QAWSALLA
Abbozz

1. Hu b’dan imwaqqaf il-partit politiku jismu Qawsalla u li jkun magħmul minn dawk il-partiti
politiċi mwaqqfa f’Malta li jaqblu mal-oġġettivi bażiċi tal-partit kif imfissra fl-artiklu 2, iktar lisfel f’dan l-istatut.
2. Qawsalla jemmen f’Ewropa ħielsa u magħquda f’Unjoni Ewropea u jaħdem biex fost oħrajn:
a. tissaħħaħ id-demokrazija fil-pajjiż u dan billi mhux biss ikun jgħodd leħen kull Malti u
Maltija imma fuq kollox ikun jgħodd ukoll il-vot ta’ kull ċittadin Malti,
b. tkun riformata s-sistema elettorali ħalli jkollna sistema verament proporzjonali u b’hekk
jinbnew il-pedamenti għal Parlament riformat li b’mod permanenti jkun magħmul minn
iktar minn żewġ partiti,
c. tissaħħaħ it-trasparenza fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll ikun iffaċilitat il-jedd ta’
aċċess għall-informazzjoni,
d. ikun regolat il-lobbying,
e. tittieħed b’iktar serjetá l-imġieba fil-ħajja pubblika u jkunu applikati s-sanzjonijiet fejn
dan jirriżulta neċessarju,
f. titjieb il-kwalita tal-ħajja bħala riżultat tal-ħarsien ambjentali u l-protezzjoni minn kull
xorta ta’ tniġġiż u dan fil-kuntest ta’ żvilupp sostenibbli,
g. tmexxi l-quddiem id-dikriminalizzazzjoni tad-droga li tkun għall-użu personali u dan fuq
il-mudell Portugiż,
h. l-ambjent jingħata għarfien Kostituzzjonali u dan billi l-obbligu tal-istat li jħares ilbiodversitá, ir-rizorsi naturali (primarjament, imma mhux biss, l-ilma), kulturali u storiċi,
l-kwalitá tal-arja kif ukoll il-ħarsien tal-pajsaġġ u tal-widien u r-riżorsi fl-art u fil-baħar
ikunu obbligi kostituzzjonali u li kuntrarjament għas-sitwazzjoni attwali l-Qrati Maltin
jingħataw is-setgħa li jobbligaw lill-istat li jiċċaqlaq meta dan ma jaġixxix jew jiċċaqlaq
bil-mod, u li għal dan l-iskop ikun imsaħħaħ l-istatus tal-għaqdiet ambjentali u tas-soċjetá
ċivili bid-dritt li jintervjenu quddiem il-Qrati,
i. jintroduċi moratorju fuq bini fuq skala massiva f’dawk il-lokalitajiet fejn ikun hemm
ammont għoli ta’ propjetá residenzjali vojta u b’hekk jipposponi żvilupp mhux meħtieġ
f’dawk iż-żoni inklużi għall-iżvilupp bħala riżultat tal-iskema tar-razzjonalizzazzjoni,
j. jissaħħu d-drittijiet ċivili u jkunu rispettati mill-istat l-għażliet li jagħmel kull Malti u
Maltija,
k. isaħħaħ ir-rwol u l-impenn ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea,
l. tkompli l-ġlieda biex ikun eliminat il-faqar u biex il-ġid li jinħoloq ikun distribwit b’mod
ġust,
m. il-ħidma tal-Awtorita tad-Djar titqiegħed taħt il-lenti u tinbeda ħidma biex l-isplużjoni filkirjiet li qed jintalbu jinżlu għal livell aċċettabbli u dan billi jkunu introdotti inċentivi li
jħajru d-dħul fis-suq tal-kera l-ikbar numru possibli ta’ propjetajiet residenzjali li
presentement huma vojta,
n. tirriforma l-liġijiet tat-taxxa biex din tkun iktar ġusta imma ukoll biex titnaqqas l-evażjoni
tagħha, inkluż billi jkun imċaqlaq parti mill-piż tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal fuq limpatti ambjentali,
o. il-Parlament jieħu lura mingħand il-Gvern is-setgħa li jaħtar l-awtoritajiet, u jkun ilParlament wara smiegħ pubbliku tal-persuni nominati li jagħmel il-ħatriet kemm talawtoritajiet imwaqqfa b’liġi kif ukoll tal-Kummissarju tal-Pulizija, l-Gvernatur tal-Bank
Ċentrali, tal-ambaxxaturi kollha kif ukoll tal-Kap taċ-Ċivil, tas-Segretarji Permanenti u lKapijiet tad-Dipartimenti tal-Gvern,
p. jillimita l-imgaġġ fis-settur pubbliku ta’ persuni ta’ fiduċja (persons of trust) għal dawk li
jaqdu doveri fis-segretarjat privati ta’ dawk li jokkupaw uffiċċju politiku (holders of
political office),

q. jissaħħu l-istituzzjonijiet kollha u jingħataw iktar riżorsi biex dan ikun possibli u dan biex
il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u favur il-governanza tajba tkun waħda totali billi listituzzjonijiet ikollhom is-snien biex ikunu jistgħu jieqfu lil Gvern li jitħajjar jaqbad it-triq
tal-korruzzjoni u li ġeneralment irabbi l-egħruq u jixxettel billi l-ewwel u qabel kollox
idgħajjef l-istituzzjonijiet,
r. isaħħah l-impenn għall-ħarsien ambjentali u jagħti poteri lill-Kunsilli Lokali biex permezz
ta’ referenda lokali jkunu jistgħu jwaqqfu proġetti barra miż-żona tal-iżvilupp sakemm
dan ma jkunx proġett ta’ ħtieġa nazzjonali li jkollu l-approvazzjoni tal-Parlament,
s. isaħħah it-trasport pubbliku u wara perjodu transitorju raġjonevoli jobbliga li l-karozzi
privati permissibli jkunu biss dawk li jaħdmu bl-elettriku,
t. iżid l-inċentivi għall-użu ta’ enerġija rinovabbli u jieħu miżuri biex Malta ma tkunx
dipendenti miż-żejt jew fossil fuels oħra u dan biex sal-2050 Malta tkun carbon neutral,
u. jitneħħa l-poter tal-Ministru li jawtorizza l-interċezzjoni tat-telekomunikazzjnijiet u
jingħata f’idejn il-Maġistrat tal-Għassa,
v. jintroduċi d-dritt għal testment bijoloġiku (living will) konsistenti f'dikjarazzjoni
magħmula tul il-ħajja attiva ta' bniedem waqt li jkun f'pussess totali tal-fakultajiet fiżiċi u
mentali tiegħu, fejn jagħti direttivi antiċipati dwar ir-rieda tiegħu għal dak li għandu
x'jaqsam mat-terapiji li huwa jaċċetta jew le fl-eventwalita' li huwa jsib ruħu
f'kundizzjoni li jkun inkapaċi li jesprimi d-dritt tiegħu li jaċċetta jew le t-trattament jew
kuri proposti għal xi mard jew lezjonijiet trawmatiċi ċerebrali irriversibbli jew invalidanti
li huwa jkun ġarrab, mard jew inċidenti li jobbligaw lil dak li jkun għal trattamenti
permanenti b'magni jew sistemi artifiċjali li jżommu għal kollox lil dak li jkun milli jkollu
xi tip ta' ħajja relazzjonali,
w. għal raġuni ta’ regolamentazzjoni ta’ kunflitt ta’ interess Il-Membri Parlamentari jkunu
full time, u ċjoe ma jkunx possibli għal Membru Parlamentari li waqt li jkun fil-ħatra
jagħmel kwalunkwe xogħol ieħor; dan jinkludi li Membru Parlamentari ma jkunx jista’
jinħatar fuq Bordijiet ta’ awtoritajiet u kummissjonijiet,
x. jtejjeb il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi billi fost oħrajn jelimina l-possibilitá li
jkunu l-partiti politiċi stess li jirregolaw lilhom infushom permezz tal-Kummissjoni
Elettorali kif ukoll jestendi l-iskema diġa eżistenti ta’ finanzjament tal-partiti politiċi millistat għall-partiti kollha reġistrati.
3. Qawsalla hi magħmula minn :
Alternattiva Demokratika
P
P
li illum flimkien qed iwaqqfu dan il-partit politiku wara li l-Kapijiet tagħhom ingħataw lawtorizzazzjoni meħtieġa mill-partiti rispettivi tagħhom.
Partiti politiċi oħra li fil-mument li twaqqaf Qawsalla ma jkunux membri jistgħu jissieħbu
wara li ittra indirizzata lis-Segretarju Ġenerali titressaq għall-konsiderazzjoni tal-Kumitat
Eżekuttiv u tikseb approvazzjoni unanima.
4. Kull partit li jkun imsieħeb f’Qawsalla jista’ jirtira minn din is-sħubija permezz ta’ ittra
indirizzata lis-Segretarju Ġenerali.
5. Hu l-iskop ta’ Qawsalla li ġġib flimkien lill-partiti politiċi imsieħba biex filwaqt li jżommu lidentitá tagħhom jippreżentaw front komuni fil-konfront tal-liġijiet elettorali għall-elezzjoni
ġenerali li ser issir fil-ġimgħat li ġejjin u dan billi :

jaqblu mal-programm ġenerali ta’ ħidma kif imfisser fl-artiklu 2 ta’ hawn
fuq,
ii)
jippreżentaw lista elettorali unika fid-distretti elettorali kollha,
iii)
jikkordinaw il-ħidma kollha meħtieġa għall-kampanja elettorali.
Qawsalla jkollha emblema skond kif tidher fl-Iskeda A.
Qawsalla jkollha l-uffiċċju reġistrat skond kif jista’ minn żmien għal żmien jiddeċiedi lKumitat Eżekuttiv. Sakemm tittieħed tali deċiżjoni dan l-uffiċċju jkun fil-post segwenti :
___________________
Qawsalla titmexxa minn Kumitat Eżekuttiv li jkun magħmul minn 5 rappreżentanti magħżula
minn kull wieħed mill-partiti politiċi imsieħba.
Il-Kumitat Eżekuttiv, sakemm ma huwiex determinat mod ieħor f’dan l-istatut jieħu ddeċiżjonijiet tiegħu bil-qbil ta’ mhux inqas minn żewġ terzi tal-voti massimi eliġibbli miżjud
b’wieħed, b’mod illi :
i)
Jekk ikun hemm żewġ partiti li jkun membri jkun meħtieg 8 voti u
ii)
Jekk ikun hemm tlett partiti li jkunu membri jkun meħtieg 11-il vot.
Ikun dmir tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ Qawsalla li:
a) Japprova l-manifest elettorali ,
b) Japprova l-lista tal-kandidati,
c) Jaħtar sottokumtati biex jieħdu ħsieb aspetti differenti tal-kampanja elettorali.
Kull wieħed/waħda mill-mexxejja tal-partiti politiċi li jiffurmaw Qawsalla jkunu flimkien ilmexxejja ta’ Qawsalla.
Il-Kumitat Eżekuttiv, minn ħdanu jagħżel Segretarju Ġenerali, Deputat Segretarju Ġenerali u
Teżorier. B’dan li l-ebda wieħed mit-Teżoriera tal-partiti li jiffurmaw Qawsalla ma jkun
eliġibbli li jinħatar bħala Teżorier skond dan l-artiklu.
Il-Kumitat Eżekuttiv:
i)
Jiltaqa’ kull meta meħtieġ
ii)
Jissejjaħ mis-Segretarju Ġenerali b’aġenda miftehma mal-mexxejja tal-partiti li
jiffurmaw il-partit
iii)
Iwettaq dak stabilit fl-artiklu 11 u kull materja oħra ta’ relevanza għall-kamanja
elettorali li tkun meħtieġa
iv)
Jekk meħtieġ ikun jista’ jistieden persuni oħra li ma jkunux membri tal-istess Kumitat
Eżekuttiv biex jattendu għal xi laqgħa partikolari jew parti minnha.
It-tmexxija ta’ Qawsalla tkun waħda kolleġġjali u dan billi l-mexxejja tal-partiti politiċi li
jmexxi l-partiti li jiffurmaw Qawsalla jmexxu l-partit flimkien u bi qbil bejniethom.
Is-Segretarju Ġenerali jkollu r-responsabbilta tal-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni ta’
Qawsalla. Is-Segretarju Ġenerali jkun l-uffiċjal responsabbli għan-nomini elettorali kollha li
jkunu ppreżentati lill-Kummissjoni Elettorali f’Qawsalla. Ikun ukoll obbligu tas-Segretarju
Ġenerali li jassigura li l-emblema ta’ Qawsalla tkun użata kif inhu xieraq u għaldaqstant
ikollu r-responsabbilta li jirregistra skond kif tipprovdi l-liġi. Għal kull buon fini s-Segretarju
Ġenerali jkun inkarigat biex f’isem Qawsalla jagħti l-kunsens, jekk jidhirlu li dan ikun
ġustifikat, għall-informazzjoni li tidher fuq il-polza tal-vot kull fejn ikun hemm kandidat jew
kandidati ta’ Qawsalla.
Id-Deputat Segretarju Ġenerali jassisti lis-Segretarju Ġenerali u jissostitwih meta dan ikun
meħtieġ.
It-Teżorier jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-finanzi ta’ Qawsalla. In partikolari iżomm ilkotba skond kif rikjest mill-liġi minn żmien għal żmien, jikseb l-approvazzjoni tal-Kumitat
Eżekuttiv għal spejjes straordinarji. Huwa jirċievi u jagħti rċevuti għad-donazzjonijiet li
tirċievi Qawsalla. It-Teżorier ikun responsabbli in partikolari biex;
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jipprepara l-kontijiet ta’ Qawsalla għall-verifika,
jiżgura l-konformita’ ta’ Qawsalla ma dak li tipprovdi l-liġi dwar id-donazzjonijiet li
jistgħu jirċievu l-partiti politiċi,
iii)
ikun responsabbli għal kull rappurtaġġ finanzjarju li tkun teħtieg Qawsalla.
Ir-rappreżentanza legali u ġudizzjarja ta’ Qawsalla hi vestita fis-Segretarju Ġenerali.
Qawsalla ittemm il-ħidma tagħha tlett xhur wara l-ħruġ tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali.
Imma l-Kumitat Eżekuttiv jista’ jekk ikun għad hemm pendenzi dwar l-elezzjoni ġenerali
jestendi dan il-perjodu skond kemm ikun meħtieġ.
Fi tmiem il-ħidma ta’ Qawsalla t-Teżorier iħejji r-rapporti finanzjarji biex dawn ikunu
verifikati u sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali skond il-liġi.
Is-sena finanzjarja ta’ Qawsalla tkun perjodu, inqas minn tnax-il xahar, bejn id-data tattwaqqif u d-data I tiġi fi tmiemha l-ħidma tagħha skond l-artiklu 19 hawn fuq, liema perjodu
hu ippjanat li jkun ta’ inqas minn tnax-il xahar. Imma jekk il-ħidma ta’ Qawsalla tkun estiża
skond l-artiklu 19 ta’ hawn fuq jitħejja rapport finanzjarju li jkun verifikat għal kull perjodu
ta’ tnax-il xahar li Qawsalla tkun operat.
Qawsalla ixxolji skond kif ipprovdut fl-artiklu 19. Imma ixxolji ukoll awtomatikament jekk Iapplikazzjoni tal-artiklu 4 ta’hawn fuq ikunu irtiraw il-partiti membri ta’ Qawsalla b’mod li
jibqa’ partit wieħed biss bħala membru.
Ix-xoljiment ta’ Qawsalla jkun akkumpanjat minn riżoluzzjoni approvata mill-Kumitat
Eżekuttiv kif ġej :
i)
Jekk ix-xoljiment isir fi tmiem il-ħidma wara elezzjoni ġenerali billi l-Kumitat
Eżekuttiv japprova tali riżolużżjoni fl-aħħar laqgħa tiegħu,
ii)
Jekk ix-xoljiment isir fi kwalunkwe kaz ieħor billi l-Kumitat Eżekuttiv kif compost
japprova riżoluzzjoni għal dan l-iskop.
Is-Segretarju Ġenerali jkollu r-responsabbilta li jirreġistra l-partit mal-Kummissjoni Elettorali
immedjatament hekk kif jitwaqqaf.
Dan l-istatut jista’ jkun emendat jekk il-Kumitat Ezekuttiv unanimament japprova riżoluzzjoni
għall-dan l-iskop.

Iffirmat :

Partit 1 : uffiċjali awtorizzati
Partit 2 : uffiċjali awtorizzati
Partit 3 : ufficjali awtorizzati

Skeda A :
artiklu 6 : l-emblema

