
Deċiżjoni tas-Sedja mogħtija minn Mr Speaker l-Onor Michael Frendo f’Seduta numru 

260 tat-Tnejn, 11 ta’ Ottubru 2010. 
  

  

Waqt is-Seduta tas-6 ta’ Ottubru 2010, l-Onorevoli Austin Gatt qajjem punt ta’ ordni fejn qal 

li fil-laqgħa fil-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi dakinhar stess, fi kliemu, “in-naħa tal-

Gvern kienet kostretta li toħroġ ‘il barra mil-laqgħa tal-kumitat għax iċ-Chairman ċaħħadna 

mill-aktar dritt fundamentali, id-dritt li nivvotaw fuq xi ħaġa li konna qed nopponu”. 

  

Huwa kompla jgħid li ċ-Chairman xtaq idaħħal item f’laqgħa speċjali għal nhar it-Tnejn li 

ġej, laqgħa speċjali mhux ippjanata u l-membri nominati min-naħa tal-Gvern talbet vot fuq 

din il-ħaġa. L-Onorevoli Gatt qal li ċ-Chairman deherlu li m’għandux jieħu dan il-vot u qal li 

l-Aġenda jagħmilha hu u li l-maġġoranza m’għandha x’taqsam xejn mal-Aġenda. L-

Onorevoli Gatt kompla jgħid li jidhirlu li “dan huwa ksur ta’ dritt fundamentali ta’ dan il-

Parlament, tad-demokrazija” u talab lis-Sedja tagħti ruling jekk iċ-Chairman jistax iċaħħad lil 

xi parti milli jieħu vot waqt il-laqgħat tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Dan huwa l-

ewwel point of order”. 

  

Fit-tieni punt ta’ ordni l-Onorevoli Austin Gatt spjega li n-naħa tal-Gvern qalu liċ-

Chairman tal-Kumitat “m’għandniex alternattiva, jekk lanqas trid tagħti kas il-maġġoranza, 

ħlief li nitilqu ‘l barra biex ma jkunx hemm quorum.” L-Onorevoli Gatt qal li n-naħa tal-

Gvern telqet ‘il barra imma kif irrapportalu l-Whip tal-Gvern li kien preżenti, iċ-

Chairman baqa’ għaddej bis-seduta minkejja li ma kienx hemm quorum. L-Onorevoli Gatt 

talab ruling fuq dan il-punt ukoll. 

  

L-Onorevoli Noel Farrugia qal li ftit qabel ma bdiet is-seduta tal-Kumitat dwar il-Kontijiet 

Pubbliċi, iċ-Chairman ta’ dak il-Kumitat ikkomunika quddiem il-Whip tan-naħa tal-Gvern 

għaliex huwa ried ilaqqa’ l-Public Accounts Committee l-ġimgħa d-dieħla minħabba li kien 

ser jasal il-budget u l-Ministru tal-Finanzi u Ministri tal-Gvern ser ikunu impenjati f’dak l-

eżerċizzju. 

  

L-Onorevoli Austin Gatt qal li dan ma jirriżultax mir-recording tas-seduta. Huwa qal li ma 

kienx ser jirrepeti għaliex oġġezzjonat in-naħa tal-Gvern imma rreleva li, fi kliemu, “ilna 

nofsinhar nafu li se jgħidha għax qalha fuq is-Super One. Aħna mis-Super One sirna nafu, 

għalhekk oġġezzjonajna.” 

  

L-Onorevoli Farrugia reġa’ rrepeta l-punt li huwa u l-Whip (tal-Gvern) qabel bdiet il-laqgħa 

tal-Public Accounts Committee, ikkomunikaw “f’kull sens ta’ trasparenza”. 

  

Is-Sedja rat it-traskrizzjoni tas-seduta in kwistjoni u tirrileva dan li ġej għar-rigward iż-żewġ 

punti mressqa quddiemha għad-deċiżjoni tagħha: 

  

Waqt is-seduta tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, iċ-Chairman, wara li għamel riferenza 

għal xi erba’ items li joħorġu mill-Audit Report tal-2008 u rapporti oħra tal-Awditur, għamel 

riferenza għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-estensjoni tal-power station u fi kliemu, 

qal hekk: “nixtieq li nġib bħala Chairman għal diskussjoni ta’ dan il-kumitat dan ir-rapport 

tal-Awditur Ġenerali u peress li fih bażikament sitt kapitoli x’jiġu diskussi, jiena qed 

nikkalkula li bejn erbgħa sa massimu ta’ ħames sittings, imma iktar erba’ sittings, inkunu 

eżawrejna d-diskussjoni.” Huwa ppropona programm ta’ xogħol tal-Kumitat dwar dan ir-



rapport b’seduti miżjuda għal dan għal ġimgħa ta’ wara dik il-laqgħa tal-Kumitat dwar il-

Kontijiet Pubbliċi. 

  

L-Onorevoli Austin Gatt oġġezzjona u qal li dawn id-dettalji ntqalu f’nofsinhar, u baqa’ jiġi 

ripetut, fuq Super One u li dik in-naħa ma kienet taf xejn b’dawn l-affarijiet. Huwa 

oġġezzjona għal dan u qal li dan m’huwiex fuq l-Aġenda u qal li għal dawn ir-raġunijiet 

“noġġezzjona li l-materja tal-BWSC titpoġġa fuq l-Aġenda”. 

  

Iċ-Chairman, fit-tweġiba tiegħu, għamel riferenza għal “Affarijiet Oħra” fl-Aġenda u qal li 

“Issa bħalma taf inti skont l-iStanding Orders iċ-Chairman dejjem jista’ jagħmel u jħabbar l-

Aġenda għal-laqgħat ta’ wara. Jekk tarahom kollha – kif tista’ tikkonferma s-Segretarja – 

laqgħa oħra tiġi mħabbra bl-Aġenda li tkun iffissata. Dejjem hekk imxejna. Qed inqalqalha 

issa – stajt qanqaltha fl-aħħar wara li nkunu ddiskutejna r-rapport tas-saħħa, taħt “Affarijiet 

Oħra” – minħabba l-fatt li dan ir-rapport jitlob li jkun hemm ċertu numru ta’ laqgħat li jridu 

jsiru konsegwentement biex il-materja tiġi eżawrita.” 

  

Għar-rigward il-kwistjoni tal-vot, dan intalab mill-Onorevoli Gatt u ċ-Chairman wieġeb “Jien 

noġġezzjona. Miniex ser nieħu vot.” 

  

Wara dan jirriżulta li diversi membri tal-Kumitat ħarġu mill-Kamra tal-Kumitat u l-Kumitat 

safa mingħajr quorum tant li l-Onorevoli Charles Mangion, Chairman tal-Kumitat, qal li 

“Dan il-kumitat ma jistax jitkompla għax konvenjentement tan-naħa l-oħra telqu.” 

  

Il-kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati abbażi tat-talbiet tal-Onorevoli Gatt huma dawn li 

ġejjin. Is-Sedja ser toħodhom waħda waħda u tagħti d-deċiżjoni tagħha għal kull waħda 

minnhom. 

  

L-ewwel materja tirrigwarda t-tmexxija tas-seduta minn Chairman ta’ Kumitat. Iċ-

Chairmanta’ Kumitat għandu l-fakultà li jmexxi s-seduta tal-Kumitat li huwa jippresiedi u s-

Sedja b’mod ġenerali ma tindaħalx kif issir din it-tmexxija ħlief f’ċirkostanzi partikolari fejn 

ikun meħtieġ li tara li l-Ordnijiet Permanenti, ir-regoli u prassi ta’ din il-Kamra tad-Deputati 

u tal-Kumitati tagħha huma segwiti. L-Ordnijiet Permanenti ma jittrattawx il-proċeduri li 

bihom jimxu l-Kumitati u għalhekk wieħed irid jara l-prassi li ġiet stabbilita maż-żmien fid-

dawl tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra kollha li  mutatis mutandis u b’mod ġeneriku, 

għandhom ikunu riflessi fil-qafas tat-tmexxija tal-Kumitati. 

  

Kif jgħid tajjeb l-Erskine May fil-paġni 795 u 796 tat-23 ħarġa tiegħu “Order in debate in a 

committee is enforced by the chairman, as he is responsible for the conduct of its business, 

and no appeal from his decision should be made to the Speaker”. Għalhekk is-Sedja ma 

tħossx li hija għandha tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-fatt li iċ-Chairman Charles Mangion 

beda s-seduta billi għamel riferenza għall-aħħar item ġeneriku “Affarijiet Oħra” fl-Aġenda 

anki jekk dik ma kenitx l-ordni tal-items fuq l-Aġenda. L-iSpeaker ma jindaħalx dwar dan 

għaliex materji ta’ tmexxija ordinarja bħal dawn iridu jitħallew f’idejn iċ-Chairman tal-

Kumitat li jkun qed imexxi l-proċeduri tal-Kumitat. Is-Sedja ma tissindikax l-istil ta’ 

tmexxija ta’Chairman jew jekk Chairman imexxiex tajjeb jew le s-seduti tal-Kumitat li 

jippresiedi. 

  

Dan dejjem ferm li l-istess Chairman għandu jżomm mar-regoli tat-tmexxija u l-prassi 

stabbilita ta’ din il-Kamra u jopera fi ħdan il-mandat tiegħu. U għalhekk, naturalment, dan ma 

jnaqqasx mill-bżonn li l-qafas li fih Chairman irid jopera huwa l-qafas ta’ regoli u prassi 



viġenti fil-Kamra tad-Deputati tal-Parlament Malti partikolarment dawk li huma indirizzati 

lejn il-Kumitati Permanenti jew Magħżula tagħha. It-tħaris ta’ dan il-qafas ta’ regoli u prassi 

hija materja li fuqha l-iSpeaker għandu, jekk mitlub, jagħti d-deċiżjoni tiegħu. 

  

It-tieni materja tirrigwarda l-Aġenda tal-Kumitat. F’din il-materja s-Sedja tinnota li l-

Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati b’riferenza għal Kumitat Permanenti dwar ix-

Xogħol tal-Kamra, inter alia, jgħidu hekk: 

  

“120C (1) Kemm-il darba ma jiġix stabbilit xort’oħra mill-Kamra, l-Kumitat Permanenti 

dwar ix-Xogħol tal-Kamra jkollu setgħa li: 

  

....(b) ...(ii) jalloka x-xogħol għal kull seduta ta’ Kumitat Permanenti”. 

  

Il-klawsola 120C(1)(b)(ii) kjarament tfisser li, tassattivament, il-Kumitat tax-Xogħol tal-

Kamra għandu l-poter li jimponi xogħol partikolari għal kwalunkwe seduta tal-Kumitati 

Permanenti kollha tal-Kamra. 

  

Sadanittant, bla preġudizzju għal dan id-dritt ċar tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra stabbilit 

bl-aktar mod limpidu mill-Ordnijiet Permanenti, minn mindu twaqqfu u bdew jitħaddmu l-

Kumitati Permanenti tal-Kamra, il-prassi kostanti fil-Kumitati tal-Kamra kienet li jkun il-

President ta’ Kumitat li joħroġ l-Aġenda għax-xogħol tal-Kumitat. Hija stil ta’ President 

minn ieħor jekk il-President jikkonsultax mal-membri tal-Kumitat qabel ma jfassal din l-

Aġenda jew jinterpretax huwa stess l-importanza tad-diskussjoni ta’ ċerti temi għall-Kumitat 

innifsu. Iċ-Chairman għandu r-responsabbiltà li jara li l-Kumitat jiltaqa’ u jagħmel il-ħidma 

tiegħu u ma’ din ir-responsabbiltà jġorr ukoll ir-responsabbiltà għall-ħruġ tal-Aġenda. 

  

Għalhekk iċ-Chairman jidher li għandu l-fakultà li joħroġ l-Aġenda tal-Kumitat li huwa 

jippresiedi. Naturalment huwa għaqli li kull Chairman dejjem ifittex consensus fuq tali 

aġenda, li fiha jista’ jinkludi wkoll anki items li xi membru tal-Kumitat ikun talab li jiġu 

diskussi. 

  

It-tielet materja li s-Sedja trid tiddeċiedi tittratta dwar jekk l-Aġenda jew xi item fuqha 

jistgħux jiġu kkontestati mill-membri tal-Kumitat. L-Ordnijiet Permanenti ma jindikaw xejn 

speċifiku dwar dan il-punt għar-rigward tal-Kumitati tal-Kamra. Minkejja li tinħareġ mill-

President tal-Kumitat wara li jkun fassalha waħdu jew in konsultazzjoni mal-membri tal-

Kumitat, is-Sedja hija tal-fehma li l-Aġenda fit-totalità tagħha u għar-rigward ta’ 

kull itemtagħha, tibqa’ materja ta’ kompetenza tal-Kumitat kollu. Allura jsegwi li xejn ma 

jwaqqaf lil xi membru li jikkontestaha jew li jikkonstesta xi item minnhom jew jikkontesta li 

jitqiegħed xiitem partikolari fuq l-Aġenda li jkun qed jiġi propost, jew anki jipproponi li item 

jitqiegħed fuq l-Aġenda, u li wkoll jitlob vot fuq dan. 

  

Wieħed irid iżda jenfasizza li din hija materja delikata għaliex għar-rigward ta’ dak li 

jiddiskuti l-Kumitat, f’sistema parlamentari, anki l-pożizzjoni tal-minoranza għandu 

jingħatalha l-valur tagħha. 

  

L-eċċezzjoni għar-regola li jittieħed vot fuq l-Aġenda jew xi item partikolari tagħha hija meta 

jkun il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra stess li jkun alloka dak ix-xogħol lil dik is-seduta tal-

Kumitat Permanenti. (Ordni Permanenti 120C(b)(ii)). F’dak il-każ, u f’dak il-każ biss, iċ-

Chairman tal-Kumitat Permanenti jkun korrett li ma jaċċettax li jittieħed vot dwar jekk dak l-

item jistax ikun fuq l-Aġenda u diskuss mill-Kumitat għaliex xogħol bħal dak ikun tqiegħed 



hemm ai termini ta’ poter speċifiku mogħti mill-Kamra tad-Deputati lill-Kumitat tax-Xogħol 

tal-Kamra u dan il-poter ma jistax jiġi użurpat mill-Kumitat Permanenti. 

  

Il-każ de quo iżda ma jirreferix għal din l-eċċezzjoni u għalhekk, fil-każ li qed jiġi indirizzat, 

kien permess li jintalab il-vot li intalab u dik it-talba kellha tkun aċċettata mill-President tal-

Kumitat u l-vot kellu jittieħed. Ir-riżultat tal-vot irid ikun onorat miċ-Chairman. 

  

Jidher ċar li, f’ċirkostanzi bħal dawn, is-Sedja għandha d-dover li tagħmel appell qawwi 

għall-buon sens tal-Presidenti u Membri tal-Kumitati kollha għaliex, fl-aħħar mill-aħħar, 

huwa dan il-buon sens, u mhux il-ktieb tal-regoli u l-prassi, li huwa l-pedament li fuqu jrid 

jinbena l-aħjar andament tax-xogħol ta’ kull Kumitat. 

  

Ir-raba’ materja li s-Sedja trid tindirizza hija x’jiġri fil-każ ta’ nuqqas ta’ kworum fil-Kumitat. 

Fil-klawżola 120E (2) tal-Ordnijiet Permanenti li tittratta quorum fil-Kumitat dwar ix-

Xogħolijiet Pubbliċi jingħad hekk: 

  

“(2) Il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi għandu jkun magħmul minn mhux iktar minn seba’ 

membri li minnhom erbgħa jikkostitwixxu quorum”. 

  

X’jiġri meta ma jkunx hemm kworum, huwa ċar u paċifiku: is-seduta ma tistax tkompli u trid 

tiġi aġġornata għal data oħra. 

  

Għalhekk malli ma jkunx hemm kworum iċ-Chairman irid minnufih jaġġorna għal data 

oħra.Chairman li jkompli bis-seduta tal-Kumitat meta ma jkunx hemm kworum ħlief biex 

jaġġorna għal seduta oħra jista’ jsib ruħu bla kopertura tal-privileġġi parlamentari. 

  

Fil-każ taħt konsiderazzjoni, is-Sedja tikkonstata illi fil-fatt il-President tal-Kumitat l-

Onorevoli Charles Mangion meta ra li ma kienx hemm quorum ma kompliex bis-seduta u 

aġġorna għal data oħra għajr li kompla jsemmi l-ismijiet tax-xhieda biex jidhru fis-seduta 

sussegwenti. Is-Sedja tħoss li dak li jsir wara li l-Kumitat isib ruħu bla quorum, għajr li tiġi 

ffissata s-seduta li jmiss, għandu jiġi kkonsidrat li ma ġarax. 

  

Is-Sedja terġa’ anki hawn tappella għal buon sens tal-partijiet kollha biex ix-xogħol tal-

Kumitat ikun jista’ jkompli b’dik is-serenità neċessarja għal dibattitu serju u rilevanti. 

  

Il-ħames materja tirrigwarda t-taħrik tax-xhieda mill-Kumitat. Skond l-Ordni Permanenti 132 

il-Kumitat għandu “s-setgħa li jħarrek xhieda u li jordna li jinġiebu dokumenti u rapporti 

quddiemu.....ix-Xhieda jistgħu jkunu ordnati biex jattendu permezz ta’ mandat maħruġ mill-

President tal-Kumitat relattiv u li jiġi ffirmat mill-Iskrivan.” 

  

Minn dan joħroġ li għalkemm huwa l-President tal-Kumitat li materjalment u formalment 

isejjaħ ix-xhieda, is-setgħa li jitħarrku xhieda qiegħda f’idejn il-Kumitat. 

Ir-regolarità ommeno ta’ taħrika ta’ xhud għalhekk tiddependi mid-deċiżjoni tal-Kumitat. 

  

Finalment, is-Sedja terġa’ ttenni l-appell tagħha għal buon sens tal-partijiet kollha sabiex ix-

xogħol tal-Kumitat ikun jista’ jkompli b’dik is-serenità neċessarja għal dibattitu serju u 

rilevanti. 

 


