
Ruling mogħti mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-Seduta 479 tas-7 ta’ Frar 2017 dwar 

rapportaġġ tal-Parlament fil-ġurnali 

 

Fis-Seduta 478 tas-6 ta’ Frar 2017, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali l-Onor. 

Carmelo Abela qajjem il-punt segwenti: 

 

“Sur President, nixtieq niġbed l-attenzjoni għal artiklu li qed jirrapporta dak li jien 

suppost għedt fil-Parlament.  Qed nirreferi għall-artiklu fil-ġurnal In-Nazzjon tal-

Ħamis, 2 ta’ Frar, u peress li din hija l-ewwel okkażjoni għalija fil-Parlament qed 

inressaqha llum. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tas-Sedja għall-fatt li dan l-artiklu qed 

jirrapporta b’mod qarrieqi dak li jiena għedt għax qed jattribwixxi lili affarijiet li jien 

m’għidthomx. Ċertament li dan l-artiklu intitolat “Il-Ministru Abela jgħid li Konrad 

Mizzi qed jiġi investigat mill-pulizija” huwa bbażat kompletament fuq gidba sħiħa li 

nista’ ngħid li kienet orkestrata mill-Kap tal-Oppożizzjoni.  

 

Mr Speaker,  nirreferik għad-diskors tiegħi, hemm ir-recordings kif ukoll il-kitba kollha 

tad-diskors tiegħi. Imkien ma jirriżulta dak li b’mod qarrieqi qed jirrapporta In-Nazzjon. 

Huwa importanti ħafna li dak li jingħad li ntqal f’din il-Kamra jkun il-verità u mhux il-

gideb li jiktbu ċerti ġurnali fosthom In-Nazzjon.  

 

Niġbed l-attenzjoni tiegħek biex dawn l-affarijiet ma jkomplux jiġru.  Nirringrazzjak.” 

 

Is-Sedja rrispondiet hekk: 

 

“Nitolbok tgħaddili kopja tal-artiklu ħalli nkun nista’ nidħol fil-każ li qed issemmi.” 

 

Is-Sedja se tikkwota l-parti relevanti mill-artiklu msemmi hawn fuq li jġib it-titlu “Il-Ministru 

Abela jgħid li Konrad Mizzi qed jiġi investigat mill-Pulizija”: 

 

“Għall-ewwel darba l-Ministru tal-Intern Carmelo Abela ddikjara fil-Parlament li l-każi 

kollha (marbuta ma’ allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni) li semmiet l-Oppożizzjoni, qed 

ikunu investigati mill-Pulizija inkuż il-każ tal-kumpanija sigrieta tal-Ministru Konrad 

Mizzi. 

 

Din id-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-Intern ġabet ir-reazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni 

Simon Busuttil li qal li issa li l-Ministru tal-Intern ikkonferma li Konrad Mizzi qed ikun 

ivestigat mill-Pulizija dwar il-kumpanija sigrieta fil-Panama, il-Ministru Abela għandu 

jispjega wkoll għaliex għaddiet sena minn meta nkixef Konrad Mizzi u l-

investigazzjoni għadha ma ntemmitx. 

 

Meta kien qed jagħlaq id-dibattitu fit-Tieni Qari dwar il-Liġi tal-Pulizija, il-Ministru 

Carmelo Abela qal li mhux tajjeb li l-Kummissarju jinħatar bi qbil biex ikun hemm 

separazzjoni bejn l-Eżekuttiv u l-Leġiżlattiv. 

 

L-artiklu jagħlaq hekk: 

 

“Il-Ministru Carmelo Abela qal li t-talba tal-Oppożizzjoni li trid li l-Parlament ikollu 

leħen fl-għażla tal-Kummissarju tal-Pulizija ġejja mill-fatt li l-Oppożizzjoni 

m’għadhiex fil-gvern.” 



Is-Sedja bdiet tikkonsidra l-punt imqajjem mill-Ministru Abela billi l-ewwel irreferiet għall-

parti relevanti tal-winding up li l-Ministru għamel fis-Seduta 477 tal-1 ta’ Frar 2017 u 

nikkwota: 

 

“Però rrid ngħid, Sur President, li meta semmew l-investigazzjonijiet u għamlu elenku 

tagħhom jien irrid ngħid li l-Pulizija qiegħda tinvestiga kull każ li semma, inkluż il-

każijiet kollha li semma l-Kap tal-Oppożizzjoni però hemm każijiet oħrajn li l-

Oppożizzjoni ma semmietx u li wkoll qed jiġu investigati.” 

 

Is-Sedja tikkwota wkoll minn parti oħra tal-winding up tal-Ministru fl-istess Seduta fejn kien 

jirrispondi għal kumment li sar mill-Kap tal-Oppożizzjoni fuq point of order, u nikkwota: 

 

“Jien naħseb li qed nagħmel ir-reazzjoni għad-diskorsi, jien għidt li l-każijiet kollha li 

ssemmew fid-dibattitu ta’ dawn it-tliet seduti qed jiġu investigati mill-Korp tal-

Pulizija.” 

 

Is-Sedja għamlet referenza wkoll għad-dibattiti li matulhom ġie diskuss fi stadju ta’ Tieni Qari, 

l-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Pulizija, partikolarment l-intervent tal-Onor. Beppe Fenech Adami 

fis-Seduta 475 tat-30 ta’ Jannar 2017 u dak tal-Kap tal-Oppożizzjoni fis-Seduta 476 tal-31 ta’ 

Jannar 2017, fejn fiż-żewġ interventi ripetutament saret referenza għall-allegat każ tal-Ministru 

Konrad Mizzi. 

 

Is-Sedja nnotat li filwaqt li huwa veru li fl-intervent tiegħu l-Ministru Abela ma qalx 

espliċitament li l-Pulizija qed tinvestiga l-allegat każ imsemmi, huwa ma eskludiex dan meta 

qal li l-każijiet kollha li ssemmew fid-dibattitu qed jiġu investigati mill-Pulizija. Għaldaqstant, 

ladarba l-Ministru ma għamilx din l-eċċezzjoni, is-Sedja ma tarax li b’xi mod tista’ tordna 

korrezzjoni f’dak li ġie rrapportat. 

 

Ir-ruling huwa deċiż. 


