
339. L-Onor. Mario de Marco u l-Onor. Francis Zammit Dimech jipproponu:- 

 

Peress illi fis-seduta numru 390 tas-17 ta' Mejju 2016, il-Kap tal-Oppożizzjoni ġibed 

lattenzjoni tas-Sedja illi kien qed jirriżultalu li mozzjoni kif oriġinarjament preżentata 

mill-Onor. Marlene Farrugia sabiex din il-Kamra tiċċensura l-aġir ta' Keith Schembri fluffiċċju 

tal-Onor. Prim Ministru, kienet fuq talba tal-istess Speaker u komunika lillOnor. Marlene 

Farrugia permezz tal-Iskrivan tal-Kamra, ġiet mibdula f'waħda ta' ċensura tal-aġir tal-Prim 

Ministru, għaliex skont l-istess Speaker il-mozzjoni tal-Onor. Marlene Farrugia  kif 

oriġinarjament preżentata  ma kinitx se tkun ammissibbli; 

 

Peress illi dak li għamlet is-Sedja f'dan il-każ wassal biex inbidlet in-natura tal-mozzjoni kif 

oriġinarjament imressqa mill-Onor. Marlene Farrugia u dan mingħajr ebda raġuni valida li 

toħroġ mill-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati jew mill-Kostituzzjoni ta' Malta jew 

minn xi liġi oħra; 

 

Peress illi dak li għamlet is-Sedja jwassal biex il-Membri ta' dan il-Parlament ma jkunux 

fil-libertà biex jiċċensuraw direttament l-aġir ta' persuna li ngħata ħatra politika (u ċjoé ta' Chief 

of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim  Ministru) u dan minkejja illi l-aġir tiegħu - kif qed jirriżulta bl-aktar 

mod ċar fl-iskandlu marbut mal-Panama Papers, kien u għadu qed jagħmel ħsara kbira 

lir-reputazzjoni ta' Malta u tal-poplu Malti; 

 

Peress illi dan kollu jikser il-kunċett tas-sovranità tal-Parlament Malti, u jmur bl-aktar mod 

assolut kontra l-preċedent stabbilit f'dan il-Parlament meta fl-2012 kienet mingħajr ebda xkiel 

ta' xejn diskussa u deċiża mozzjoni ta' ċensura fir-Rappreżentant Permanenti ta' Malta 

għall-Unjoni Ewropea;   

 

Peress illi a bażi ta' dan kollu, l-Onor. Kap tal-Oppożizzjoni talab ruling mill-Ispeaker, liema 

ruling ingħata l-għada, jiġifieri fis-seduta numru 391 tat-18 ta' Mejju 2016; 

 

Peress illi fir-ruling tagħha s-Sedja reġgħet effettivament sostniet li ma tkunx ammissibbli 

mozzjoni ta' ċensura direttament kontra Keith Schembri; 

 

Illi fir-ruling tiegħu l-iSpeaker imkien ma kkwota xi awtorità li tindika li jista' jimxi b'dan 

il-mod; 

 

Illi l-konsegwenza ta' dan kollu hi li l-Parlament ta' Malta mhux qed jitħalla joffri vuċi għal dak 

li qed jesiġi l-istess poplu Malti billi jiċċensura b'mod dirett lill-istess Keith Schembri; 

 

Illi huma inaċċettabbli illi f'temp ta' ftit snin, jintużaw two weights, two measures filkonfront  

ta' persuni differenti. Bl-Ingliż tintuża l-frażi 'what's good for the goose is good for the gander'; 

 

Illi ironikament għar-rigward dak li qed jiġri llum f'pajjiżna, mhux lanqas minħabba rRuling 

tal-Onor. Anġlu Farrugia bħala Speaker japplika sew dak li kien kiteb l-Onor. Anġlu Farrugia, 

fil-vesti tiegħu ta' Deputat Mexxej Laburista għall-Affarijiet talParlament, b'riferenza 

għall-mozzjoni mressqa kontra r-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea: 

"Kull persuna li tiġi eletta biex isservi bħala rappreżentant tal-poplu, għandha d-dover assolut 

li tara, tixtarr u tiskrutinja l-operat tal-Gvern tal-jum. Iżda donnu llum dan huwa  żball li 

Membru  Parlamentari jipprattika d-doveri tiegħu u jwettaq l-iskrutinji neċessarji fl-interess 

tal-poplu." (l-orizzont,  il-Ħamis, 21 ta'  Ġunju 2012, p. 16); 

 



Dan inkiteb meta mozzjoni simili ta' ċensura tħalliet tkun diskussa  bla xkiel, ħadd: la sSedja 

u lanqas ħadd mill-Gvern ma qal li l-mozzjoni mhix ammissibbli - u meta apparti d-diskussjoni 

fil-plenarja, kienu saru seba' (7) laqgħat ta' skrutinju fuq l-istess mozzjoni quddiem Kumitat 

tal-Kamra, u kienu nstemgħu x-xhieda kollha li kien hemm bżonn, inkluż il-Prim Ministru u 

l-istess persuna li kontra tagħha kienet saret il-mozzjoni. Mela kieku llum x'għandu jingħad u 

jinkiteb! 

 

Peress illi dan il-Parlament għandu jafferma d-dritt tiegħu li jiċċensura b'mod dirett u mingħajr 

xkiel persuni b'ħatriet politiċi meta l-Parlament hekk jidhirlu li jkun xieraq anki biex iħares 

mhux biss is-sovranità tiegħu imma fuq kollox l-interess nazzjonali; 

 

U peress illi l-Ordni Permanenti 62 tipprovdi li kull Membru jista' b'mozzjoni magħmula  wara 

avviż u fi żmien jumejn mill-għoti ta' dik id-deċiżjoni jagħmel mozzjoni li dik id-deċiżjoni 

tal-iSpeaker tiġi riveduta u li jsir rapport fuqha mill-Kamra u li dak irrapport għandu jitniżżel 

fil-minuti tal-proċeduri tal-Kamra; 

 

Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li r-Ruling tal-iSpeaker li ngħata fis-seduta numru 391 

ta' nhar l-Erbgħa 18 ta' Mejju 2016 dwar id-dritt li għandu jgawdi dan il-Parlament li jiċċensura 

direttament lil Keith Schembri, u wara t-talba għal Ruling li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, 

għandu jiġi rivedut u jsir rapport fuqu mill-Kamra u li dak ir-rapport jitniżżel fil-minuti 

tal-proċeduri tal-Kamra. 

 

 

20 ta’ Mejju 2016 

 

Il-mozzjoni m’għaddietx fis-Seduta 393 tat-Tlieta, 24 ta’ Mejju 2016. 

 

 
 


