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L-Awditur tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (il-MEPA),
ir-Responsabblità u t-Trasparenza.
Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tħossha fid-dmir li ssemma’ leħinha dwar
il-kwistjonijiet li nqalgħu dan l-aħħar dwar l-Awditur tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u
l-Ippjanar (il-MEPA). L-Awditur ippubblika rapporti u wera il-fehma tiegħu fuq id-deċiżjoni
tal-Qorti dwar il-każ tal-iżvilupp fil-Mistra u jekk il-proċedura li l-Bord tal-MEPA addotta f’dan
il-każ kienetx f’waqtha jew legali, kif ukoll dwar l-iżvilupp propost f’Ta’ Xerri l-Bukkett,
fil-Qala, Għawdex. Il-KA tħoss li l-kritika indirizzata lejn l-operat tal-Awditur ma kenitx f’lokha
u li wieħed għandu jifli dak li ħareġ mir-rapport tiegħu bl-ispirtu li nkiteb bih ... u mhux jispiċċa
ballun politiku ieħor.
Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel dawn l-osservazzjonijiet:
1) L-esperjenza ta’ dawn l-aħħar snin tat xhieda li l-ħidma ta’ dan l-Awditur kienet waħda
korretta u frott ta’ integrità u kuraġġ kbir. Nistgħu ngħidu mingħajr tlaqliq li dan l-Awditur
serva bħala l-kuxjenza pubblika tal-istess istituzzjoni tal-MEPA. Il-KA tifhem u tapprezza
li x-xogħol tal-MEPA huwa wieħed skabruż u delikat ħafna, u hu appuntu għalhekk li
l-MEPA għandha bżonn kbir li tkun iggwidata minn din il-‘kuxjenza pubblika’ fil-qadi ta’
dmirjietha.
2) Il-KA temmen li meta l-Awditur wera l-fehmiet tiegħu, kien qiegħed jaqdi dmiru kif
mitlub minnu mil-liġi, kif ukoll mis-sens ta’ responsabbiltà lejn il-ġid komuni tas-soċjetà
Maltija. Il-KA tħoss li jkun żball kbir, kif ukoll nuqqas ta’ maturità, li nikkritikaw lil dan
l-uffiċċju tal-Awditur sempliċement għax dak li jgħid ma jdoqqx għal widnejna ... anki
meta naħsbu li għandna xi raġun fuq xi punt legali. Meta jsir hekk inkunu mhux biss qed
indgħajfu s-saħħa morali ta’ dan l-istess uffiċċju, iżda nkunu qed nippromwovu kultura ta’
omertà li ma tħallix li s-sewwa (għalkemm skomda) tissemma’.
3) Min-naħa l-oħra l-KA tiddeplora attentati sabiex jinkiseb gwadann politiku minn dak li
ntqal mill-Awditur. L-interess prinċipali tagħna għandu jkun iffukat biss fuq jekk
il-proċeduri sarux kif suppost, u jekk le min għandu jġorr ir-responsabbiltà. Dan hu diġà
pass iebes għal pajjiżna, fejn għad m’għandniex kultura b’saħħitha ta’ trasparenza u

responsabbiltà. U għalhekk, li wieħed jipprova jħawwad il-politika partiġġjana f’din
il-borma, hu att irresponsabbli.
4) Fl-istess ħin, l-Awditur innifsu għandu jifhem (kif wisq probabbli diġà fehem
mill-esperjenza ta’ dan l-aħħar) li kull min jassumi r-responsabblità li jkun il-kuxjenza ta’
awtorità bħall-MEPA, għandu jistenna kritika (ġusta jew mhix) minn kull naħa. Dan iseħħ
minħabba l-implikazzjonijiet kbar li d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-MEPA għandhom fuq
l-ekonomija u s-soċjetà ta’ nazzjon ċkejken bl-limitazzjonijiet kbar fir-riżorsi ambjentali
tiegħu. Din l-istess kritika m’għandhiex taqta’ qalb l-istess Awditur, sakemm huwa
jemmen u juri dan fid-deher li qed jaqdi dmiru b’mod leali lejn l-istess soċjetà li waqqfet
l-uffiċċju tiegħu.

