
Ruling mogħti mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-Seduta 39 tat-23 ta’ Ottubru 2017 dwar 

talba għall-Aġġornament tal-Kamra taħt l-Ordni Permanenti Nru 13 

 

ONOR. ADRIAN DELIA (Kap tal-Oppożizzjoni): Sur President, nitlob il-permess 

tal-Kamra sabiex inressaq l-aġġornament tal-Kamra taħt l-Ordni Permanenti Nru 13 ħalli 

l-Kamra tagħmel diskussjoni b'urġenza mingħajr vot sabiex tieħu nota tal-qtil tal-ġurnalista 

Daphne Caruana Galizia, tal-protesta li saret mis-soċjetà ċivili fil-Belt Valletta, tat-talba li saret 

lill-President tar-Repubblika għar-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali u 

sabiex dawn il-karigi jiġu appuntati b’żewġ terzi tal-Kamra.  

 

Għalhekk din in-naħa tal-Kamra qed titlob sabiex tiddibatti b’urġenza t-talbiet tas-soċjetà ċivili 

mingħajr ma jittieħed vot. 

 

Sur President, jekk tagħtini l-opportunità li nispjega, inkun nista nimmotiva għalfejn dan qed 

isir. 

 

L-ISPEAKER: Meta tkun qed tinvoka Standing Order 13, trid tkun fil-qosor ħafna. 

L-ispjegazzjoni diġà għamiltha. 

 

ONOR. ADRIAN DELIA: Dik hija t-talba għalfejn qed jiġi invokat Ordni Permanenti 13. 

Issa se ngħaddi għall-ispjegazzjoni biex nenfasizza kemm din hija kwestjoni definita, ta’ 

importanza pubblika u urġenti.  

 

Nhar it-Tnejn, 16 ta’ Ottubru seħħ dan il-qtil makabru. Is-seduta li kellha ssir dakinhar biex 

il-Kap tal-Oppożizzjoni jitħaddet fuq il-Baġit saret l-għada. Fis-seduta tat-Tlieta minflok fuq 

il-Baġit tkellimna fuq dak li kien ġara bħala xi ħaġa ta’ natura importanti u ta’ interess 

nazzjonali. Dakinhar il-Baġit ġie ddikjarat li huwa irrilevanti. L-għada l-Prim Ministru ġie 

hawnhekk ukoll, fehem is-sitwazzjoni li għaddej minnha l-pajjiż u għamel l-istess; iddikjara 

l-Baġit irrilevanti u bl-istess mod tkellem biss fuq dak li ġara. L-Erbgħa l-media internazzjonali 

niżlet fuq Malta, u l-Ewropa, kif ukoll id-dinja kollha,  qed jitkellmu fuq dak li ġara f’pajjiżna. 

Il-Ħamis saret crime conference li fiha l-Kummissarju tal-Pulizija minflok ta s-serħan il-moħħ 

u l-konfort lill-poplu Malti u Għawdxi kollu, tefagħna lkoll aktar f’baħar ta’ nkwiet, ta’ biża’ 

u ta’ inċertezza. Il-Ġimgħa ġejt il-Parlament filgħodu u għamilt mistoqsija wara l-oħra 

lill-Ministru Michael Farrugia dwar jekk għandux fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija, u hu 

ma weġibx fl-affermattiv. Is-Sibt tkellem l-Arċisqof ta’ Malta biex juri l-preokkupazzjoni 

tiegħu. Il-Ħadd in-nies niżlu fit-toroq u l-Belt Valletta nfaqgħet bil-poplu Malti jitlob li tittieħed 

azzjoni speċifika, u marru saħansitra għand il-President ta’ Malta. Dalgħodu ġejt hawnhekk u 

għal tliet kwarti sħaħ erġajt stedint lill-Prim Ministru fejn għedtlu li bħala “Gvern li Jisma’” 

għallinqas għandu jisma’ lill-poplu tagħna, imma minflok dalgħodu l-Prim Ministru għażel li 

jinjora dan is-suġġett kompletament u ma qalx imqar kelma waħda fuqu. Grazzi. (Onor. 

Membri: Hear, hear) 

 

L-ISPEAKER: Nirringrazzjak. Is-Sedja semgħetek u se tagħmel riferenza għal Standing 

Order 13. Inti taf ukoll li taħt Standing Order 13 hemm subartiklu (5), li jgħid illi: 

 

“(5) Ebda mozzjoni ma tista’ titressaq skont dan l-ordni permanenti f’ġurnata mogħtija 

għax-xogħol ta’ Provvista.” 

 

 

 



Għalhekk hawn se nagħti ruling li din it-talba ma tistax tiġi milqugħa peress li: 

 

(i) skont l-Ordni Permanenti 13 (5) li jgħid li ‘Ebda mozzjoni ma tista’ titressaq skont dan 

l-ordni permanenti f’ġurnata mogħtija għax-xogħol ta’ Provvista’; u 

 

(ii) ma kienx hemm il-qbil biex isir id-dibattitu mitlub mill-Kap tal-Oppożizzjoni wara li 

n-naħa tal-Gvern iddikjarat li kienet qed taqbel mar-ruling tal-Ispeaker u li l-Kamra 

għandha timxi skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 60 tat-2 ta’ Ottubru 2017 u l-aġenda 

quddiem il-Kamra. 

 

Estratt mis-Seduta 39 tat-23 ta’ Ottubru 2017. 


