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

186 tas-27 ta’ Jannar, 2010. 

  

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

urġenti. 

  

Fil-bidu tax-xogħol tas-Seduta tal-lejla l-Onor Joseph Muscat, Kap ta’ l-Oppożizzjoni, invoka 

l-Ordni Permanenti 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. Kopja tad-dikjarazzjoni li qara l-Onor Muscat ġiet mgħoddija 

lill-iSpeaker u preżentata lill-Kamra. 

  

Is-Sedja ikkonsidrat id-dikjarazzjoni tal-Kap ta’ l-Oppożizzjoni, u qieset l-interventi li 

segwew tal-Onor Joseph Muscat, Kap ta’ l-Oppożizzjoni, u dawk tal-Onor Austin Gatt, 

Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni. 

  

Fid-dikjarazzjoni bil-miktub il-Kap ta’ l-Oppożizzjoni ġibed l-attenzjoni  tal-Kamra li għada 

l-Ħamis, 28 ta’ Jannar, 2010, l-Awtorita’ Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar, il-MEPA, ser 

tisma’ u tiddeċiedi dwar talba għall-ħruġ tal-permess relattiv għal żviluppoutline konness 

mal-estensjoni tal-Power Station ta’ Delimara. 

  

Fid-dikjarazzjoni tiegħu l-Onor Joseph Muscat irrefera wkoll għall-Mozzjoni li huwa kien 

preżenta fid-19 ta’ Settembru, 2009, dwar il-proċess tat-tender u l-kuntratt in konnessjoni 

mal-impjant meħtieġ għal din l-estensjoni tal-Power Station, materja li hi s-suġġett ta’ 

investigazzjoni li qed jagħmel l-Awditur Ġenerali. 

  

Kif ikkonstata l-Onor Joseph Muscat il-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra s’issa 

ipprefera li jistenna l-konklużjoni u l-preżentazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq il-

materja qabel jiffissa l-ġurnata u l-ħin li fih il-Kamra tkun tista tiddiskuti u tiddeċiedi dwar il-

kontenut u l-mertu ta’ dik il-Mozzjoni. 

  

L-Onor Ministru Gatt irrileva li l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet quddiem il-MEPA għandu 

jitħalla jieħu l-kors tiegħu kif jipprovdi l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Kap 356), u li l-

applikazzjoni in kwestjoni mhix maħsuba li tiddetermina t-teknoloġija li ser tintuża f’din l-

estensjoni tal-Power Station. 

  

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

għandha ssegwi l-prattika kostanti li ġiet sostnuta matul is-snin f’diversi deċiżjonijiet 

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

  

In linea ma’ din il-prattika, is-Sedja jidhrilha li l-materja sollevata fid-dikjarazzjoni tal-Onor 

Joseph Muscat hi materja definita u ta’ importanza pubblika. 

  

Is-Sedja taqbel mal-pożizzjoni li fisser il-Ministru Gatt li l-ipproċessar tal-applikazzjoni 

għall-iżvilupp huwa dettaljatament regolat mill-liġi relattiva u din il-Kamra tista’ biss tibdel 

il-liġi jekk jidhrilha li għandha tvarja l-mod kif isir dak l-ipproċessar. Iżda dan ma jfissirx li l-

Membri ta’ din  il-Kamra ma jistgħux jivventilaw il-fehmiet tagħhom fuq proċeduri u 

proċessar ta’ applikazzjonijiet li jkollha quddiemha l-MEPA. Anzi l-istess liġi tipprovdi skop 

wiesgħa għal analiżi, eżami u diskussjoni fil-pubbliku tal-applikazzjonijiet li jkollha 

quddiemha l-MEPA. 



  

Għaldaqstant jifdal il-kwestjoni tal-urġenza. Is-Sedja tqis li l-element prinċipali tad-

dikjarazzjoni tal-Onor Muscat huwa l-fatt li għada l-Ħamis il-MEPA ser tiltaqa’ biex tisma’ u 

tiddeċiedi l-applikazzjoni imsemmija. Is-Sedja tqis li jekk il-Kamra ma tissospendix l-

ordnijiet tal-ġurnata tas-Seduta tal-lum, il-Kamra tkun tilfet l-opportunita’ li tfisser il-fehma 

tagħha fuq dak li għandha għall-konsiderazzjoni tagħha l-MEPA fil-laqgħa stabbilita għal 

għada stess. Is-Sedja tqis li dan l-element jikkostitwixxi l-element ta’ urġenza li jipprevedi l-

Ordni Permanenti 13. 

  

Għaldaqstant is-Sedja tilqa’ t-talba tal-Onor Joseph Muscat u tissospendi l-Ordnijiet tal-

Ġurnata sabiex il-Kamra tkun tista’ tiddiskuti s-suġġett imsemmi fid-dikjarazzjoni tal-Onor 

Muscat. 

  

Is-Sedja tagħmilha ċara li f’dan l-istadju l-Kamra tista’ biss tiddiskuti u m’għandha l-ebda 

mozzjoni sostantiva quddiemha għad-deċiżjoni tagħha. 

 


