
Deċiżjoni tas-Sedja mogħtija minn Mr Speaker l-Onor Louis Galea fis-Seduta numru 

35 tat-Tnejn, 29 ta' Settembru, 2008. 

  

  

L-Ordni Permanenti numru 13 - Aġġornament fuq kwestjoni definita ta' importanza pubblika 

urġenti. 

  

Fil-bidu tax-xogħol tas-Seduta tal-lejla l-Onor Charles Mangion, Kap ta' l-Oppożizzjoni, 

invoka l-OP 13 u talab il-permess li jressaq l-aġġornament tal-Kamra sabiex tiġi diskussa 

materja definita ta' importanza pubblika urġenti, u għadda lis-Sedja dikjarazzjoni miktuba 

dwar dan is-suġġett. 

  

Fid-dikjarazzjoni bil-miktub il-Kap ta' l-Oppożizzjoni informa l-Kamra li l-materja 

tirrigwarda "rapporti mhux miċħuda anżi kkonfermati li fil-Malta Information and Training 

Services (MITTS) qed issir investigazzjoni fuq diversi persuni minħabba l-fatt li dawn jew 

illikjaw informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva fosthom interalia l-kxif ta' passwords sigrieta 

li jipprovdu aċċess għall-informazzjoni sensittiva fuq individwi li jagħmlu użu mis-servizz 

tal-gvern ta' l-Informatika, kif ukoll iħħakjaw f'data konfidenzjali ta' individwi." 

  

Is-Sedja fliet bir-reqqa id-dikjarazzjoni tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni li huwa qara fil-Kamra u 

qieset sew l-interventi tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni, tal-Viċi Prim Ministru, Ministru ta' l-

Affarijiet u Leader of the House, l-Onor Tonio Borg, u tal-Ministru għall-Infrastruttura, 

Trasport u Komunikazzjoni, l-Onor Austin Gatt, li fid-dikasteru tiegħu taqa' l-MITTS. L-

Onor Gatt informa l-Kamra li l-każ ta' intralċċ illeċitu fis-sistema ta' l-emails tal-gvern seħħ 

madwar tliet ġimgħat ilu, ġie rappurtat fil-media, u li l-Pulizija qed twettaq investigazzjonijiet 

intensi fuq ir-rapporti imsemmija u għadha għaddejja bl-investigazzjoni tagħha. Il-Ministru 

Gatt informa l-Kamra li huwa kien qed jimpenja ruħu li hekk kif il-Pulizija tlesti l-

investigazzjoni tagħha u tawtorizzah jiżvela l-konklużjonijiet huwa jagħmel Stqarrija fil-

Kamra u jinforma l-Oppożizzjoni minn qabel biex tkun preparata fuq is-suġġett. 

  

Is-Sedja, wara li qieset il-fatturi li ġew sollevati fil-Kamra miż-żewġ naħat, jidhirlha li 

għandha ssegwi il-prattika kostanti li ġiet sostnuta matul is-snin f'diversi deċiżjonijiet 

konnessi ma' l-invokazzjoni ta' dan l-Ordni Permanenti 13. 

  

Is-Sedja tfakkar li kull talba li titressaq taħt Ordni Permanenti 13 għandha tissodisfa tliet 

rekwiżiti, cioe' li tkun materja definita ta' importanza pubblika u urġenti. Il-punti ttrattati fil-

mozzjoni tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni fit-totalità tagħhom jikkostitwixxu materja definita u ta' 



importanza pubblika. Madanakollu meta jinqala' każ taħt Ordni Permanenti 13, l-element ta' 

urġenza huwa neċessarjament element fundamentali għall-konsiderazzjoni tas-Sedja sabiex hi 

tasal għall-konklużjoni jekk għandhiex tilqa' t-talba taħt l-ordni permanenti msemmija. 

  

Meta s-Sedja tikkonsidra l-urġenza, għandha tara mhux biss jekk il-materja nnifisha hijiex 

urġenti iżda wkoll jekk din tkunx tant mgħaġġla li l-Kamra jkollha tiddibattiha dak il-ħin u 

tissospendi xogħol ieħor għax inkella jkun tard wisq jekk tiġi dibattuta fi stadju ieħor. Is-

Sedja tfakkar li dejjem jeżisti r-rimedju li titressaq mozzjoni taħt il-proċeduri normali stabiliti 

bl-ordnijiet permanenti. 

  

Fil-każ li l-Kamra għandha quddiemha hemm materja li dwarha l-Pulizija għadha qed 

tinvestiga skond il-liġi. Fi kliem il-Kap ta' l-Oppożizzjoni hemm "suspett serju ta' reat 

kriminali". Is-Sedja, filwaqt li tikkondividi t-tħassib tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni, tqisu 

prematur li tissosspendi x-xogħol tas-Seduta tal-lum biex tgħaddi għal diskussjoni fuq 

materja li dwarha jeħtieġ informazzjoni attendibbli li tista` tirriżulta aħjar mill-konklużjoni ta' 

l-investigazzjoni tal-Pulizija. 

  

Għaldaqstant fiċ-ċirkostanzi is-Sedja ma tħossx li għandha tilqa' t-talba u għalhekk il-Kamra 

issa tgħaddi għall-Ordnijiet tal-Ġurnata. 

 


