
Deċiżjoni tas-Sedja mogħtija mill-iSpeaker l-Onor Michael Frendo fis-Seduta Nru 255 

tal-14 ta' Lulju 2010 wara talba magħmulha mill-Onor Justyne Caruana fis-Seduta 

Numru 218 tal-10 ta Mejju. 

Votazzjonijiet Parlamentari  

Fis-seduta numru 218 tal-10 ta' Mejju 2010 l-Onorevoli Justyne Caruana talbet lis-Sedja 

ruling dwar għaliex min-naħa tal-Iskrivan tal-Kamra ma reġgħetx sejħitilha għar-rigward tal-

vot tagħha bħalma ġara f'każijiet oħrajn fejn reġgħu ssejħu l-ismijiet; min huma l-Membri li 

la nstemgħu jgħidu "iva" u lanqas "le"; u għaliex issemmiet hija u ma ssemmiex ħaddieħor u 

allura, fi kliem l-Onorevoli Membru, kien hemm diskriminazzjoni fil-konfront tagħha. 

Għar-rigward tal-ewwel punt, is-Sedja tagħmel riferenza għall-minuti tas-Seduta numru 217 

tas-6 ta' Mejju 2010 għar-rigward ta' dak li ġara fil-Kamra fl-istess seduta u għar-rikollezzjoni 

preċiża tagħha dwar l-andament tal-vot fl-istess Seduta. 

Huwa fatt li l-Iskrivan tal-Kamra ma waqfitx meta sejħet isem l-Onorevoli Membru u ma 

reġgħetx staqsietha l-vot tagħha bħalma ġara ma' xi Membri oħrajn. Is-Sedja informata mill-

Iskrivan tal-Kamra li f'dak l-istadju l-Iskrivan tal-Kamra ma kenitx ikkonstatat lill-Onorevoli 

Caruana bħala li kienet ivvutat differenti mill-bqija tal-Membri fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni. 

Dak li ġara sussegwentement huwa korrettament rappurtat fil-minuti tal-istess seduta. 

Għar-rigward tat-tieni punt, fl-istadju tal-votazzjoni, kif hemm indikat fl-istess minuti, is-

Sedja ġiet infurmata li waqt il-votazzjoni kien hemm Membri li l-vot tagħhom ma kienx ċar. 

Mir-recording is-Sedja ma setgħetx tikkonstata dan il-punt b'mod speċifiku persuna b'persuna 

għaliex ir-recording kif ittieħed skont il-proċeduri segwiti għal diversi snin, ma 

ppermettilhiex li tagħmel dan. 

Għar-rigward tat-tielet punt, l-allegazzjoni li nġiebet għall-attenzjoni tas-Sedja kienet dwar 

kif ġie mogħti l-vot speċifikament tal-Onorevoli Caruana u ġenerikament ta' Membri oħra li 

la nstemgħu jgħidu "iva" u lanqas "le". Kien ċar li l-Onorevoli Mario Galea kien ivvota "Yes" 

għall-mozzjoni, u s-Sedja, skont il-prassi sal-lum, ma tatx possibilità lill-Onorevoli Galea li 

jibdel il-vot tiegħu minkejja li dan intalab mill-Onorevoli Tonio Borg fis-sottomissjoni tiegħu 

fuq punt ta' ordni. 

Is-Sedja bl-ebda mod ma riedet tagħmel jew tħossha li għamlet xi diskriminazzjoni ma' l-

Onorevoli Membu però s-Sedja kellha bilfors tieħu nota ta' dak li kien qed jiġi allegat. 

Hija materja serjament preokkupanti u ta' dispjaċir għas-Sedja li bis-sistema kif operata fil-

vot in kwestjoni, ma setgħetx tikkonkludi kjarament dakinhar kif kienet ivvutat speċifikament 

l-Onor Caruana u ġenerikament kif ivvota kull Membru. 

Minkejja li dakinhar intużat l-istess sistema li ntużat kull darba li kien hemm ftehim fil-

Kamra biex il-vot jiġi individwalment dikjarat bil-fomm, huwa però ta' inkwiet għas-Sedja li 

jidher li b'din is-sistema jistgħu jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn ikun hemm ekwivoċi dwar kif 

ikun ingħata l-vot, liema ekwivoċi ma jkunux jistgħu jiġu kjarifikati b'ċertezza sħiħa u 

immedjata. 

Is-Sedja, fl-impenn tagħha li tagħmel minn kollox fis-setgħa tagħha biex affarijiet bħal dawn 

ma jerġgħux jiġru fil-Parlament Malti, terġa' tagħmel l-appell, li s'issa baqa' bla eżitu, li 



immedjatament f'dan il-Parlament tidħol sistema ta' votazzjoni elettronika bħalma jeżisti 

f'tant Parlamenti oħrajn, li tiffaċilita l-preċiżjoni fil-votazzjoni. 

Inoltre, huwa imperattiv, importantissimu u urġenti li ż-żewġ naħat tal-Kamra jilħqu ftehim 

dwar (a) kif għandu jiġi kjarifikat dubju dwar kif sar vot; u (b) kif għandha tiġi regolata 

sitwazzjoni fejn Membru jagħmel żball ġenwin. 

Fin-nuqqas ta' ftehim fuq sistema elettronika ta' votazzjoni li, fil-fehma tal-Sedja hija l-aħjar 

mezz biex nimxu ‘l quddiem għal fini ta' ċertezza, iż-żewġ naħat tal-Kamra jridu wkoll 

b'urġenza jiftehmu kif għandu jittieħed vot dikjarat li allura ma jkunx skont in-norma 

konswetudinali tal-votazzjonijiet f'din il-Kamra fejn il-votazzjoni tittieħed billi jissejħu l-

ismijiet tal-Membri tal-Kamra u l-vot tagħhom jiġi rikordjat skont f'liema naħa tal-Kamra 

jkunu bil-qiegħda sakemm xi Membru ma jindikax mod ieħor. 

Is-Sedja tagħmel appell imqanqal liż-żewġ naħat tal-Kamra biex minnufih jirriflettu flimkien 

kif l-aħjar jindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet fuq indikati u dan fl-aħjar interess tal-ħidma 

parlamentari. 

 


