
179. L-Onor. Adrian Delia, l-Onor. Karol Aquilina u l-Onor. Robert Cutajar 

jipproponu: 

 

Peress li nhar it-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017 ġiet assassinata bl-aktar mod brutali l-

ġurnalista Daphne Caruana Galizia u dan huwa minnu nnifsu theddida mill-aktar gravi 

għad-dritt ta’ kull ċittadin għal-libertà ta’ espressjoni, għal-libertà tal-istampa, għall-

protezzjoni tal-ġurnalisti u għat-tħaddim tas-saltna tad-dritt f’pajjiżna; 

Peress li rapport f’ġurnali lokali u internazzjonali taw informazzjoni dwar il-qrubija ta’ 
membri tal-Kabinett tal-Ministri sew mal-akkużati bl-assassinju kif ukoll ma’ dawk li qed 
jinvestigawh u l-ġustizzja mhux biss trid issir iżda trid tidher li qed issir; 

Peress li l-Qorti Kostituzzjonali kkundannat lill-Gvern għall-mod kif tmexxiet l-

investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia bl-involviment 

tad-Deputat Kummissarju li jiġi r-raġel tal-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne 

Caruana, liema involviment wassal għall-ksur tal-indipendenza u imparzjalità meħtieġa 

f’investigazzjoni dwar telf ta’ ħajja, u saħansitra ordnat it-tneħħija tad-Deputat 

Kummissarju mit-tkomplija tal-investigazzjoni; u 

Peress li saru numru ta’ talbiet għal inkjesta pubblika prinċipalment mill-familja tal-

ġurnalista Daphne Caruana Galizia u mill-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, dwar l-

aġir jew nuqqasijiet tal-awtoritajiet ta’ pajjiżna dwar dan l-assassinju. 

Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li: 

1. Ittenni l-kundanna tagħha għall-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. 

2. Għandu jkun hemm minnufih talba għar-riżenja tal-Avukat Ġenerali u tal-

Kummissarju tal-Pulizija u minflokhom jinħatru persuni oħrajn li jkollhom id-dmir li 

minnufih jinvestigaw b’imparzjalità sabiex il-mandanti ta’ dan l-omiċidju politiku 

jinqabdu. 

3. Il-Prim Ministru għandu jaħtar Bord ta’ Inkjesta dwar l-assassinju tal-ġurnalista 

Daphne Caruana Galizia, skont l-Att dwar l-Inkjesti (Kap. 273 tal-Liġijiet ta’ Malta) 

u li jkun għal kollox indipendenti mill-Korp tal-Pulizija u mill-Gvern, sabiex 

jeżamina: 

a. Jekk l-awtoritajiet ta’ pajjiżna kenux jafu, jew kellhomx ikunu konxji ta’ riskju 

reali u immedjat għall-ħajja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia; 

b. Jekk il-miżuri li ħadu l-awtoritajiet ta’ pajjiżna kenux adegwati biex jipproteġu l-

ħajja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia minn dak ir-riskju; u 

c. X’miżuri għandu jieħu pajjiżna biex l-awtoritajiet jimpedixxi milli jiġu assassinati 

ġurnalisti oħra u attivisti kontra l-korruzzjoni u dan billi jiġu identifikati dawk ir-

riżorsi, policies, liġijiet u regolamenti li l-Parlament u l-Gvern għandhom idaħħlu 

fis-seħħ biex jiżguraw li f’pajjiżna l-ġurnalisti jkollhom protezzjoni effettiva fil-

qadi ta’ dmirijithom fit-tfittxija għall-verità u biex jassiguraw ukoll libertà tal-

istampa u d-dritt għal-libertà ta’ espressjoni effettiv għal kull ċittadin. 



4. Il-Bord ta’ Inkjesta għandu jkun kompost minn dak in-numru ta’ persuni magħrufa 

għall-integrità u l-onestà tagħhom, b’wieħed minnhom iservi bħala Chairman, 

maħtura mill-Prim Ministru wara riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati li jkollha favur 

tagħha l-voti ta’ mhux anqas minn żewg terzi tal-Membri kollha tal-Kamra. 

5. Il-Bord ta’ Inkjesta għandu jkollu dawk il-mezzi, ir-riżorsi u s-sostenn loġistiku li fil-

fehma tal-istess Bord ta’ Inkjesta jkunu meħtieġa sabiex iwettaq l-inkarigu mogħti 

lilu. 

6. Il-Bord ta’ Inkjesta għandu jippreżenta r-rapport tiegħu lill-Ispeaker tal-Kamra tad-

Deputati fl-istess ħin u mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-lum u r-rapport 

għandu jiġi ppubblikat minnufih u b’mod sħiħ mill-Iskrivan tal-Kamra. 
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