jixtieq li l-Partit iwassal
f’dak iż-żmien partikolari. Fejn
nistgħu nipprevedu li suġġett
partikolari ser jitpoġġa fuq
l-aġenda mill-Gvern, naraw
ukoll li jiġi diskuss minn qabel
fil-Kumitat Eżekuttiv.
ĦIDMA EWLENIJA
Fost affarijiet oħra, matul din issena l-Kumitat Eżekuttiv
• approva numru ta’ kandidati
għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli
Lokali u tal-Parlament
Ewropew,

• iddiskuta u approva
d-dokumenti li ġew
preżentati fil-Kunsilli
Ġenerali,
• iddiskuta u ppropona
emendi għall-Istatut
tal-Partit li bihom żdied
l-involviment taż-żgħażagħ,
• kellu preżentazzjonijiet
dettaljati dwar il-qagħda
finanzjarja tal-Partit u t-titjib
li ġie reġistrat,
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SEMINARS U PPJANAR
Fl-Eżekuttiv sar ukoll seminar
dar il-kwistjonijiet etiċi u
politiċi marbuta mat-tibdil
fil-liġi tal-IVF. Dan is-seminar
ġie indirizzat min-numru
ta’ professjonisti u esperti
sabiex l-Eżekuttiv seta’ jkollu
diskussjoni infurmata qabel
ħareġ bil-pożizzjoni tal-Partit
dwar is-suġġett.

Fil-ġimgħat li għaddew, ilFergħat kollha tal-Partit intalbu
wkoll ilestu pjan ta’ ħidma li ser
iwassalna sal-elezzjonijiet talKunsilli Lokali u tal-Parlament
Ewropew f’Mejju li ġej. B’hekk
it-tmexxija tkun tista’ tikkordina
l-ħidma politika ċentrali ma’ dik
tal-Fergħat varji tagħna.

B’diskussjoni miftuħa u djalogu
onest nistgħu nibnu politika
b’saħħitha li, b’ħidma kordinata
u bil-kontribut ta’ kulħadd,
inkunu nistgħu nwassluha
għand il-poplu Malti u Għawdxi
kollu sabiex tassew noffru
għażla ta’ Gvern alternattiv.

L-Eżekuttiv jiddeċiedi dwar
il-pożizzjonijiet politiċi tal-Partit;
dan ir-rwol qed jissaħħaħ billi kull
deċiżjoni politika tiġi diskussa f’dan
l-organu li jiddiskuti regolarment
ukoll il-qagħda politika f’pajjiżna

• segwa preżentazzjoni dwar
il-Pre-Budget Document li
ppreżenta l-Partit,
• ħatar il-Kummissjoni
Elettorali għall-Elezzjonijiet
Interni tar-Rappreżentanti
Distrettwali,
• approva co-options għal
siġġijiet vakati f’Kunsilli
Lokali fejn kien hemm ilħtieġa,
• ħatar u approva
l-Kummissjoni Għażla
Kandidati li qed tiskrutinja
kull kandidat propost għallelezzjonijiet tal-Parlament
Ewropew, u
• approva l-Istatut talKulleġġ Kandidati tal-Partit
Nazzjonalista li ma kellux
Statut uffiċjali s’issa mittwaqqif tiegħu ftit tas-snin
ilu.
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ĦIDMA ORGANIZZATTIVA
U TĦEJJIJA GĦALLAPPUNTAMENTI
ELETTORALI
Il-Kunsill
Amministrattiv

L-2018 kienet sena impenjattiva sew għall-Partit Nazzjonalista. IlKunsill Amministrattiv kompla jiltaqa’ b’mod regolari matul din is-sena
biex jaqdi dmiru hekk kif mitlub minnu mill-istatut tal-Partit.
ANALIŻI POLITIKA
Skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, “il-Kunsill Amministrattiv ikun
responsabbli għat-tmexxija tal-organizzazzjoni ċentrali tal-Partit,
liema organizzazzjoni titmexxa mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit blgħajnuna tal-uffiċjali kollha l-oħra tal-Partit.” F’dan l-ambitu statutorju,
il-Kunsill Amministrattiv qeda dmiru bl-iktar mod komplet matul din
is-sena.
F’kull laqgħa li kellu l-Amministrattiv, kien dejjem preżenti l-Kap talPartit Nazzjonalista Adrian Delia u s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli li
t-tnejn li huma f’kull laqgħa analizzaw il-qagħda politika kurrenti biddiskussjoni mbagħad tinfetaħ għall-membri tal-Amministrattiv.
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Is-Segretarju Internazzjonali
Roselyn Borg kemm-il darba
tat rendikont taż-żjarat tagħha
barra minn xtutna f’isem ilPartit Nazzjonalista, anki dawk
l-iktar spissi fi Brussell fil-fora
tal-Partit Popolari Ewropew.

Responsabbli
għattmexxija talorganizzazzjoni
ċentrali talPartit, liema
organizzazzjoni
titmexxa misSegretarju
Ġenerali
tal-Partit blgħajnuna taluffiċjali kollha
l-oħra tal-Partit

ĦATRIET
Fil-bidu tas-sena 2018, il-Kunsill
Amministrattiv iltaqa’ biex
jaħtar id-Direttur Informazzjoni
(Jesmar Baldacchino), idDirettur Elcom (Angelito
Sciberras), il-Kordinatur Kunsill
Lokali (Charles Bonello) u
l-Kordinatur Kuntatt (Dione
Borg). Dakinhar kien ġie
diskuss ukoll ir-ristrutturar
tal-kumpanija Media.Link
Communications li hija propjetà
tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll
il-Laqgħat Ġenerali Annwali talKumitati u l-Fergħat.
Matul is-sena kollha kien hemm
iktar minn darba diskussjonijiet
dwar it-tesserament, ir-riformi
elettorali, il-ġbir ta’ fondi, ilqagħda finanzjarja tal-Partit u
l-kandidati għall-elezzjonijiet
tal-Kunsilli Lokali. Kien hemm
ukoll diversi taħditiet marbutin
mal-preparamenti taż-żewġ
Kunsilli Ġenerali li saru matul
is-sena, bil-President Kristy
Debono tagħti ħarsa lejn
it-tħejjijiet qabel kull Kunsill,
inklużi l-emendi statutorji li ġew

imressqa fil-Kunsill Ġenerali.
F’Novembru, is-Segretarju
Ġenerali Clyde Puli ppreżenta
d-dokument politiku li wassal
għal diskussjoni wiesgħa
fost il-membri tal-Kunsill
Amministrattiv, liema dokument
politiku ġie eventwalment
approvat mill-Kunsill Ġenerali.
Matul ix-xahar t’Awwissu
ġiet diskussa bir-reqqa
l-organizzazzjoni tal-festivitajiet
tal-Indipendenza u t-tessera
għall-2019.
GĦAŻLA TAL-KANDIDATI
Matul dan il-perjodu, il-Kunsill
Amministrattiv waqqaf ilKummissjoni Għażla Kandidati
għall-elezzjoni tal-Parlament
Ewropew li hija skedata għal
Mejju li ġej. L-Amministrattiv
ħatar lil Richard Muscat biex
imexxi din il-Kummissjoni li
eventwalment ħejjiet rapport
fuq il-kandidati tal-elezzjoni talParlament Ewropew qabel ma
dawn il-kandidati ġew approvati
mill-Kunsill Amministrattiv u
mill-Kumitat Eżekuttiv.
Dan l-organu tal-Partit ħadem
sew din is-sena b’lealtà sħiħa
lejn il-Partit u d-diskussjonijiet
fi ħdan il-Kunsill Amministrattiv
isiru dejjem bl-iktar mod matur,
seren, b’rispett lejn xulxin u
b’sens kbir ta’ kolleġjalità.

L-UFFIĊJALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA LI HUMA MEMBRI TAL-KUNSILL AMMINISTRATTIV
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INIZJATTIVI MINN
OPPOŻIZZJONI
POŻITTIVA, PROATTIVA
U EFFETTIVA
Il-Grupp
Parlamentari
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ABBOZZ TA’ LIĠI MRESSAQ
MILL-OPPOŻIZZJONI DWAR
IS-SAMARITAN IT-TAJJEB
Din l-okkażjoni kienet
preċiżament fl-4 ta' Lulju
2018 meta dakinhar ġie
diskuss abbozz imressaq millOppożizzjoni hekk imsejjaħ
tas-Samaritan it-Tajjeb.
MOZZJONIJIET DWAR
ARTIJIET PUBBLIĊI,
L-AMBJENT, IL-ĦASIL TALFLUS U L-QTIL TA’ DAPHNE
CARUANA GALIZIA
Kienu diversi l-mozzjonijiet
li l-Oppożizzjoni ressqet filParlament u li ġew diskussi
fil-plenarja. Fost dawn nistgħu
nsemmu:
• mozzjoni dwar l-art fiżŻonqor;

Matul is-sena 2018, il-ħidma tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista
kienet waħda parteċipattiva, attiva u effettiva. Ħidma li kienet tinkludi
kemm il-parteċipazzjoni diretta tad-Deputati fil-plenarja, kif ukoll
ħidma oħra fejjieda fil-Kumitati Parlamentari u f’delegazzjonijiet għal
laqgħat f’Malta u barra minn xtutna.
Bejn Jannar u Diċembru tal-2018 il-Grupp Parlamentari tlaqqa’ 13-il
darba.
SEHEM QAWWI MILL-OPPOŻIZZJONI F’114-IL SEDUTA PLENARJA
Il-Parlament Malti, matul is-sena 2018, tlaqqa' f’114-il seduta, bil-Grupp
Parlamentari Nazzjonalista mmexxi mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian
Delia jipparteċipa f’kull liġi li tressqet bid-diskussjoni, il-veduti tiegħu,
l-emendi u l-vot.
INTERVENTI MEQJUSIN U FFUKATI FUQ 9 STQARRIJIET
MINISTERJALI
Fl-aħħar tnax-il xahar saru disa’ stqarrijiet ministerjali fil-Parlament,
bil-maġġoranza tagħhom ikunu indirizzati mill-Prim Ministru. Il-Kap
tal-Oppożizzjoni dejjem kien preżenti waqt li kienu qed jitressqu dawn
l-istqarrijiet u pparteċipa fid-diskussjoni b’interventi meqjusa u ffukati.
Il-bqija tad-Deputati Nazzjonalisti pparteċipaw ukoll b’mod sħiħ
f’dawn l-istqarrijiet bl-osservazzjonijiet tagħhom.
11-IL MOZZJONI MILL-OPPOŻIZZJONI DWAR TEMI EWLENIN
Il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista bejn Jannar u Diċembru 2018
ressaq fil-Parlament 11-il mozzjoni. Kull seduta li kienet tippermetti li
tkun allokata għall-Oppożizzjoni dejjem ittieħdet. Però, il-Gvern naqas
li jpoġġi fuq l-aġenda l-kumplament tal-mozzjonijiet imressqa millOppożizzjoni, għajr f’okkażjoni waħda.

• mozzjoni dwar il-ħasil talflus;
• mozzjoni dwar isseparazzjoni tal-iskart; u
• mozzjoni dwar l-assassinju
tal-ġurnalista Daphne
Caruana Galizia.
30 EMENDA GĦAL ABBOZZI
TA’ LIĠIJIET
Matul l-2018, fil-Parlament
Malti ġew diskussi u approvati
44 abbozz ta’ liġi. Matul iddiskussjonijiet u d-dibattiti
relatati ma’ dawn il-liġijiet,
l-Oppożizzjoni Nazzjonalista
ressqet 30 emenda.
L-OPPOŻIZZJONI TWAQQAF
LILL-GVERN F’LIĠI LI BIHA
RIED IŻID IL-PENSJONIJIET
TAD-DEPUTATI
Ta’ min wieħed jirrimarka li
grazzi għall-intervent talOppożizzjoni, fejn uriet nuqqas
ta’ qbil mal-Gvern dwar abbozz
ta’ liġi li kien ser ifisser żieda
fil-pensjoni tal-Membri u Eks
Membri Parlamentari, il-Gvern
kien kostrett li jwaqqaf din il-liġi
milli tidħol fis-seħħ.

L-Oppożizzjoni
kienet hemm
biex isservi ta’
vuċi u tarka
għal dawk
l-aktar dgħajfin
f’pajjiżna
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4,389 MISTOQSIJA PARLAMENTARI MID-DEPUTATI TAL-OPPOŻIZZJONI
Kif dejjem hija l-prassi, l-ewwel nofs siegħa ta’ kull seduta parlamemtari tkun iddedikata għad-domandi
parlamentari. Anke hawn, l-Oppożizzjoni kienet ferm effettiva fil-ħidma tagħha tant li ġew imressqa xejn
inqas minn 4,389 domanda parlamentari mid-Deputati tal-Oppożizzjoni matul is-sena li għaddiet.
SEHEM FI 33 SEDUTA SPEĊJALI TAL-PARLAMENT
Id-Deputati f’isem il-Partit Nazzjonalista matul l-2018 ħadu sehem b’mod attiv ukoll waqt seduti speċjali talParlament flimkien ma’ inizjattivi oħra. Dawn l-inizjattivi kienu mmirati għal gruppi ta’ nies u oqsma differenti
fosthom l-anzjani, in-nanniet, iż-żgħażagħ, it-tfal, il-persuni b’diżabilità, l-EkoSkola u l-Kunsilli Lokali. Fil-fatt,
minn dawn l-inizjattivi kellna b’kollox 33 attività.
DIBATTITU B’URĠENZA DWAR 17 BLACK MITLUB MINN ADRIAN DELIA
F'Novembru li għadda kellna mument partikolari u importanti fil-Parlament. L-Oppożizzjoni, permezz ta’
talba li għamel lill-Ispeaker il-Kap Adrian Delia, talbet biex il-Parlament jiddiskuti b’urġenza l-kwistjoni relatata
ma’ 17 Black. Permezz ta’ din it-talba, il-Parlament iddiskuta dak li kien żvelat ftit sigħat qabel f’dik il-ġurnata
partikolari, fejn il-kumpanija 17 Black ħareġ li hi ta’ sid u mexxej tal-power station tal-gass li, irriżulta wara
minn rapport tal-Awditur Ġenerali, li saret għalxejn.
L-OPPOŻIZZJONI MA TĦALLIX LILL-GVERN IBIGĦ BIĊĊA ART KBIRA F’SAN ĠILJAN BIR-RIBASS
Kienet ukoll l-Oppożizzjoni li kixfet dak li l-Gvern ipprova jgħaddi ta’ malajr mill-Parlament lejlet il-Milied
tal-2018. Li ma kienx l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, il-Gvern Laburista kien se jittanta japprova kuntratt
innegozjat mill-Ministru Konrad Mizzi u li kien ser ifisser li l-poplu Malti kien ser jinsteraq fid-dawl tax-xemx.
Dan il-kuntratt kien qed jirriduċi l-valur ta’ medda art kbira f’San Ġiljan li jqarrab sew il-biljun ewro għall-valur
ridikolu ta’ 51 miljun ewro. L-Oppożizzjoni mhux biss waqqfet lill-Gvern milli jgħaddi din l-oxxenità baxx baxx
mill-Parlament lejlet il-Milied, imma wkoll ġegħlitu jerġa’ jidħol f’negozjati waqt li l-Kap tal-Oppożizzjoni
Adrian Delia għamel kampanja qawwija ġewwa u barra l-Parlament dwar din is-serqa.

IL-KAP TAL-OPPOŻIZZJONI ADRIAN DELIA F’WIEĦED MILL-ĦAFNA INTERVENTI PPREPARATI U FFUKATI TIEGĦU FIL-PARLAMENT
FEJN QED IKUN PROTAGONIST F’ĦAFNA OKKAŻJONIJIET

152 LAQGĦA TAL-KUMITATI
PARLAMENTARI
Is-sena li għaddiet, id-Deputati
mill-Grupp Parlamentari f’isem
il-Partit Nazzjonalista ħadu
sehem f’152 laqgħa ta’ Kumitati
Parlamentari varji. Uħud minn
dawn il-laqgħat saru barra
l-ħinijiet normali tal-Parlament.
Id-Deputati tal-Oppożizzjoni
wrew li huma ppreparati fuq
il-liġijiet u l-materji diskussi filKumitati Parlamentari fejn ukoll
għamlu ħafna proposti għal
tibdil għall-aħjar fil-liġijiet.
46 LAQGĦA F’FORA
EWROPEJ U
INTERNAZZJONALI
Ħidmet id-Deputati f’isem
il-Partit Nazzjonalista matul
l-aħħar 12-il xahar kienet ukoll
tikkonsisti f’mawriet barra minn
xtutna fejn kienu parti minn
46 delegazzjoni li pparteċipaw
f’numru ta’ konferenzi, laqgħat,
seminars u diversi fora oħra
Ewropej u internazzjonali.
LAQGĦAT EWLENIN
DWAR KORRUZZJONI U
TEMI EDUKATTIVI MA’
DELEGAZZJONIJIET
BARRANIN
Barra minn hekk, kien hemm
diversi okkażjonijiet fejn
l-Oppożizzjoni ġiet mistiedna
biex tilqa’ u/jew tiltaqa’ ma’
delegazzjonijiet barranin li kienu
jinsabu Malta għal laqgħat
uffiċjali fil-bini tal-Parlament.
L-Oppożizzjoni dejjem żammet
l-appuntament b’rispett,
preparazzjoni u l-akbar
professjonalità. Fost l-oħrajn,
l-Oppożizzjoni kellha laqgħat
ma’:
• Delegazzjoni ffurmata minn
Parlamentari Ewropej fejn
iddiskutejna l-attakk li qed
isir mill-Gvern fuq is-saltna
tad-dritt f’pajjiżna;
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• Delegazzjoni mill-Kummissjoni Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa
li fasslet rapport importanti dwar il-mod kif l-istituzzjonijiet
huma kollha kkontrollati mill-Prim Ministru;
• Delegazzjoni mill-GRECO, il-grupp tal-Kunsill tal-Ewropa
kontra l-korruzzjoni; u
• Tibor Navracsics, il-Kummissarju Ewropew responsabbli millEdukazzjoni u l-Kultura.
ĦIDMA SOSTANZJALI, NOTEVOLI U REGOLARI
Kif wieħed jista’ jinnota, il-ħidma tal-Grupp Parlamentari
Nazzjonalista mmexxi mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia
matul l-2018 kienet waħda sostanzjali, notevoli u regolari.
L-impenn fil-parteċipazzjoni mid-Deputati fisser b’mod tanġibbli
li l-Partit Nazzjonalista kien wieħed pożittiv fil-ħidma mwettqa
fil-Parlament u għamel dak li l-Gvern kien qed jispera li ma jsirx.
Kien, għadu u jibqa’ doveruż li l-Oppożizzjoni żżomm lill-Gvern
taħt il-lenti kull fejn hemm bżonn. Naturalment, fejn kien hemm
il-mumenti li l-Oppożizzjoni dehrilha li għandha tirrikonoxxi
ħidma pożittiva, saret minn min saret, ma ddejqitx li tistqarr dan.
L-OPPOŻIZZJONI KIENET HEMM META KIEN HEMM BŻONNHA
Fuq kollox però, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, minkejja
d-differenza fin-numri fil-konfront tad-Deputati fuq in-naħa talGvern, bil-fatti kienet hemm meta kein hemm bżonnha:
• biex isservi ta’ vuċi u tarka għal dawk li jinsabu fil-faxxa
l-aktar vulnerabbli f’pajjiżna;
• biex iddefendiet il-valur tal-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem
naturali tal-ħajja;
• biex kixfet qerq kontinwu mwettaq mill-Gvern Laburista;
• biex tkellmet bl-aktar vuċi qawwija kontra l-korruzzjoni;
• biex ressqet suġġerimenti u saħansitra liġijiet; u
• biex tkun Oppożizzjoni pożittiva, proattiva u effettiva
b’obbligu u bi mħabba lejn pajjiżna.
In-nies li fdawlna u sellfuna s-siġġu Parlamentari jistennew
mingħandna d-Deputati dak li aħna obbligati li nagħmlu b'lealtà
u mħabba lejn pajjiżna. Kien b’dan f’moħħna li bħala Grupp
Parlamentari wettaqna l-ħidma tagħna matul l-2018.
OPPOŻIZZJONI INNOVATTIVA B’KELLIEMA GĦAL OQSMA
ĠODDA
Ta’ min isemmi li fit-3 ta’ Frar 2018, il-Kap tal-Oppożizzjoni
Adrian Delia assenja rwoli ġodda lill-Membri Parlamentari talPN kelliema tal-Oppożizzjoni f’diversi oqsma, uħud minnhom
innovattivi, fl-ewwel Shadow Cabinet li fforma.
Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li wara li kien beda proċess ta’ ħidma
intensiva biex isaħħaħ l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista, issa
kien nieda Shadow Cabinet ġdid li jirrifleti l-mod ġdid ta’ kif se
jaħdem. Dan se jkun qed jirrifletti l-politika ċara tiegħu ta’ partit
pożittiv u Oppożizzjoni b’saħħitha li tiffoka fuq il-bżonnijiet u
x-xewqat tan-nies.

15/02/2019 22:43

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |105
VALURI ĊARI FIL-BAŻI TA’
POLITIKA INNOVATTIVA

o il-volontarjat u
s-socjetà ċivili; u

Adrian Delia qal li l-Partit
Nazzjonalista qed jibni l-politika
tiegħu fuq valuri ċari:

o il-kuntatt man-nies.

• iħares bis-serjetà l-ġid
komuni u l-wirt talġenerazzjonijiet futuri bi
protezzjoni ċara tal-ħajja
umana u b’inizjattivi
ambjentali;
• iqiegħed lill-persuna umana
fiċ-ċentru tal-politika
tiegħu b’opportunitajiet
għal kulħadd u wens lillvulnerabbli u dawk f’qagħda
dgħajfa;
• għandu viżjoni ċara ta’
ppjanar serju għall-futur
ekonomiku, soċjali u
infrastrutturali;
• qed jiffoka wkoll fuq
oqsma ġodda li huma
importanti għal ħafna nies
u għas-soċjetà tagħna u li
għandhom kelliem apposta
bħal:
o il-ġlieda kontra
s-solitudni,
o is-saħħa mentali,
o green initiatives,

B’hekk, il-Partit Nazzjonalista
qed juri li huwa partit innovattiv
bi pjan li jħares fit-tul maħsub
biex itejjeb il-ħajja tan-nies.
Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex
partit tal-flus jew tal-ħabi, iżda
partit tal-qalb u tan-nies li
se jkun qed jitkellem dwar ilbżonnijiet u x-xewqat tan-nies,
qal Adrian Delia.

“Nafu fejn
irridu mmorru
u nafu kif
irridu naslu.
Se nsaħħu
l-ġlieda kontra
l-korruzjoni…
se niddedikaw
ukoll l-istess
enerġija biex
nindirizzaw
il-ħtiġijiet ta’
kuljum talfamilji tagħna
u tal-persuni
vulnerabbli” –
Adrian Delia

Hu saħaq li l-Partit
Nazzjonalista mhuwiex
imdawwar kollu mal-personalità
tal-Kap tiegħu. Għall-kuntrarju,
huwa mibni fuq ġabra ta’ nies
li lesti jaħdmu flimkien biex
jirsistu għall-istess valuri tal-ġid
li naqsmu flimkien u kwalità
aħjar tal-ħajja.
Adrian Delia kkummenta:
“Nafu fejn irridu mmorru u
nafu kif irridu naslu. Se nsaħħu
l-ġlieda kontra l-korruzjoni…
se niddedikaw ukoll l-istess
enerġija biex nindirizzaw
il-ħtiġijiet ta’ kuljum talfamilji tagħna u tal-persuni
vulnerabbli.”

o good governance
o il-ġlieda kontra
l-obeżità u d-dijabete;
o ħiliet għas-seklu 21;
o il-media;
o l-identità nazzjonali;
o il-ġlieda kontra l-faqar
u kontra l-esklużjoni
soċjali;
o l-innovazzjoni
ekonomika;
o il-ġlieda kontra
d-dipendenzi;
o id-dimenzja;
o il-benesseri tal-familja;
o id-drittijiet tat-tfal u
tat-tarbija fil-ġuf;

IL-KAP TAL-OPPOŻIZZJONI JMEXXI WAĦDA MILL-KONFERENZI STAMPA MILL-GRUPP PARLAMENTARI NAZZJONALISTA FL-UFFIĊĊJU TALOPPOŻIZZJONI FIL-PARLAMENT: IL-PARTIT NAZZJONALISTA QED JIBNI IL-POLITIKA TIEGĦU FUQ VALURI ĊARI

o is-suq tal-propjetà;
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Il-lista sħiħa tal-Kelliema fix-Shadow Cabinet

ADRIAN DELIA

JASON AZZOPARDI

MARIO GALEA

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-PN, il-ġustizzja
u l-governanza tajba

L-ambjent, il-qasam marittimu u
l-inizjattivi ambjentali;

Is-saħħa mentali, id-dimenzja,
il-kura fil-komunità, id-dijabete,
u d-drittijiet tal-annimali;

DAVID AGIUS

IVAN BARTOLO

Il-Viċi Kap tal-PN għall-qasam parlamentari, l-enerġija
u l-immaniġġjar tal-ilma

L-akkomodazzjoni soċjali, ilġlieda kontra l-faqar, is-solitudni
u l-esklużjoni soċjali;

KARL GOUDER
L-impiegi u r-relazzjonijiet
industrijali;

ROBERT ARRIGO
Il-Viċi Kap tal-PN għall-qasam tal-partit, it-turiżmu;

TONI BEZZINA

CLAUDIO GRECH

It-trasport u l-infrastruttura;

Il-benesseri tal-familja, issolidarjetà soċjali, il-pensjonijiet
u d-drittijiet tat-tfal u tat-tarbija
fil-ġuf;

CLYDE PULI
Is-Segretarju Ġenerali tal-PN, l-edukazzjoni, l-iżvilupp
uman u l-ħiliet għas-seklu 21;
KRISTY DEBONO
Il-Presidenta tal-Kunsill Ġenerali tal-PN, l-ekonomija,
is-servizzi finanzjarji u l-innovazzjoni;
DAVID STELLINI
Il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-PN,
l-affarijiet Ewropej u l-Brexit;
ROBERT CUTAJAR
Il-Whip tal-Oppożizzjoni, il-Kunsilli Lokali,
il-komunitajiet u l-fondi Ewropej;

SIMON BUSUTTIL
Rappreżentant tal-Oppożizzjoni
fuq il-Kumitat Permanenti dwar
l-Istandards
RYAN CALLUS
Iż-żgħażagħ, l-isport u l-ġlieda
kontra l-obeżità;
THERESE COMODINI CACHIA
Il-media, il-kultura u l-identità
nazzjonali;
MARIO DE MARCO
Il-finanzi;

FREDERICK AZZOPARDI
Id-Deputy Whip tal-Oppożizzjoni, l-edukazzjoni u
l-affarijiet soċjali f’Għawdex;
CLAUDETTE BUTTIGIEG
Id-Deputy Speaker tal-Parlament, id-drittijiet indaqs,
il-libertajiet ċivili u d-drittijiet taċ-ċittadin;
KAROL AQUILINA
Ir-riformi fis-servizz pubbliku, iċ-ċittadinanza u
s-simplifikazzjoni tal-proċessi;

MARIA DEGUARA
L-anzjanità attiva, il-persuni
b’diżabilità u l-ġlieda kontra
d-dipendenzi u l-vizzji;
BEPPE FENECH ADAMI
Is-sigurtà nazzjonali u l-ġlieda
kontra l-kriminalità;

CARMELO MIFSUD BONNICI
L-affarijiet barranin u
l-promozzjoni tal-kummerċ;
MARTHESE PORTELLI
Il-proġetti kapitali, l-ippjanar u
s-suq tal-propjetà;
CHRIS SAID
Għawdex u r-riforma
kostituzzjonali;
HERMANN SCHIAVONE
Id-djalogu soċjali, il-volontarjat
u s-socjetà ċivili, u l-kuntatt
man-nies;
STEPHEN SPITERI
Is-saħħa;
EDWIN VASSALLO
Is-self-employed, in-negozji
ż-żgħar, il-koperattivi, il-biedja
u s-sajd.
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IL-VUĊI TIEGĦEK
F’MALTA, F’GĦAWDEX,
FI BRUSSELL U FI
STRASBURGU
Il-Grupp
Parlamentari
Ewropew

Għall-Membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista – David
Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech – is-sena 2018 kienet
l-aħħar waħda sħiħa qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-25 ta’
Mejju li ġej. Il-ħidma tat-tliet MEPs kienet waħda intensiva ferm kemm
f’Malta u f’Għawdex b’diversi laqgħat mal-kostitwenza u imsieħba
soċjali kif ukoll permezz ta’ żjarat fid-djar, imma wkoll fi Brussell u
Strasburgu b’voti, negozjati u dibattiti dwar liġijiet ġodda li jolqtu
b’mod dirett lill-familji u n-negozji Maltin u Għawdxin.
ĦIDMA FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA
Bħala delegazzjoni, it-tliet MEPs dejjem ħadmu flimkien u ġabu ’l
quddiem l-interess tal-poplu Malti u Għawdxi f’kull deċiżjoni li ħadu.
L-għaqda u s-sens ta’ tim favur pajjiżna kienu kruċjali biex il-ħidma
tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew tkun
waħda b’saħħitha u li tagħmel differenza għall-familji u n-negozji
Maltin u Għawdxin.

Ħidma intensiva
f’Malta u
f’Għawdex
b’diversi
laqgħat malkostitwenza,
imsieħba soċjali
u żjarat fiddjar, kif ukoll
fi Brussell u
Strasburgu
b’voti, negozjati
u dibattiti dwar
liġijiet ġodda
li jinteressaw
lill-familji u
n-negozji

ROBERTA METSOLA, DAVID CASA U FRANCIS ZAMMIT DIMECH QED GĦAMLU
ĦIDMA QAWWIJA FIL-PARLAMENT EWROPEW U LI TAGĦMEL DIFFERENZA
GĦALL-FAMILJI U N-NEGOZJI

DAVID CASA: ĦIDMA FUQ ID-DIRETTIVA TAL-BILANĊ BEJN
IL-ĦAJJA U X-XOGĦOL
Il-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, David Casa, kellu
sena impenjattiva bin-negozjati tad-Direttiva tal-Bilanċ bejn
il-Ħajja u x-Xogħol li se tintroduċi drittijiet ġodda għall-ġenituri
Maltin u Għawdxin kif ukoll għal dawk li jridu jieħdu ħsieb
membri tal-familja minħabba xi mard jew sfidi oħra. David Casa
kien intgħażel mill-Parlament Ewropew biex hu jkun l-MEP li
jmexxi ’l quddiem din id-Direttiva u jinnegozja mal-gvernijiet talpajjiżi membri fl-interess tal-familji Ewropej. Matul is-sena ħadem
ukoll fuq temi oħra soċjali, b’mod partikolari bħala l-Koordinatur
tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tax-Xogħol u
l-Affarijiet Soċjali. Hu għamel ukoll pressjoni fuq il-Kummissjoni
Ewropea biex tidħol liġi ġdida li tipproteġi lill-ġurnalisti kontra
kawżi kbar li ma jkollhomx flus biżżejjed biex ikunu jistgħu
jiddefendu lilhom infushom fihom. Casa kompla bil-ħidma kontra
l-korruzzjoni fejn kien strumentali biex ġie identifikat is-sid talkumpanija sigrieta 17 Black wara li ngħatalu rapport tal-FIAU li
kien jgħid li kellha tittieħed azzjoni kontra Konrad Mizzi. Wara li
kiteb lil bank f’Dubai jitlob investigazzjoni dwar il-kontijiet ta’ 17
Black, ġew iffriżati l-fondi f’dawn l-istess kontijiet.
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ROBERTA METSOLA: TINNEGOZJA L-LIĠI L-ĠDIDA DWAR ILFRUNTIERI TAL-EWROPA
L-MEP Roberta Metsola ġiet magħżula mill-Parlament Ewropew biex
tinnegozja l-liġi l-ġdida dwar il-fruntieri tal-Ewropa; din il-liġi se tkun
qed twassal għal aktar sigurtà mal-fruntieri tal-kontinent. Din il-liġi hi
importanti ferm għal Malta minħabba d-daqs u l-pożizzjoni ta’ pajjiżna.
Fix-xhur li ġejjin, Roberta Metsola se tkun qed tinnegozja d-dettalji
ta’ din il-liġi mal-istituzzjonijiet l-oħra. Bħala l-Koordinatriċi tal-Grupp
tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja
u Intern, Roberta Metsola rrappreżentat il-Parlament Ewropew
f’delegazzjonijiet f’Malta u fis-Slovakkja, b’mod partikolari wara l-qtil
tal-ġurnalisti Daphne Caruana Galizia u Jan Kuciak rispettivament.
B’rabta ma’ dan, hi mexxiet ’il quddiem l-inizjattiva li jkun hemm
mekkaniżmu komuni li jiddefendi s-saltna tad-dritt fil-pajjiżi kollha talUnjoni Ewropea.
FRANCIS ZAMMIT DIMECH: ĦIDMA GĦAL KUNDIZZJONIJIET AĦJAR
TAX-XOGĦOL U STAMPA LIBERA
L-MEP Francis Zammit Dimech beda l-ħidma tiegħu fil-Parlament
Ewropew ftit xhur biss qabel il-bidu tas-sena 2018. Iżda minkejja li hu
wieħed mill-aktar MEPs ġodda fost is-751 MEP, il-ħidma tiegħu kienet
waħda intensiva u mferrxa fuq diversi temi. Fost oħrajn, hu ħadem fuq
il-ġlieda kontra l-kanċer u aktar servizzi għad-dijabetiċi. Ingħata wkoll
ir-responsabbiltà mill-Grupp tal-PPE fuq bosta rapporti, inkluż dak
fuq kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol, il-protezzjoni tal-whistleblowers
u l-libertà u l-pluraliżmu tal-istampa. Fi ħdan il-Kumitat tal-Affarijiet
Legali, Zammit Dimech ingħata wkoll l-inkarigu fuq rapport li
jipproteġi n-negozji żgħar u l-konsumaturi meta jixtru xi servizz
online. Temi oħra li ħadem fuqhom kienu l-aġenda ġdida Ewropea fuq
il-kultura, l-immodernizzar tal-edukazzjoni, it-tisħiħ tal-lingwa Maltija
fuq pjattaformi online u ċ-Charter Ewropew tad-Dyslexia. Zammit
Dimech ħadem ukoll favur remunerazzjoni xierqa għall-artisti Maltin
u Għawdxin. Bħala membru tal-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem,
hu ħadem kontra t-traffikar tan-nies u ż-żwiġijiet sfurzati u favur ilprotezzjoni tal-ħajja mill-konċepiment sal-mewt.
SEHEM FIL-MEDIA U FIL-KUNGRESS TAL-PARTIT POPOLARI
EWROPEW
F’Ottubru 2017, it-tliet MEPs bdew jieħdu sehem fil-programm ‘Il-Vuċi
Tiegħek’ fuq il-mezzi ta’ Media Link Communications bi produzzjoni
u preżentazzjoni ta’ Matthew Bonett. Dan il-programm jixxandar kull
nhar ta’ Sibt fis-18:15 fuq NET FM u fit-20:15 fuq NET TV. F’Novembru
2018, huma kienu wkoll parti mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista,
immexxija mill-Kap tal-PN Adrian Delia, waqt is-summit tal-Partit
Popolari Ewropew f’Helsinki, fil-Finlandja.
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LEĦEN L-GĦAWDXIN
FIL-PARTIT U
L-MESSAĠĠ TAL-PARTIT
F’GĦAWDEX
Il-Kumitat
Reġjonali
Għawdex

Il-Kumitat Reġjonali f’Għawdex huwa l-organu ċentrali fil-Partit
Nazzjonalista f’Għawdex u għalhekk iwassal leħen l-Għawdxin
lill-Partit u l-messaġġ tal-Partit lill-għeruq tal-Partit f’Għawdex u lillpoplu GĦawdxi. Il-Kumitat jikkordina l-ħidma tal-Kumitati Sezzjonali
Għawdxin kollha.
DISKUSSJONI TA’ ISSUES LI JOLQTU DIRETTAMENT LIL GĦAWDEX
Il-Kumitat Reġjonali matul is-sena 2018 baqa’ għaddej bil-ħidma
intensiva tiegħu f’Ghawdex. Il-Kumitat jiltaqa’ regolarment, kważi
kull ħmistax, fis-Sub HQ tal-Partit f’Sannat, barra dawn il-laqgħat,
isiru diversi laqgħat oħra supplementari meta tinħass il-ħtieġga,
speċjament meta jkun hemm issues ta’ portata nazzjonali li jolqtu
direttament lil Għawdex.
Biex jopera, kumitat ikollu bżonn il-fondi u għalhekk jiġu organizzati
diversi attivitajiet ta’ fund raising. Regolarment, madwar darba fixxahar, jiġi organizzat coffee morning; dan apparti numru ta’ ikliet u
BBQs. Dawn il-fondi jservu biex jiffinanzzjaw kważi kull attività li ssir
mill-Partit f’Għawdex. Barra minn hekk, il-Kumitat Reġjonali jikkoordina
minn Għawdex il-kampanji ta’ ġbir ta’ fondi li jsir mill-Partit. Dan
jagħmlu flimkien mal-voluntiera, l-uffiċjali u l-membri tal-Partit. Bħala
preparazzjoni dan jibda minn żmien qabel kull maratona.
ĠIEĦ LIL INDIVIDWI GĦALL-KONTRIBUT TAGĦHOM FIL-POLITIKA
F’GĦAWDEX
Minbarra l-attivitajiet finanzjarji, isiru diversi attivatijiet oħra, kemm filfesti tal-Indipendenza u anke biex infakkru u nagħtu ġieħ lil individwi
għall-kontribut tagħhom fil-politika f’Għawdex permezz tal-attività
‘Għawdex Irodd Ħajr’.
F’Lulju li għadda nħatar Kumitat Reġjonali ġdid wara li waslet fi
tmiemha sentejn ta’ ħidma mill-Kumitat preċedenti. Il-Kumitat
Reġjonali jiġi elett mit-tesserati Għawdxin kollha u fil-fatt huwa
l-uniku kumitat li huwa elett b’dan il-mod. F’Lulju li għadda ma kienx
hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni għaliex nominazzjonijiet kien hemm
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daqs il-postijiet vakanti.
Il-Kumitat huwa għalhekk
iffurmat mill-President, Viċi
President, Segretarju, Teżorier
u tliet membri oħra. Ta’ min
jirringrazzja lill-membri
preċedenti li, wara li servew
bħala membri tal-Kumitat
Reġjonali, dawn issa ma
għadhomx aktar membri,
kif ukoll lil dawk kollha li
mit-twaqqif ta’ dan l-organu
essenzjali kkontestaw għallKumitat Reġjonali.

Politika li
titfassal millGħawdxin
għallGħawdxin

UŻU WIESA’ TALFAĊILITAJIET TAL-KWARTIER
TAL-PARTIT F’GĦAWDEX
Kull membru fil-kumitat għandu
taħt ir-responsabbiltà tiegħu
żewġ kumitati sezzjonali. Dawn
il-membri jeħtieġ li jsegwu
u jassiguraw li l-kumitati
sezzjonali jiltaqgħu regolarment
u għalhekk jeħtieġ jattednu
għal-laqgħat magħhom.
Minħabba l-fatt li Għawdex
għandu numru ta’ rħula żgħar
u għalhekk anke kumitati
sezzjonali żgħar, dawn jiltaqgħu
meta tinħass il-ħtieġa.
Il-Kumitat jorganizza darba fixxahar laqgħat għall-Presidenti,
is-Segretarji u t-Teżoriera
tal-Kumitati Sezzjonali filKwartier tal-Partit f’Għawdex
sabiex regolarment iżommhom
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aġġornati b’dak li jkun qed jiġi diskuss u deċiż fil-Kumitat Reġjonali. Il-Kumitat jieħu ħsieb l-organizzazjoni
tal-laqgħat kollha li jsiru fis-Sub HQ ta’ Sannat. Id-Deputati, l-MEPs u l-kandidati jistgħu jagħmlu użu millfaċilitajiet kollha li għandna fis-Sub HQ. Il-Kumitat jassistihom f’dak kollu li jkollhom bżonn biex jagħmlu dan.
Il-Kumitat Reġjonali huwa responsabbli għall-appuntamenti tal-laqgħat kollha, kemm one to one kif ukoll
fi gruppi, li jsiru f’Għawdex mill-Kap tal-Partit mill-Viċi Kapijiet, mis-Segretarju Ġenerali u minn uffiċjali
oħra fi ħdan il-Partit. Apparti minn dan, il-Kumitat Reġjonali jorganizza laqgħat u appuntamenti oħra ma’
kandidati prospettivi kemm għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew. Fix-xhur li
ġejjin il-pajjiż se jkollu għall-ewwel darba l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kollha f’daqqa u għalhekk, fl-għażla
tal-kandidati, il-Kumitat Reġjonali flimkien mal-Kumitati Sezzjonali Għawdxin għandhom ħidma importanti
fl-identifikazzjoni u l-għażla ta’ dawn il-kandidati. Bla dubju, din il-ħidma se tibqa’ waħda kontinwa fl-ewwel
xhur tal-2019.
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ĦIDMA POLITIKA F’KULL LOKALITÀ GĦAWDXIJA
Bħala parti mill-ħidma tiegħu, il-Kumitat Reġjonali jżomm laqgħat regolari wkoll mas-Sindki, il-Kunsilliera
Lokali u l-membri tal-Kumitati Amministrattivi biex jassigura li l-ħidma tal-Partit f’Għawdex tkun waħda
koordinata u li tirrifletti x-xewqat tal-Għawdxin u d-direzzjoni tal-Partit.
Il-Kumitat Reġjonali huwa l-pont bejn l-Għawdxin u l-amministrazzjoni tal-Partit f’Malta. Dan hu kumitat li
jwassal it-talbiet, l-ilmenti, il-weġgħat u x-xewqat tal-Għawdxin. B’hekk ikun ta’ spalla u ta’ għajnuna fit-tfassil
tal-politika tal-Partit għal Għawdex; politika li titfassal mill-Għawdxin għall-Għawdxin.
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LEĦEN LILL-ANZJANI
FIL-POLITIKA
MALTIJA

Deguara, membru tal-APAN
u li jirrapreżenta lill-APAN fi
ħdan il-KNA huwa s-Segretarju
Ġenerali ta’ dan il-Kunsill.

L-Assoċjazzjoni
Pensjonanti
u Anzjani
Nazzjonalisti

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-APAN
mill-bidu tal-laqgħat tiegħu
fl-2018 beda jaħseb biex joħloq
u jorganizza diversi attivitajiet
politiċi.
Fost dawn hemm ilpubblikazzjoni regolari ta’
paġna mħejjija minnu kull
xahar li tiġi pubblikata filgazzetta In-Nazzjon. ‘Paġnapan’
tikkomprendi kummentarju
dwar suġġetti politiko-soċjali
b’rabta mal-anzjani, intervista
ma’ politiku li ta kontribut kbir
lill-Partit u lil Malta, u aħbarijiet
u avviżi tal-APAN. ‘Paġnapan’
illum qiegħda fit-tielet sena
tagħha u toħroġ regolarment
fit-tieni ġimgħa ta’ kull xahar.

L-APAN organizzat laqgħa
ta’ djalogu mal-Kap tal-PN,
Adrian Delia, fid-Dar Ċentrali
fl-10 ta’ Jannar li għadda u li
t-tħejjijiet għaliha kienu bdew
minn ġimgħat qabel. Din kienet
laqgħa kbira ta’ suċċess fejn
il-membri kollha tal-APAN taw
il-massimu tagħhom.
TĦEJJIJA GĦAL SEMINAR
DWAR ‘ANZJANITÀ ATTIVA’

F’Novembru 2018, membri
diversi tal-Eżekuttiv tal-APAN
attendew u ħadu sehem
f’Seminar Nazzjonali organizzat
mill-Kunsill Nazzjonali talAnzjani (KNA) li sar fl-Istitut
Kattoliku, il-Furjana. Anthony

Seminar Nazzjonali dwar
‘Anzjanità Attiva’ fid-Dar
Ċentrali bil-parteċipazzjoni ta’
kelliema magħrufa dwar issuġġett.
Waħda mill-attivitajiet li
wettaq l-APAN matul l-2018
u li kienet suċċess kbir kienet
is-sensiela politiko-soċjali
msejħa ‘Inlaqqgħukom ma’ ...’
fejn kull xahar l-APAN tlaqqa’
lill-anzjani ma’ personalitajiet
li għamlu isem u ġieħ lil Malta
fil-qasam politiku, soċjali, flisport jew fl-arti. Din l-attività
ssir taħt forma ta’ intervista
ma’ veteran fejn jiġi intervistat
biex jitkellem fuq il-karriera
u l-ħidma tiegħu għall-pajjiż.
Il-laqgħat isiru dejjem fl-aħħar

Ħamis ta’ kull xahar fid-Dar
Ċentrali. L-attendenza għal
dawn il-laqgħat dejjem kienet
tajba ħafna.

Ministru tas-Saħħa) u Marija
Deguara, l-ET President
Emeritus Ugo Mifsud Bonnici u
oħrajn.

ASSOĊJAZZJONI ATTIVA LI
TLAQQA’ U TFASSAL FAVUR
L-ANZJANI

Għamilna wkoll attività soċjali
nhar il-Festa ta’ San Girgor
f’April 2018 b’coffee morning filKażin Nazzjonalista taż-Żejtun
u l-attendenza fil-purċissjoni
tradizzjonali ta’ San Girgor.

S’issa laqqajna lill-anzjani malEks Prim Ministru Lawrence
Gonzi, l-Eks Segretarju għallKura tal-Anzjani Antoine
Mifsud Bonnici u Trevor
Zahra, kittieb prolifiku Malti.
Għall-2019 diġà għandna lista
mħejjija ta’ personalitajiet li
rridu nlaqqgħuhom mal-anzjani
fosthom: l-Eks Kummissarju
tal-Pulizija John Rizzo, l-Eks
Ministru u Eks Speaker Louis
Galea, il-koppja Louis (Eks

Kollox ma’ kollox, matul is-sena
li għaddiet, l-APAN għamlet
ħilitha biex tkun attiva u tagħti
l-għajnuna kollha possibbli lillPartit Nazzjonalista. Hu ttamat
li fl-2019, din l-attitudni u din
l-attività tkompli b’risq dalPartit li l-anzjani draw iħobbu
daqs il-familji tagħhom.

Attività oħra kbira li bdiet
titħejja mill-APAN sa minn
Novembru 2018 hija dik
immirata għal nofs Marzu li ġej
meta, flimkien mal-kandidat
tal-PN għall-elezzjonijiet talParlament Ewropew, Michael
Briguglio, se norganizzaw

INTERVENTI FFUKATI FUQ
PROBLEMI U SUĠĠETTI TA’
INTERESS GĦALL-ANZJANI
Membri tal-Eżekuttiv ġew
mitluba jieħdu sehem fi
programmi politiċi fuq
l-istazzjonijiet Net FM u Net
TV u bosta minnhom dejjem
attendew għal-laqgħat talKunsill Ġenerali fejn il-President
tal-APAN ġieli għamel
interventi ffukati fuq problemi
u materji oħra li għandhom
x’jaqsmu mal-anzjani.
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Kull xahar
l-APAN tlaqqa’
lill-anzjani ma’
personalitajiet
li għamlu isem
u ġieħ lil Malta
fil-qasam
politiku, soċjali,
fl-isport jew
fl-arti

Sehem qawwi tal-APAN
fil-mezzi tax-xandir u filgazzetti tal-Partit
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ĦIDMA BIEX
NIĠĠIELDU
D-DISKRIMINAZZJONI
FIS-SOĊJETÀ TAGĦNA
Il-Forum
Opportunitajiet
Indaqs
tal-Partit
Nazzjonalista

Il-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista huwa struttura
fi ħdan il-Partit li jirrifletti r-ruħ soċjali tal-Partit. L-għan ewlieni tiegħu
hu li, permezz ta’ laqgħat ma’ diversi setturi soċjali kif ukoll permezz
ta’ viġilanza u għarfien tas-settur soċjali, joħloq politika li tindirizza
diversi nuqqasijiet u realtijiet soċjali ta’ diskriminazzjoni; b’hekk iwassal
għal soċjetà aktar ġusta. Matul l-2018, il-ħidma tal-Forum iffukat fuq
is-setturi tad-diżabilità, tal-LGBTIQ, tar-razza u r-reliġjon, kif ukoll issoċjetà inġenerali kif qed tintlaqat mir-riskju tal-faqar.
IL-FAQAR: NATTAKKAW L-GĦERUQ TA’ RISKJU JIKBER SKONT
ĊIFRI UFFIĊJALI
Il-Forum Opportunitajiet Indaqs qed isegwi mill-qrib iċ-ċirkostanzi
ta’ diversi persuni fis-soċjetà tagħna li bosta statistiċi maħruġa minn
sorsi uffiċjali lokali u internazzjonali, fosthom l-NSO u l-Eurostat, b’mod
kostanti qed juru li huma f’riskju ta’ faqar f’ammonti jiżdiedu. Il-Gvern
stess permezz tal-uffiċċju tiegħu tal-istatistika jammetti li n-nies f’faqar
finanzjarju fl-aħħar ħames snin żdiedu b’10,000 għal 72,000. Il-Forum
qed jistudja wkoll il-fatturi diversi li qed iwasslu għal din it-tbatija,
fosthom il-kirjiet għolja, in-nuqqas ta’ social housing, l-edukazzjoni,
il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pensjoniet, sabiex ikun jista’ jippreżenta
lill-Partit proposti konkreti li jindirizzaw dawn il-problemi.
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ID-DIŻABILITÀ: MEZZI
TEKNOLOĠIĊI GĦAL AKTAR
PRIVATEZZA FIL-VOT
L-FOIPN ipparteċipa f’diversi
seminars u konferenzi biex
ikompli jifhem l-isfidi li s-settur
tad-diżabilità għadu qed
jiffaċċja. Ippartecipa wkoll
f’round table conference li
kienet tiffoka fuq id-dritt talpersuna b’diżabilità li jkollu
għażla fil-mod kif jivvota. Minn
hawn ħarġet l-importanza li
għandu jiġi kkunsidrat l-użu
ta’ mezzi teknoloġiċi li jagħtu
lill-persuna b’diżabilità iktar
indipendenza, privatezza u
dinjità fil-proċess tal-votazzjoni.
Għall-okkażjoni tal-Jum
Internazzjonali ddedikat
lill-Persuni b’Diżabilità, ilFOIPN ħa ħsieb li jipprepara
sitt messaġġi awdjoviżivi li
xxandru għal ġimgħa sħiħa
fuq NET FM u NET TV. L-għan
ta’ dawn il-messaġġi kien li
nkomplu nedukaw lill-poplu
fl-aġir u fl-attitudni lejn ilpersuni b’diżabilità permezz
ta’ spjegazzjonijiet sempliċi ta’
prassi ta’ kuljum; kisbiet żgħar li
jfissru ħafna għall-integrazzjoni
sħiħa tal-persuna b’diżabilità
fis-soċjetà.

Il-Forum qed jistudja l-fatturi
diversi li qed iwasslu
għall-faqar, fosthom il-kirjiet
għolja, in-nuqqas ta’ social
housing, l-edukazzjoni, ilkundizzjonijiet tax-xogħol
u l-pensjoniet
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LGBTIQ: PROPOSTI GĦALLUGWALJANZA
L-FOIPN baqa’ kommess lejn
l-avvanz tal-persuni LGBTIQ.
Il-Forum kompla jibni fuq
ix-xogħol tas-sena 2017 fejn,
mil-laqgħat intensi li saru
mal-NGOs tal-LGBTIQ, kellu
stampa ċara tal-proposti talPartit għal-LGBTIQ. L-FOIPN
baqa’ jirrappreżenta lill-Partit
fil-Kunsill Konsultattiv tal-Gvern
dwar l-LGBTIQ u ħa sehem
f’diversi laqgħat kif ukoll ħadem
mill-viċin fil-konsultazzjoni dwar
il-provvediment tat-Transgender
Healthcare. L-FOIPN żamm
ukoll l-impenn tiegħu annwali
li jipparteċipa fil-Pride March li
saret f’Settembru 2018.
RAZZA U RELIĠJON: BIBIEN
MIFTUĦA GĦAN-NIES TA’
TWEMMIN DIFFERENTI
Għall-ħames darba
konsekuttiva, il-Forum
Opportunitajiet Indaqs
organizza l-Iftar fiż-żmien
tar-Ramadan li hija l-ikbar
ċelebrazzjoni tar-reliġjon
Musulmana. Din hija turija oħra
ta’ kif il-Partit huwa miftuħ
għad-diversità fis-socjetà
tagħna. Għaldaqstant, il-Partit
Nazzjonalista għal darb’oħra
fetaħ il-bibien tiegħu u laqa’ lillkbarat tar-reliġjon Musulmana
f’Malta flimkien mal-familji
tagħhom għal riċeviment fidDar Ċentrali.

L-FOIPN
JIRRAPPREŻENTA
LILL-PARTIT
FIL-KUNSILL
KONSULTATTIV
LGBTIQ
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NIBNU FUQ
IL-WIRT TAL-PN
U NĦARSU ISEM
MALTA
Il-Forum
Professjonisti
Partit
Nazzjonalista

Tul din l-aħħar sena, il-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista kompla
jaħdem permezz ta’ diversi inizjattivi mis-sottokumitati diversi tiegħu
f’oqsma ta’ politika favur l-attività professjonali f’Malta li kienet dejjem
għal qalb il-Partit Nazzjonalista u li issa trid tkun difiża mill-waqgħa firreputazzjoni ta’ Malta.
DISKUSSJONI DWAR IL-BLOCKCHAIN U L-CRYPOTCURRENCIES
L-aktar qasam li kien diskuss tul din l-aħħar sena kien dik tal-fintech,
settur li l-Partit Nazzjonalista ilu jipproponi li l-Gvern għandu jiffoka
fuqu biex ikompli jibni fuq il-bażi tal-industriji tal-informatika u tasservizzi finanzjarji mwaqqfin minn gvernijiet Nazzjonalisti. Il-focus
ta’ dawn id-diskussjonijiet kienu s-suġġetti tal-blockchain u talcryptocurrencies. F’dan ir-rigward, il-Forum, permezz tas-sottokumitat
tiegħu għas-servizzi finanzjari, organizza konferenza bit-titlu ‘The
Blockchain Conference’ fis-27 ta’ Ġunju 2018 fil-lukanda Victoria f’TasSliema.

L-EWWEL KONFERENZA
TAT-TIP TAGĦHA LI ĠIET
ORGANIZZATA MINN PARTIT
POLITIKU F’MALTA
Għal din il-konferenza, li kienet
l-ewwel waħda tat-tip tagħha
li ġiet organizzata minn partit
politiku f’Malta, il-Forum ġab
diversi kelliema minn barra
xtutna kif ukoll kelliema lokali,
kollha esperti f’dawn iż-żewġ
suġġetti. Il-konferenza, li attirat
’il fuq minn mitt ruħ, ġiet
indirizzata minn: Kristy Debono,
Kelliema tal-Oppożizzjoni
dwar l-Ekonomija, is-Servizzi
Finanzjarji u l-Innovazjoni;
Graham Bencini, il-President
tal-Forum Professjonisti tal-

Fis-settur
tal-għalliema
u tal-ispiżjara
rajna azzjonijiet
industrijali
minħabba
nuqqas ta’ qbil
mal-Gvern

IL-KONFERENZA ‘THE BLOCKCHAIN
CONFERENCE’ ORGANIZZATA MILLFORUM PROFESSJONISTI PN

Partit Nazzjonalista; Roberta
Metsola, Membru tal-Parlament
Ewropew u kelliema fuq
l-istrateġija tal-blockchain filKumitat għal-Libertajiet Ċivili, ilĠustizzja u l-Intern; Christopher
P. Buttigieg mill-Awtorità għasServizzi Finanzjarji (MFSA);
David Carbonaro minn Gravitas
Financial Inc.; Joe Borg,
Viċi President ta’ Bitmalta;
Antarezia Liang, minn Gravitas
Financial Inc.; Max Ganado,
Senior Partner ta’ Ganado
Advocates; Marshall Taplits, Kap
tal-Istrateġija ta’ Nynja Group;
waqt li l-Kap tal-Partit Adrian
Delia għalaq il-konferenza.
Ħidma favur il-professjonijiet
li qed ibatu bil-waqgħa firreputazzjoni ta’ Malta
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Il-Forum ħareġ ukoll diversi
stqarrijiet fejn inħass li
azzjonijiet tal-Gvern kien qed
ikollhom impatt negattiv fuq
xi professjonijiet; hawnhekk
il-Forum iffoka fuq is-setturi
tal-edukazzjoni, tal-ispiżjara u
tas-servizzi finanzjarji. Fis-settur
tal-għalliema u tal-ispiżjara
rajna diversi strajkijiet jew
theddidiet ta’ strajk minħabba
nuqqas ta’ qbil mal-Gvern fuq
diversi temi.

DOKUMENT KUNSILL ĠENERALI FRAR 2019

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA | 127

Minħabba r-reputazzjoni ta’ Malta dejjem
titbaxxa, qed issir ħaġa kważi impossibbli
jiftħu kont bankarju f’Malta dawk ilklijenti barranin li jixtiequ jistabbilixxu
kumpanija f’pajjiżna

Fis-settur tas-servizzi finanzjarji
ffukajna fuq il-ħsara kbira li qed
issir lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna
minħabba n-nuqas ta’ azzjoni
mill-Gvern Laburista kontra
l-koruzzjoni li ħakmet lil pajjiżna
tul dawn l-aħħar ħames snin.
Minħabba din ir-reputazzjoni
dejjem titbaxxa, qed issir
ħaġa kważi impossibbli jiftħu
kont bankarju f’Malta dawk
il-klijenti barranin li jixtiequ
jiftħu kumpanija f’pajjiżna. Ta’
min jinnota li dan is-settur
huwa wieħed mis-setturi l-iżjed
importanti għall-ekonomija
ta’ pajjizna fejn eluf u eluf ta’
ħaddiema huma impjegati u
fejn diversi impjegati barranin
ġew f’pajjiżna u qegħdin jikru
bosta propjetajiet minn sidien
Maltin.
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INSAĦĦU L-INTRAPRIŻI
ŻGĦAR, IS-SINSLA
TAL-EKONOMIJA
TAGĦNA
Il-Forum
tal-Intrapriżi
Żgħar u Medji
tal-Partit
Nazzjonalista

Il-ħidma tal-Forum Intrapriżi Żgħar u Medji fi ħdan il-Partit
Nazzjonalista kompliet mingħajr waqfien tul l-2018. Kien matul din
is-sena li l-Forum approva disinn ġdid bħala l-logo uffiċjali tal-Forum.
Id-disinn magħżul huwa disinn b’xeħta aktar moderna li jindika wkoll
id-direzzjoni li jrid jieħu l-Forum: dik li jgħin lill-Partit Nazzjonalista
jfassal dejjem aktar politika li fiha jkunu mħarsa d-drittijiet tal-intrapriżi
żgħar u medji, kif ukoll ikomplu jissaħħu dawn l-intrapriżi għall-ġid talekonomija ta’ pajjiżna għax huma s-sinsla tagħha.
POLICIES FAVUR IN-NEGOZJI ŻGĦAR U MEDJI
Tul l-2018, il-Forum iltaqa’ għaxar darbiet fejn ġew diskussi fatti attwali,
avvenimenti politiċi u komplew ikunu mfassla policies favur in-negozji
żgħar u medji.
Waqt l-ewwel laqgħa, ġew mogħtija mill-ġdid il-karigi fi ħdan il-Forum,
fejn André Grech kien elett President, Mario Rosso Viċi-President
u Marie Claire Zammit ingħatat il-kariga ta’ Segretarja. Saret ukoll
l-elezzjoni għar-rappreżentanti tal-Forum fi ħdan l-Eżekuttiv tal-Partit
Nazzjonalista. F’din l-elezzjoni, ir-rappreżentanti nisa eletti kienu Marie
Claire Zammit u Deborah Mifsud, ilwaqt li r-rappreżentanti rġiel huma
Alan Said u Antoine Zammit. Il-President tal-Forum, André Grech,
irrappreżenta l-Forum kemm fl-Eżekuttiv kif ukoll fl-Amministrattiv talPartit Nazzjonalista.

Insiru nafu
l-aspirazzjonijiet u
l-problemi tan-negozji
żgħar biex infasslu
soluzzjonijiet għalihom

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |129
AZZJONI POLITIKA FAVUR
L-ASPIRAZZJONIJIET TANNEGOZJI Ż-ŻGĦAR
L-għan prinċipali tal-Forum
hu li l-intrapriżi żgħar jkollhom
leħen fil-Partit Nazzjonalista
fejn isibu azzjoni politika għallbżonnijiet u l-aspirazzjonijiet
tagħhom. Għal dan il-għan saru
laqgħat fid-Dar Ċentrali fejn
persuni li jaħdmu f’dan il-qasam
iltaqgħu ma’ rappreżentanti
tal-Partit Nazzjonalista. Saru
wkoll żjarat mill-Kap tal-Partit
Nazzjonalista Adrian Delia u
minn rappreżentanti tal-Forum
f’uffiċini u fabbriki kunsidrati
bħala intrapriżi żgħar u medji
fejn iltaqgħu personalment
kemm mas-sidien kif ukoll malimpjegati.
ĦIDMA MAL-GĦAQDIET TANNEGOZJU F’PAJJIŻNA
Il-Forum ħadem ukoll filqrib mar-rappreżentanti
tal-ħaddiema u ma’ dawk ta’
min iħaddem. Fost dawn saru
laqgħat mal-General Retailers’
and Traders’ Union kif ukoll malMalta Employers’ Association.
Bħala Forum fi ħdan il-Partit
Nazzjonalista, il-FSMEPN tul issena għen ukoll fil-kampanji ta’
ġbir ta’ fondi b’risq il-ħidma talPartit. F’kull maratona li saret
tul l-2018, il-Forum ippreżenta
somma rekord ta’ flus miġbura
mingħand sidien ta’ negozji.
Il-ħidma tal-Forum se tkompli
tul l-2019 fejn il-membri se
jkompli jersqu aktar fil-qrib
tan-nies tan-negozju bil-għan
li jisimgħu mingħandhom
x’inhuma l-problemi li qed
iħabbtu wiċċhom magħhom
u jibdew ifasslu soluzzjonijiet
li għandhom ikunu l-politika
futura tal-Partit Nazzjonalista
għal dan is-settur tant kruċjali
għall-ekonomija tal-pajjiż.
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SEHEM, KUNTATT U
ESPERJENZA RIKKA
FIL-PARTIT
Il-Kulleġġ Eks
Parlamentari
u Eks Uffiċjali
tal-Partit
Nazzjonalista
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Il-kumitat ta l-kontribut f'donazzjonijiet u parteċipazzjoni personali fid-diversi maratoni tal-ġbir ta' fondi
li kellu l-Partit matul is-sena 2018. L-AZAD talab lil diversi membri tal-kumitat u lill-Eks Deputati biex
jikkontribwixxu lill-korsijiet tiegħu għall-pubbliku.
Infatti, Richard Muscat organizza kors dwar l-edukazzjoni politika ispirat minn La Divina Commedia ta’ Dante
Alighieri bit-titlu ‘Dante u l-Politika: ilbieraħ u llum’. Ħadu sehem ukoll f’dan il-kors membri tal-KEMP bħal Ugo
Mifsud Bonnici, Louis Galea u Tonio Borg.
ŻIEDA BLA PJAN FIL-POPOLAZZJONI
Il-kumitat iddiskuta wkoll il-kritika tal-Partit għall-Gvern li fassal politika ekonomika bla pjan għat-tul ibbażata
fuq żieda fil-popolazzjoni u mibnija fuq iċ-cheap labour minn barra u li qed iġġib problemi għal firxa ta’ nies
fil-pajjiż f'ħafna oqsma. Il-kumitat iddiskuta wkoll problemi li jirriżultaw mill-politika tal-Gvern, bħas-social
housing u l-kirjiet għoljin, u kif dawn jistgħu jiġu megħluba fis-sistema moderna u demokratika tal-pajjiż.
Il-kumitat qabel mal-pożizzjoni li ħa l-Kap u l-Partit li hemm ħafna miżuri soċjali li l-Gvern mhux qed jieħu
biex għallinqas itaffi mill-konsegwenzi ta’ Gvern bla pjan. Il-kumitat qed jagħmel ukoll diskussjoni fuq iddokument politiku li kien approvat mill-aħħar Kunsill Ġenerali u li wkoll jitkellem dwar il-konsegwenzi tażżieda fil-popolazzjoni.

Il-Laqgħa Ġenerali tal-Kulleġġ Eks Parlamentari u Eks Uffiċjali talPartit Nazzjonalista (KEMP) saret fl-20 ta' Marzu 2018 meta ġew eletti
Richard Muscat, Michael Asciak, Joseph Falzon u Malcolm Mifsud.
Kienu preżenti wkoll il-Viċi Kap David Agius u l-President tal-Kumitat
Eżekuttiv Mark Anthony Sammut. Richard Muscat imbagħad ġie elett
President, Michael Asciak Segretarju, Joseph Falzon Viċi-President u
Malcolm Mifsud Teżorier u PRO.
Il-Kulleġġ kellu diskussjoni twila dwar ir-rwol tiegħu fil-Partit u
kkonkluda li, barra li jorganizza l-attivitajiet huwa stess, kellu jservi
kemm ta' kuntatt bejn l-Eks Deputati u l-Partit kif ukoll iservi ta' parir
bl-esperjenza tal-membri tiegħu fejn dan jinħass il-bżonn tiegħu.
EMBRYO FREEZING U SURROGACY
Il-kumitat lesta rapporti fuq il-liġi tal-embryo freezing u tas-surrogacy
li ried jgħaddi l-Gvern u ressaq dawn ir-rapporti fl-Eżekuttiv. Il-kumitat
innota li għal raġunijiet etiċi u umani, hemm alternattivi aħjar fil-liġi
eżistenti tal-IVF li kien għadda l-Gvern Nazzjonalista fl-2012 u li kienet
qed tagħti riżultati tajbin fejn f'sitt snin kienu twieldu 250 tarbija
mnisslin bl-IVF f'Malta.

Attivitajiet, kuntatt
bejn l-Eks Deputati
u l-Partit u pariri
mill-esperjenza talmembri tal-Kulleġġ
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TISĦIĦ TAR-RWOL
TAL-KANDIDATI
FIL-PARTIT
Il-Kulleġġ
Kandidati
tal-Partit
Nazzjonalista

Fl-ewwel xhur tal-2018 saret l-elezzjoni għall-kumitat eżekuttiv il-ġdid
tal-Kulleġġ Kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-perjodu 2018-2020,
segwita mill-ewwel laqgħa li fiha ntgħażlu l-uffiċjali kollha.
F’Awwissu ġiet nieqsa l-President Evelyn Vella Brincat li minn hawn
insellmulha għall-ħidma kontinwa tagħha b’dedikazzjoni u impenn sħiħ
sal-aħħar kemm b’risq il-Kulleġġ kif ukoll b’risq il-Partit Nazzjonalista.
Eventwalment, f’Settembru saret elezzjoni li fiha Charles Selvaggi
nħatar il-President il-ġdid.
FORMAZZJONI, SPAZJU U ESPRIT DE CORPS FOST
IL-KANDIDATI TAL-PARTIT
Wara diskussjoni interna, l-eżekuttiv tal-Kulleġġ stabbilixxa dawn ilprijoritajiet:
• li jorganizza attivitajiet ta’ formazzjoni, edukazzjoni u informazzjoni
dwar suġġetti varji għall-kandidati tal-Partit;
• li jassigura li l-kandidati kollha jingħataw spazju fuq il-mezzi varji li
l-Partit għandu għad-disposizzjoni tiegħu; u
• li jittellgħu attivitajiet soċjali minn żmien għal żmien bħala mezz
biex il-kandidati jkunu jistgħu jiltaqgħu flimkien b’mod informali
f’ambjent iktar rilassanti u b’hekk jissaħħaħ l-ispirtu ta’ familja 		
bejnietna, l-esprit de corps.
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‘IL-POLITIKA U JIEN: GĦALIEX
GĦANDI NKUN PARTI’
Matul l-2018 saru t-tħejjijiet
kollha biex fil-bidu ta’ din
is-sena ttellgħet l-ewwel
konferenza bit-tema ‘Il-Politika
u Jien: Għaliex Għandi Nkun
Parti?’ Għal din il-konferenza
ġew mistiedna jindirizzaw
lill-kandidati l-Prof. Edward
Warrington, il-Prof. Godfrey
Pirotta u Dr. George Vital
Zammit. Kull wieħed minnhom
tkellem minn perspettivi
differenti dwar ir-rwol talkandidati f’partit, il-valuri
u l-prinċipji li kull kandidat
għandu jżomm f’ħidmietu u kif
għandha tiġi mwettqa l-ħidma
tal-kandidati. Ġew diskussi
wkoll esperjenzi politiċi kemm
minn pajjiżna kif ukoll minn
pajjiżi oħra. Il-kandidati preżenti
kellhom iċ-ċans ukoll jagħmlu
interventi u mistoqsijiet lillkelliema. Il-konferenza ntemmet
b’diskors mill-Kap tal-Partit.
L-eżekuttiv tal-Kulleġġ
iffinalizza wkoll numru ta’
emendi għall-istatut tiegħu
biex dan ikun jirrifletti aħjar
il-ħtiġijiet attwali wara
l-esperjenza tal-ewwel snin mittwaqqif tiegħu.
Il-Kulleġġ iħares ’il quddiem
biex dan ir-ritmu ta’ ħidma
jinżamm matul ix-xhur li ġejjin.
TISLIMA LILL-PRESIDENT TAL-KULLEĠĠ KANDIDATI SA AWWISSU LI GĦADDA,
EVELYN VELLA BRINCAT

Matul is-sena l-eżekuttiv iltaqa’ b’mod regolari ħafna, b’laqgħat millinqas darba kull xahar. Il-Kulleġġ organizza wkoll attivitajiet soċjali
b’suċċess.
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NINGRANAW
GĦALL-ELEZZJONIJIET
TAL-KUNSILLI LOKALI
Il-Kulleġġ
Kunsillieri
Lokali Partit
Nazzjonalista

Fi Frar 2018 l-Eżekuttiv il-ġdid
tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali
Partit Nazzjonalista (KKLPN)
ġie elett. Pierre Portelli
(Kunsillier Lokali, Tas-Sliema)
ġie elett bħala President ta’
din il-fergħa flimkien ma’ 14-il
membru ieħor.

ta’ Tlieta fit-8pm fuq NET FM
u fih ikunu diskussi ħafna temi
relatati mal-Kunsilli Lokali u
l-ħtiġijiet tal-lokalitajiet Maltin
u Għawdxin. Jiġu mistiedna
numru ta’ kunsilliera u kandidati
ġodda sabiex jipparteċipaw u
jiddiskutu diversi temi lokali.

SENA TA’ ĦIDMA KONTINWA
MAL-KUNSILLIERI LOKALI U
KANDIDATI ĠODDA

TMENIN PROPOSTA GĦARRIFORMA TAL-KUNSILLI
LOKALI

Din kienet sena ta’ ħidma
intensiva għall-KKLPN fejn kull
xahar il-fergħa ppjanat laqgħat
skont l-istatut tal-Partit, però
b’format differenti. Il-KKLPN
beda jiltaqa’ f’lokalitajiet
differenti u fl-istess ħin iltaqa’
mal-kumitati sezzjonali
tal-lokalitajiet kif ukoll malkunsilliera lokali u l-kandidati
l-ġodda għall-elezzjonijiet
tal-Kunsilli Lokali ta’ Mejju
2019. Wara kull laqgħa ġew
organizzati ikliet bl-iskop li,
l-ewwel nett, insiru nafu iktar
lil xulxin u wkoll biex niġbru xi
donazzjonijiet għall-Partit.

Fl-2018 rajna kif il-Gvern
Laburista ppropona l-White
Paper għar-riforma tal-Kunsilli
Lokali. Hawnhekk, permezz talKelliem tal-Oppożizzjoni dwar
il-Kunsilli Lokali, Robert Cutajar,
kif ukoll bil-kordinazzjoni
tad-Direttur tal-Kunsilli Lokali
fi ħdan il-Partit, Charles
Bonello, il-KKLPN ta kontribut
liema bħalu sabiex min-naħa
tal-Oppożizzjoni ħriġna
b’dokument ta’ 80 proposta.
Dawn il-proposti kienu jinkludu
ħames pilastri importanti
sabiex jgħinu lir-residenti tat68 lokalità f’pajjiżna jagħrfu
li l-Kunsill Lokali tagħhom
iservi bħala ċentru ta’ servizzi
dejjem aktar u akbar fil-lokalità.
Il-proposti ġew ippreżentati lisSegretarju Parlamentari għallkonsiderazzjoni tiegħu.

Minn Settembru 2018, il-KKLPN
nieda wkoll program tar-radju
bl-isem ‘Il-Kunsill Tiegħek’ bi
preżentazzjoni u produzzjoni
tal-Kunsillier minn Birżebbuġa
Stanley Zammit. Dan ilprogramm jixxandar kull nhar
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ĊELEBRAZZJONI TA’ KWART TA’ SEKLU MIT-TWAQQIF TALKUNSILLI LOKALI

Fakkarna
l-25 sena
mit-twaqqif
tal-Kunsilli
Lokali
minn Gvern
Nazzjonalista
fl-1993 u
l-ewwel
elezzjonijiet
li kienu bdew
f’Novembru
ta’ dik issena u matul
l-ewwel nofs
tal-1994

Is-sena li għaddiet fakkarna avveniment importanti ħafna għallKunsilli Lokali f’pajjiżna. Għal dan il-għan, il-KKLPN ħaseb li
jorganizza serata sabiex nikkommemoraw il-25 sena mit-twaqqif
tal-Kunsilli Lokali minn Gvern Nazzjonalista fl-1993 u l-ewwel
elezzjoni li kienu bdew f’Novembru ta’ dik is-sena u matul l-ewwel
nofs tal-1994. Il-membri tal-KKLPN ħadmu qatigħ biex jorganizzaw
din is-serata kommemorattiva li fiha tqassmu ċertifikati lillkunsilliera lokali kollha li servew fi ħdan il-Partit tul dawn l-aħħar 25
sena, kif ukoll ingħata rikonoxximent lil dawk il-kunsilliera lokali li
ilhom iservu fil-lokal tagħhom ’il fuq minn 20 sena.
SFIDI ĠODDA LI QED NITĦEJJEW GĦALIHOM
Is-sena li għadna kif bdejna żgur se tkun waħda impenjattiva
għall-KKLPN; din hija s-sena tal-elezzjonijiet fejn għall-ewwel
darba fl-istorja tal-Kunsilli Lokali ta’ Malta u Għawdex ser ikollhom
elezzjoni kollha f’daqqa. Għaldaqstant, il-KKLPN qiegħed diġà fi
preparamenti avvanzanti sabiex noħorġu bil-programmi elettorali
għal kull lokalità; programmi elettorali li ser iżommu lir-residenti ta’
kull lokal fil-qalba tal-politika tagħna sabiex ir-residenti stess ikunu
wkoll parti integrali fit-tmun tal-lokalità tagħhom.

Tħejjijiet għall-elezzjonijiet
tal-Kunsilli Lokali kollha
f’daqqa f’Mejju li ġej
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ĦIDMA GĦAL
AKTAR NISA,
U NISA ŻGĦAŻAGĦ,
FIL-POLITIKA

Il-Moviment
Nisa Partit
Nazzjonalista

ATTIVITAJIET
FL-2018

Mill-aħħar laqgħa ġenerali annwali, il-Moviment Nisa Partit
Nazzjonalista ltaqa’ regolarment kważi darba kull xahar u drabi oħra
darbtejn skont kemm inħass il-bżonn. Il-ħidma tiegħu kellha diversi
miri, fosthom li jħajjar aktar nisa, u nisa żgħażagħ, jidħlu fil-politika u
fit-tmexxija pubblika permezz tal-Partit Nazzjonalista.
ISSUES U MEDIA
Il-Moviment ħejja diversi stqarrijiet li dehru fil-paġna tal-Facebook
tal-Moviment kif ukoll fuq il-media tal-Partit. Il-paġna tal-Facebook
tal-Moviment baqgħet tiġi aġġornata regolarment biex b’hekk ilpubbliku jkun aġġornat bl-attivitajiet tal-Moviment kif ukoll biex
jitwassal il-messaġġ tal-Partit u jsiru osservazzjonijiet dwar ġrajjiet
kurrenti li l-aktar jolqtu lin-nisa u l-ugwaljanza tagħhom. Il-Moviment
ikkummenta dwar kwistjonijiet bħall-waqgħa qawwija lura flugwaljanza tal-mara fil-kejl tal-Forum Ekonomiku Dinji, ir-rispett għallħajja sa mill-bidu nett tagħha u l-mod kif il-budget ħalla barra lil nofs
il-popolazzjoni b’nuqqas ta’ miżuri favur in-nisa.
LAQGĦAT F’MALTA U BARRA
Diversi membri tal-Moviment attendew għal stediniet ta’ laqgħat
minn diversi għaqdiet f’Malta. Il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista
ħa sehem ukoll f’konferenza tal-EPPW, il-fergħa tan-nisa tal-Partit
Popolari Ewropew, f’Ljubljana, is-Slovenja. Dan sar mingħajr ma ttieħdu
fondi tal-Moviment.

Il-Moviment ħa sehem fil-festi
Indipendenza billi kellu stand
għat-tfal.

FIL-MARATONI ĠBIR
TA’ FONDI
Li saru f’Ġunju, Settembru
u Diċembru li għadda, ilMoviment ippreżenta s-somma
sabiħa totali ta’ €2,000, €500,
€500 u €1,000 rispettivament.

FIS-6 TA’ ĠUNJU
Il-Moviment organizza Pasta
Night fid-Dar Ċentrali. L-attività
kienet suċċess.

FIT-13 TA’ DIĊEMBRU 2018
Il-Moviment organizza High
Tea. Din l-attività rat ukoll
attendenza qawwija.
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ĦIDMA LEALI
Dan ir-rapport ta’ ħidma ma
jirriflettix biss il-passat imma
hu biss kontinwazzjoni talħidmiet tagħna. Il-Moviment
iħoss li rridu nkomplu naħdmu
bis-sħiħ biex nattiraw aktar nisa
żgħażagħ fil-politika permezz
tal-Partit Nazzjonalista. Biex
inkunu nistgħu nilħqu dan
il-għan, se jiġu organizzati
numru ta’ laqgħat f’Malta kif
ukoll f’Għawdex. L-istqarrijiet
u l-aġġornar tal-paġna talFacebook ser jissaħħu biex ilMoviment isemma’ leħnu b’risq
in-nisa. Il-kuntatti ma’ għaqdiet
lokali kif ukoll mal-EPPW u
l-European Union of Women
ser jissaħħu biex inkunu nistgħu
nkomplu nwasslu leħen in-nisa
Maltin f’fora Ewropej. Biex
niltaqgħu aktar u fl-istess ħin
ikollna aktar fondi, se nkomplu
nagħmlu aktar attivitajiet
soċjali.
Finalment, aħna l-membri
tal-Moviment lesti li nkomplu
nagħtu l-għajnuna tagħna
assoluta kull meta niġu mitluba
mill-Partit u nkomplu nagħtu
l-appoġġ tagħna lill-Kap talPartit, Adrian
Delia, kif ukoll lillamministrazzjoni tal-Partit.
Grazzi kbira lil dawk li taw
l-għajnuna tagħhom lillMoviment u lill-mentor tagħna
d-Deputata Kristy Debono
MP kif ukoll lil Mark Anthony
Sammut.

IL-MOVIMENT ORGANIZZA DIVERSI ATTIVITAJIET SOĊJALI GĦALL-MEMBRI TIEGĦU,
FOSTHOM HIGH TEA U PASTA NIGHT

L-MNPN IWASSAL LEĦEN IN-NISA MALTIN FIL-FERGĦA TAN-NISA TAL-PARTIT
POPOLARI EWROPEW KIF UKOLL FIL-EUROPEAN UNION OF WOMEN
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VIŻJONI
ŻAGĦŻUGĦA
GĦALL-FUTUR
Il-Moviment
Żgħażagħ
Partit
Nazzjonalista

Matul is-sena 2018, il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista kompla
bil-ħidma bla waqfien tiegħu mhux biss sabiex ikompli jiġbed aktar
żgħażagħ lejh, imma aktar importanti minn hekk, ħidma sabiex
tiddiskuti fl-istrutturi kollha tal-Partit, temi u realtajiet li jolqtu liżżgħażagħ b’mod dirett.
IL-VUĊI ŻAGĦŻUGĦA FI ĦDAN IL-PARTIT NAZZJONALISTA
Fil-bidu nett li ngħatajna dan il-mandat, l-eżekuttiv tal-MŻPN wiegħed
li ser jagħmel dak kollu possibli biex ikun il-vuċi żagħżugħa fi ħdan ilPartit Nazzjonalista. Dan għamlu primarjament permezz tal-kampanja
‘Viżjoni MŻPN’. Kienu ħafna t-temi li ġew diskussi u oħrajn li fil-fatt
għadhom qegħdin jiġu diskussi fi ħdan l-MŻPN. Il-Moviment illum ħa
pożizzjonijiet uffiċjali fuq kwistjonijiet relatati mas-saħħa sesswali u
oħrajn fuq il-propjetà. Bla dubju fadal ħafna xi jrid isir u l-MŻPN hu
kommess li fix-xhur li ġejjin ikompli jieħu pożizzjonijiet uffiċjali permezz
tal-kampanja ‘Viżjoni MŻPN’.
IL-KAMPANJA ‘VIŻJONI MŻPN’
Din il-kampanja mhijiex biss mod ta’ kif wieħed iwassal il-messaġġ
tiegħu lill-MŻPN, imma hija wkoll kampanja li permezz tagħha qed
jingħataw opportunitajiet diversi żgħażagħ sabiex ikunu parti middiskussjoni u joħorġu bi proposti sabiex diffikulatjiet li jiltaqgħu
magħhom ta’ kuljum ikunu solvuti.
L-MŻPN dejjem emmen, u hekk għadu jagħmel, li d-dover tiegħu
mhuwiex biss li jsib x’inhuma d-diffukaltajiet taż-żgħażagħ, imma
wkoll li jistudja s-sitwazzjoni u jsib l-aħjar soluzzjoni. Oltre minn hekk,
l-MŻPN qiegħed fuq quddiem nett tal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista,
u ser ikompli jkun dik il-fergħa li twassal messaġġ b’viżjoni lill-Partit.
Proprju din hi l-viżjoni, li jkollna Partit Nazzjonalista b’viżjoni ċara
għall-futur, b’viżjoni żagħżugħa għall-ġenerazzjonijiet futuri ta’ Malta u
Għawdex.

DELEGAZZJONI TAL-MŻPN
FIĊ-ĊINA

Ħidma id f’id
mal-bqija
tal-Partit sabiex
jinġieb l-aħjar
riżultat possibli
fl-elezzjonijiet
lokali u Ewropej

Ftit xhur ilu, l-MŻPN ġie
wkoll mistieden biex jibgħat
delegazzjoni ta’ żgħażagħ
fiċ-Ċina, liema stedina ġiet
milqugħa u propju f’Novembru
li għadda grupp ta’ żgħażagħ
mill-Partit Nazzjonalista kellhom
l-opportunità jmorru f’dan ilpajjiż sabiex jaqsmu esperjenzi
u jitgħallmu dwar il-politika
ferm differenti minn dik li bħala
poplu aħna mdorrijin biha.
Bla dubju l-ħidma ma tieqafx
hawn. Fix-xhur li ġejjin ser
ikollna sfidi kbar quddiemna.
L-MŻPN jibqa’ dejjem kommess
li jkun spalla għall-Partit
Nazzjonalista u li, hekk kif
issa bdew il-preparazzjonijiet
għall-kampanja elettorali
tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsilli Lokali, l-MŻPN ser
ikun qed jaħdem id f’id malbqija tal-Partit sabiex jinġieb
l-aħjar riżultat possibli f’dawn
l-elezzjonijiet.
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XOGĦOL LI JIXRAQ
LILL-ĦADDIEMA
MALTIN U GĦAWDXIN
Solidarjeta’
Ħaddiema
Partit
Nazzjonalista

L-Eżekutiv tas-Solidarjeta’ Ħaddiema Partit Nazzjonalista beda
l-ħidma tiegħu billi fassal business plan biex mill-bidu nett nidentifikaw
prijoritajiet li huma eżistenti imma wkoll inħarsu ’l quddiem u nagħrfu
d-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu u l-bżonnijiet tal-ħaddiema. B’hekk
inressqu proposti u soluzzjonijiet għall-ġejjieni biex il-ħaddiema tagħna
jkollhom kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar u xogħol li jixirqilhom.
LAQGĦAT MAL-ĦADDIEMA F’ĦAFNA SETTURI
Tul din is-sena, is-SĦPN ġabret informazzjoni biex tifhem aħjar ilbżonnijiet tal-ħaddiema tagħna fis-setturi kollha tax-xogħol. Dan huwa
parti kbira tal-ħidma tagħna bħala SĦPN li diġà kellna numbru tajjeb
ta’ laqgħat kemm ma’ entitajiet pubbliċi kif ukoll mas-settur privat.
Qegħdin niġbru din l-informazzjoni biex inressqu proposti għal tibdil
f’setturi fejn hemm bżonnu. Parti minn dawn il-laqgħat kienu mtellgħa
mal-Kelliema tal-Oppożizzjoni tas-setturi rispettivi u sar rapport fuq
kull laqgħa.
LAQGĦAT MAL-UNIONS U ASSOĊJAZZJONIJIET TAL-ĦADDIEMA
Parti oħra mill-ħidma tas-SĦPN kienet li niltaqgħu mal-unions u
assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema biex anki hawn nifhmu aħjar il-ħtiġijiet
tagħhom kif ukoll niddiskutu proposti kif nistgħu ntejbu l-qagħda
tal-ħaddiema. Fl-ewwel xahrejn, is-SĦPN organizzat laqgħat malunions u l-assoċjazzjonijiet kollha tal-ħaddiema flimkien mal-Kap
tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia. Dawn il-laqgħat irnexxew u fihom
flimkien fassalna proposti għal aktar xogħol ta’ valur li jkollu wkoll
kundizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema tagħna.

UFFIĊĊJU KUNTATT BIEX
INKUNU QRIB
IL-ĦADDIEMA
Għal darba oħra, is-SĦPN
qiegħda tkun parti integrali
mill-ħidma tal-Uffiċċju
Kuntatt tal-Partit. Parti
mill-ħidma tas-SĦPN hija
li nsegwu aħbarijiet li jiġu
rappurtati fil-media kif
ukoll statistika tal-NSO
u tal-Eurostat dwar ilħaddiema. Nużaw dan
it-tagħrif u ċifri biex
nidentifikaw u nifhmu iżjed
il-problemi u l-inġustizzji
li qegħdin isofru setturi
partikolari ta’ ħaddiema u
x’effett qed ikollhom fuq
livell settorali u nazzjonali.
Is-SĦPN mhux biss qed
tagħti appoġġ f’ħin u
attendenza fl-Uffiċċju
Kuntatt imma wkoll pariri
fuq każijiet industrijali.
DOKUMENTI BI
PROPOSTI GĦAL
SETTURI DIFFERENTI TA’
ĦADDIEMA
Is-SĦPN diġà ffinalizza
dokument dwar is-saħħa
u s-sigurtà fuq il-post taxxogħol kif ukoll dokument
b’50 proposta biex
neqirdu l-prekarjat fuq
il-post tax-xogħol. Din
is-sena se nkunu wkoll
qed nagħmlu dokument
bi proposti sabiex
intejbu l-kundizzonijiet u
nissalvagwarjaw is-settur
tal-bdiewa, tar-raħħala
u tas-sajjieda. Dan qed
nagħmluh flimkien ma’
Edwin Vassallo kif ukoll
ma’ Antoine Attard.
Bdejna x-xogħol ukoll fuq
dokument bi proposti
għas-settur tal-ospitalità.
Dokument li wkoll qed jiġi
diskuss mis-SĦPN huwa
dwar il-pensjonijiet fil-futur.
Għal dan il-għan se jsiru
laqgħat mal-imsieħba
soċjali.

DOKUMENT TAS-SĦPN B’50 PROPOSTA BIEX NIKKUMBATTU L-PREKARJAT FUQ ILPOST TAX-XOGĦOL U L-KUNDIZZJONIJIET ĦŻIENA LI QED JIKKARATTERIZZAW ĦAFNA
IMPJIEGI

PROGRAMM FUQ NET FM ‘XOGĦOL AĦJAR’
Għal darba oħra, is-SĦPN ngħatat l-opportunità li terġa’ tippreżenta
l-programm ‘Xogħol Aħjar’ fuq NET FM fejn jiġu diskussi l-ħaddiem,
l-għaqdiet tiegħu, l-isfidi li jiffaċċja u s-soluzzjonijiet għalihom. Ilmistiedna jkunu kemm mill-kamp politiku kif ukoll diversi esponenti
minn unions u entitajiet independenti. S’issa għamilna 14-il programm
b’suċċess. Dawn ukoll qegħdin jiġu mxandra b’mod dirett fuq il-paġna
ta’ Facebook tas-SĦPN.
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KONFERENZI, PRIVATE
MEMBERS BILL, STQARRIJIET
U ARTIKLI
Bħal dejjem, is-SĦPN qatt
ma naqset li tkun il-vuċi talħaddiema billi tifhem il-best
practices u tara li jixterdu,
tagħmel il-proposti pożitivi
tagħha u tikkritika wkoll fejn
tara li jkun hemm bżonn. Tul
dan l-Eżekuttiv, is-SĦPN diġà
tellgħet żewġ konferenzi:
waħda dwar ‘Impjieg Aħjar’ u
l-oħra dwar ‘Il-Valur tal-Paga
Tiegħek’. F’dawn iż-żewġ
konferenzi mxandrin fuq irradju u fuq il-media soċjali
indirizzajna sfidi li qegħdin
jgħaddu minnhom il-ħaddiema.
Is-SĦPN issa qiegħda taħdem
fuq żewġ konferenzi oħra fizżmien li ġej. Is-SĦPN qiegħda
tipprepara wkoll biex jitressaq
private members’ bill filParlament kontra l-inġustizzji
fuq il-post tax-xogħol u t-titjib
tal-kundizzjonijiet. Leħen
il-ħaddiema nwassluh ukoll
permezz ta’ artikli fil-gazzetti u
stqarrijiet.

ĦAMES MEMBRI TAS-SĦPN FLIMKIEN MAL-VIĊI KAP DAVID AGIUS FIL-KUNGRESS
TAL-EUCDW FI VJENNA FEJN GĦAL DARBA OĦRA DAVID AGUIS ĠIE ELETT VIĊI
PRESIDENT TAL-EUCDW

ĦIDMA INTERNAZZJONALI
FL-EUCDW
Is-SĦPN hija membru
tal-EUCDW, il-fergħa li
tirrippreżenta l-ħaddiema
Demokrisjani fi ħdan il-Partit
Popolari Ewropew. Din is-sena,
ħames membri tas-SĦPN
flimkien mal-Viċi Kap David
Agius attendew għall-Kungress
tal-EUCDW fi Vjenna fejn għal
darba oħra David Aguis ġie
elett Viċi President tal-EUCDW.

ŻEWĠ KONFERENZI MTELLGĦIN MIS-SĦPN DWAR TEMI LI JOLQTU LILL-ĦADDIEMA
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ATTENDENZA KUNSILL
AMMINISTRATTIV
2018
01/02/18

01/03/18

12/04/18 27/04/17

14/06/18

05/07/18

22/07/18 30/08/18 10/09/18

15/09/18

18/10/18

15/12/17

P

S

A

Abela Wadge Alan

S												

0

1

0

Agius David

P

S

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

10

2

0

Arrigo Robert

P

A

A

P

A

P

P

P

P

A

P

A

7

0

5

Attard Previ (Schembri) Graziella

P

S

P

P

S

P

P

P

P

A

S

S

7

4

1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

10

1

0

P

P

P

P

S

P

5

1

0

Baldacchino Jesmar		

Battistino David							
Bencini Graham

P

P

A

P

S

S

A

S

P

S

S

S

4

6

2

Borg Knight Roselyn

P

P

A

P

P

P

P

S

P

S

S

S

7

4

1

Buttigieg Barbara-Rose

P

P

P

P

P

S							

5

1

0

Buttigieg Farrugia Charlene							

P

S

S

S

S

S

1

5

0

Camilleri David

P

P

A

P

S

P

P

P

P

P

S

P

9

2

1

Castillio Ivan

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Cutajar Robert

P

S

P

A

S

S

P

P

S

P

P

S

6

5

1

Debono Jean Pierre

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

P

P

11

1

0

Debono Kristy

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

P

S

10

2

0

Delia Adrian

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Dimech Paul

P

A

P

P

S

A

P

S

S

A

A

S

4

4

4

Grech Andrè

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Grech Mark

P												

1

0

0

6

0

5

Grech Joseph		

P

P

P

A

P

P

A

A

A

A

P

Muscat Richard

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

11

1

0

Portelli Pierre

A

A

P

A

P

P

P

A

P

P

P

P

8

0

4

Portelli Pierre Paul			

P

P

P

A

P

A

P

A

P

S

6

1

3

Puli Clyde

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Rizzo Naudi Mario

P

S

P

P

P

P

S

P

S

S

P

S

7

5

0

Sammut Mark Anthony

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

P

P

P

3

0

0

Sevaggi Charles										
Spiteri Simon

A

P

P

P

S

P							

4

1

1

Stellini David

P

P

P

A

P

P

P

10

1

1

Vella Brincat Evelyn

S

A

A

P

S

A

S						

1

3

3
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L-ATTENDENZA
TAL-MEMBRI
FIL-KUMITAT
EŻEKUTTIV
01/02/18

22/02/13 01/03/18 12/04/18

03/05/18 14/06/13

05/07/18 30/08/18 10/09/18

15/09/18

18/10/18

15/11/18

P

S

A

Abdilla Joanna		

A

P

S

A

P

A

P

S

S

A

A

3

3

5

Abela Amanda

P

A

P

P

P

S

S

A

S

S

P

P

Abela Wadge Alan

A												

6

4

2

0

0

1

Abela Nazju			

P

P

P

P

P

S

P

P

S

P

8

2

0

Agius David

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

11

1

0

Agius Cabourdin Sabine

A

A

S

S

A

A

A

A

A

A

A

A

0

2

10

Apap Doris

P

A

P

P

P

S

A

P

S

P

S

P

7

3

2

Aquilina Karol

A

A

P

P

P

P

A

P

P

A

A

A

6

0

6

Arrigo Robert

S

A

P

P

P

A

P

P

P

A

P

A

7

1

4

Asciak Michael			

P

P

P

P

P

S

S

A

P

P

7

2

2

Attard Previ Graziella

S

P

P

P

A

S

P

P

P

S

S

S

5

5

1

Azzopardi Frederick

A

A

S

P

A

A

A

P

S

S

S

A

2

4

6

Azzopardi Jason

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

S

A

9

2

1

Azzopardi Nicky

P

A

S

S

P

A

P

A

S

A

A

P

4

3

5

P

P

P

A

P

P

P

P

P

S

P

9

1

1

Baldacchino Jesmar		
Bartolo Emvin

A

P

P

P

P

P

P

P

S

P

S

P

9

2

1

Bartolo Ivan (San Ġwann)

P

A

S

A

S

A

S

P

S

A

S

A

2

5

5

Bartolo Ivan (Il-Mosta)

A

A

S

S

A

P

A

A

A

S

A

A

1

3

8

Battistino David				

P

P

P

P

P

P

P

S

P

8

1

0

Bencini Graham

A

A

P

P

P

P

S

S

P

S

S

P

6

4

2

Bezzina Anthony

P

A

P

P

S

A

A

A

S

P

P

A

5

2

5

Bondin Gordon								

P

P

A

A

P

3

0

2

Bonello Charles

P

A

P

P

P

P

S

P

S

P

P

S

8

3

1

Borg Roselyn

P

A

P

S

P

P

P

S

P

S

S

S

6

5

1

Borg Tonio

S

S

S

P

S

S

S

S

S

S

S

S

1

11

0

Brincat Silvio				

P

P

P

P

P

P

P

S

P

8

1

0

Busuttil Simon

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0

0

12

Buttigieg Barbara-Rose

P

A											

1

0

1
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Buttigieg Claudette

FLIMKIEN GĦAL PAJJIŻNA |151

01/02/18

22/02/13 01/03/18 12/04/18

03/05/18 14/06/13

05/07/18 30/08/18 10/09/18

15/09/18

18/10/18

15/11/18

P

S

A

A

P

Buttigieg Farrugia Charlene			

S

P

P

A

A

S

P

A

A

A

4

2

6

P

P

P

P

S

S

S

S

S

A

4

5

1

Cachia Mary

P

A

S										

1

1

1

Calleja Anna

A

P

P

P

P

S

S

P

S

P

S

P

7

4

1

Callus Ryan

A

P

P

P

A

A

A

P

A

A

A

S

4

1

7

Camilleri David

P

P

P

P

P

S

P

P

P

P

S

P

10

2

0

Camilleri John Baptist								

P

S

S

P

P

3

2

0

Caruana Cilia, Jerome

P

A

P

P

P

P

P

S

P

S

P

P

9

2

1

Casa David

A

A

S

S

A

A

A

A

A

A

A

A

0

2

10

Castillo Ivan

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Ciantar Paul								

P

P

P

P

A

4

0

1

Comodini Cachia Therese

P

A

P

P

A

A

A

A

P

A

A

A

4

0

8

Cosaitis Godfrey

P

S

P

P

A

P

P						

4

1

1

Cremona Robert

A

P

P

P

P

P

P

8

0

4

P

P

A

A

A

Cuomo Mary Anne		

A

P

P

P

P

P

P

P

S

S

P

8

2

1

Cuschieri Rossano

P

P

P

P

P

P

S

P

S

P

S

S

8

4

0

Cutajar Errol

P

A								

S

S

P

2

2

1

Cutajar Robert

P

P

P

P

S

7

5

0

P

P

S

S

S

P

S

Debono Jean Pierre

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

P

P

11

1

0

Debono Kristy

P

S

P

P

P

P

P

S

S

P

P

S

8

4

0

Deguara Maria

P

P

P

P

P

S

A

S

S

P

S

P

7

4

1

Delia Adrian

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

De Marco Mario

A

A

S

P

P

A

P

P

S

S

P

A

5

3

4

Dimech Paul

P

A

P

P

P

S

A

S

S

S

A

S

4

5

3

S

S

A

A						

0

2

2

1

2

0

Ellul Martin Denise				
Falzon Joseph

P

S

S										

Farrugia Pierre								

S

S

S

S

P

1

4

0

Farrugia Sandra				

P

S

S

A

P

A

S

S

P

3

4

2

Fenech Adami Beppe

P

A

P

P

P

S

P

P

S

S

P

P

8

3

1

Fenech Adami Edward

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

0

12

0

Frendo Mario

S

A

P

P

S

A

P

P

S

P

S

S

5

5

2

Galea Ċensu

P

A

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

10

1

1

Galea Graziella

P

A

P

P

P

P

P

S

P

P

S

S

8

3

1

Galea Mario

A

A

S

S

A

S

S

S

S

A

S

A

0

7

5

Gatt Malcolm								

P

S

P

P

P

4

1

0

Gauci Maurizio								

P

S

S

S

S

1

4

0

Gellel Anton

P

A

P

S

P

P

S						

4

2

1

Gonzi Lawrence

S

S

S

S

S

S

S

0

12

0

S

S

S

S

S

Gouder Karl

A

A

P

S

A

A

P

P

A

A

A

P

4

1

7

Grech Andrè

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Grech Claudio

A

P

S

P

P

A

P

A

A

S

A

A

4

2

6

Grech Joseph

P

A

P

P

P

A

P

S

A

A

A

P

6

1

5

Grech Mark

P

A

P										

2

0

1

Mangion Alex

S

P

P

8

2

2
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03/05/18 14/06/13
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01/02/18

22/02/13 01/03/18 12/04/18

05/07/18 30/08/18 10/09/18

15/09/18

18/10/18

15/11/18

Mangion Alfred

A

S

S										

Mercieca Joseph

A

A

A

P

S

A

0

2

1

A

A

P

P

P

S

P

S

A

4

2

6

Mercieca Ryan				

P

S

P

S

S

P

S

S

S

3

6

0

Metsola Roberta

A

P

S

S

A

A

S

A

A

A

A

A

1

3

8

Mifsud Malcolm

P

P

P

S

P

P

S

P

A

P

A

P

8

2

2

Mifsud Bonnici Carmelo

A

A

S

P

S

A

A

A

A

A

A

A

1

2

9

Mifsud Bonnici Paula

P

A

P

P

P

A

P

P

S

S

P

P

8

2

2

Mizzi John 								

S

P

P

P

P

4

1

0

Muscat Richard

P

P

P

P

S

P

11

1

0

Muscat Fenech Adami Anne Marie

A												

0

0

1

P

P

P

P

P

P

Perici Calascione Alexander

A

S

P

S

S

P

A

S

S

P

S

P

4

6

2

Perici Calascione Veronica

A

S

P

P

S

P

A

S

S

P

S

P

5

5

2

Piccinino Michael

P

A

P

S

P

S

P						

4

2

1

Pirotta Stefania

P

P

P

P

P

P

P

11

1

0

P

S

P

P

P

Portelli Marthese

A

P

S

P

S

S

S

S

S

S

A

A

2

7

3

Portelli Pierre

P

P

P

P

P

P

P

A

P

P

P

P

11

0

1

Portelli Pierre Paul

P

A

P

P

P

P

P

A

P

A

P

P

9

0

3

P

P

A

P

A

A

A

A

P

4

0

5

Portelli Bonnici Emma				
Psaila Savona Mario

P

S

P

P

A

P

A

P

S

S

A

P

5

3

3

Puli Clyde

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Rizzo Naudi Mario

A

A

S

P

S

P

P

S

S

S

P

S

4

6

2

Said Christopher

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

0

0

12

Sammut Anthony

A

A

A										

0

0

3

Sammut Mark Anthony

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Schiavone Herman

A

A

P

P

S

S

A

A

S

A

S

S

2

5

5

Selvaggi Charles

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

12

0

0

Spiteri Lisa

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

13

0

0

Spiteri Paul

A

P

P

P

A

P

P

P

P

S

A

P

8

2

2

Spiteri Simon

A

A

S

P

P

S

P						

3

2

2

Spiteri Stephen

A

A

S

P

A

A

A

1

1

10

A

A

A

A

A

Stellini David

P

P

P

P

S

P

P

S

S

P

P

S

8

4

0

Tedesco Louise

P

P

P

P

P

P

P

P

S

P

P

A

10

1

1

Vassallo David

A

A

P										

1

0

2

Vassallo Edwin

A

A

P

3

0

9

P

P

A

A

A

A

A

A

A

Vella Denis

A

A

A										

0

0

3

Vella Marie Antoinette

A

A

P

P

S

P

S						

3

2

2

Vella Brincat Evelyn

S

S

S

S

P

S

S						

1

6

0

4

1

0

Vella Briffa Patricia								
Xerri Claudio

A

A

P

P

P

S

P

P

S

P

S

P

P

P

S

S

A

5

4

3

Zammit Antoine				

P

P

A

P

P

A

A

A

P

6

0

4

Zammit Francesca

P

A

P

P

A

P

P

S

S

A

S

S

5

4

3

Zammit Stanley

A

P

P

S

A

A

A						

2

1

4

Zammit Bonello Marie Claire

P

A

P

S

P

P

S

P

S

A

A

P

6

3

3

Zammit Dimech Francis

A

A

S

S

S

S

A

P

S

A

A

S

1

6

5

Zarb Francesca

A

A

A										

0

0

3
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