
 

 

Altru milli “spekulazzjoni”! 
Fatti ġodda ppubblikati llum imeru r-reazzjoni tal-Gvern  
għar-rivelazzjoni li l-AG tah parir biex ma jibqax għaddej 
bid-deroga tal-insib għax ma tistax tiġi ġustifikata u għax 

tmur kontra d-Direttiva Ewropea dwar l-Għasafar 
 

Fir-reazzjoni tiegħu għall-konferenza tal-aħbarijiet ta’ BirdLife Malta u għall-istorja 
żvelata fil-midja nhar il-Ħadd dwar in-nuqqas ta’ qbil tal-Avukat Ġenerali (AG) fuq il-
kawża tal-insib tal-għasafar tal-għana li llum tinsab quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, il-Gvern ilbieraħ iddeskriva dak li kien żvelat bħala “spekulazzjoni”. 
 
Apparti minn dan, il-Gvern caħad kategorikament li injora l-pariri legali tal-Avukat 
Ġenerali li suppost qed jiddefendi l-argumenti tal-Gvern Malti f’din il-kawża imma 
minflok, mhux qed jaqbel mal-pożizzjoni tal-Gvern. L-istqarrija saħanistra allegat li 
dan hu tentattiv tal-aħħar minuta min-naħa ta’ BirdLife Malta biex tipprova 
tinfluwenza l-kawża. 
 
Imma r-reazzjoni ppubblikata mis-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes ilbieraħ 
filgħaxija malajr ġiet ribattuta hekk kif fi storja oħra fil-MaltaToday fil-ħarġa tal-lum, 
il-ġurnal ippubblika l-fatti li jikkonfermaw kif l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali wissa lill-
Gvern li jekk se jibqa’ għaddej bit-tħaddim tad-deroga tal-insib, se jkun qed jagħmel 
dan kontra l-pariri legali ċari li kien ilu jagħtih b’mod konsistenti. Il-MaltaToday 
tikkwota korrispondenza bl-email li għaddiet bejn avukat fl-Uffiċċju tal-AG u l-Kap tal-
Wild Birds Regulation Unit (WBRU) Sergei Golovkin dwar din il-kwistjoni.  
 
Fost l-oħrajn, l-Avukat Ġenerali... 

(i) ma qabilx mal-argumenti li qed iressaq il-Gvern u qallu ċar u tond li l-kawża 
ma tistax tintrebaħ 

(ii) wissa lill-Gvern li l-argumenti legali tiegħu biex jiġġustifika t-tħaddim tad-
deroga huma dgħajfin ħafna 

(iii) wissa li Malta ma kellha l-ebda ċans li tiddefendi b’suċċess il-każ tagħha u 
allura m’għandhiex tapplika d-deroga 

(iv) saħaq li d-deroga tmur proprju kontra l-iskop u l-ispirtu tad-Direttiva 
Ewropea dwar l-Għasafar 

(v) wissa lill-Gvern li jekk se jibqa’ għaddej u japplika d-deroga – kif fil-fatt 
għamel – se jkun qed imur kontra l-pariri legali li kien qed jagħtih b’mod 
konsistenti 

(vi) qal lill-Gvern li l-ebda ammont ta’ retorika jew logħob bil-kliem ma kien se 
jwassal lil Malta biex tirbaħ il-kawża 

 

http://www.maltatoday.com.mt/news/national/74445/ag_play_of_words_not_enough_to_win_finch_trapping_case


 

Fl-istorja l-ġdida ppubblikata llum, il-MaltaToday kompliet tikxef aktar dettalji li juru 
dan in-nuqqas ta’ qbil bejn il-Gvern u l-AG fuq id-difiża tad-deroga. Nuqqas ta’ qbil li 
jammettih il-Kap tad-WBRU stess. Fost l-oħrajn, meta kien imwissi mill-AG li d-deroga 
tmur kontra l-iskop u l-ispirtu tad-Direttiva Ewropea dwar l-Għasafar u li l-argumenti 
legali huma dgħajfin ħafna, Sergei Golovkin irritalja billi akkuża lill-AG li l-pożizzjoni li 
kien qed jieħu f’dak l-istadju mhix kostruttiva. Golovkin kompla li f’dak l-istadju l-
kwistjoni ma kinitx waħda ta’ għażla jekk id-deroga tiġix applikata jew le, imma li tiġi 
implimentata d-deċiżjoni li ħa l-Gvern u d-difiża tagħha fil-każ li tiġi kontestata 
legalment. 
 
Għal din l-akkuża l-AG wieġeb bi kliem iebes u filwaqt li għamilha ċara li l-għażliet 
legali kollha kienu ġew esplorati u fakkar li l-uffiċċju tiegħu għandu kull esperjenza 
f’dan ix-xogħol, qal lil Golovkin li jekk għad għandu d-dubji dwar dan jew iqis li l-
intenzjonijiet tiegħu b’xi mod mhumiex kostruttivi, din allura hija akkuża verament 
serja li għandha tittieħed f’livell aktar għoli. 
 
Fid-dawl ta’ dawn ir-rivelazzjonijiet kollha, il-konklużjoni li wieħed jiġbed meta jaqra 
l-istqarrija tal-bieraħ b’risposta għal dawn il-fatti u għall-konferenza stampa ta’ 
BirdLife Malta hi li jew l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Galdes ma jafx dwar dawn 
il-fatti għax inżamm fil-għama u allura ngħata parir ħażin kif għandu jwieġeb, inkella 
kien jaf b’dawn it-twissijiet tal-Avukat Ġenerali imma għal xi raġuni għażel li jżomm 
il-fatti moħbija. 
 
Kuntrarju wkoll għal dak li qal l-Onor. Galdes fuq One TV ilbieraħ fejn implika li l-
kawża li qed tinstema’ fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tressqet mill-Gvern Malti biex 
jiċċara l-fatti minħabba li l-Kummissjoni Ewropea mhix taqbel mad-deroga tal-insib, il-
verità hi li kienet il-Kummissjoni Ewropea li ħadet lil Malta l-Qorti f’Settembru tal-
2015 minħabba d-deċiżjoni tal-Gvern li jippermetti l-insib (aqra hawn 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5658_en.htm). 
 
F’din l-intervista l-Onor. Galdes ikkummenta wkoll li s-seduta tal-lum li ntalbet mill-
Gvern Malti hi waħda ‘viva voce’. Dan mhu xejn ġdid għax ‘viva voce’ hi kelma oħra 
għal ‘udjenza’ – seduti li bħalhom isiru regolarment fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Udjenzi bħal dawn isiru fuq talba ta’ parti jew oħra f’kull kawża jekk din it-talba tkun 
meqjusa bħala ġustifikata, inkella jekk il-Qorti tħoss li għandha bżonn ta’ aktar 
informazzjoni. 

 
TMIEM 

 
Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil: 
Nathaniel Attard 
BirdLife Malta Communications Manager 
Tel: 2134 7645/6 Ext. 512 
Cell: 9947 4705 
Email: nathaniel.attard@birdlifemalta.org 
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