
Deċiżjoni tas-Sedja mogħtija minn Mr Speaker l-Onor Michael Frendo f’Seduta numru 

277 tat-Tnejn 8 ta’ Novembru 2010. 
  

  

Waqt is-Seduta tat-18 ta’ Ottubru 2010, l-Onorevoli Charles Mangion qajjem punt ta’ ordni 

fejn qal li fil-laqgħa fil-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi dakinhar stess, huwa kien 

ippreżenta lista preliminari ta’ xhieda li għandhom jinġiebu quddiem il-Kumitat. Huwa qal li 

l-Onorevoli Austin Gatt kien oġġezzjona abbażi ta’ teżi li l-Kumitat ma kellux għalfejn iġib 

xhieda wara li kienu diġà saru investigazzjoni u Rapport mill-Awditur Ġenerali. 

  

L-Onorevoli Mangion qal li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi “għandu żewġ fatturi li forsi 

jiddistingwuh xi ftit u jagħtuh ċertu saħħa u awtorità bħala istituzzjoni parlamentari” u dawn 

huma li ċ-Chairman jintgħażel min-naħa ta’ l-Oppożizzjoni u li, skont l-Ordni Permanenti 

132, bħal kull kumitat kellu d-dritt li jgħajjat ix-xhieda tiegħu.  Huwa għamel riferenza għal-

lista sħiħa ta’ funzjonijiet ta’ dan il-Kumitat elenkata fl-Ordni Permanenti 120E u qal li “L-

iskop ta’ dan il-kumitat meta kien twaqqaf minn din il-Kamra kien intiż ċertament biex dan 

il-Kumitat ta’ Skrutinju, kumitat parlamentari, jagħmel skrutinju inter alia fuq rapport tal-

Awditur. 

  

Huwa għamel riferenza għall-qbil dwar li jkun hemm Chairman min-naħa tal-Oppożizzjoni 

meta twaqqaf dan il-Kumitat fl-1995 u qal li dik id-deċiżjoni kienet “biex iktar ikollu saħħa 

dan il-kumitat li jġib għall-iskrutinju tiegħu ċertu rapporti u anke jifli ċertu azzjonijiet 

jew acts of omission jew negliġenza li ssir fl-amministrazzjoni pubblika fl-aħjar interess 

pubbliku”. Huwa kompla jgħid li l-Ordni Permanenti 132 li tagħti l-awtorità li jinġiebu x-

xhieda “hija ntiża wkoll biex quddiem dan il-kumitat ikollok il-membri pubbliċi, l-uffiċjali 

pubbliċi tal-korporazzjonijiet jew entitajiet li dawn jiġu mistoqsija mill-membri tal-kumitat 

fuq il-ħidma tagħhom u l-azzjoni tagħhom biex jagħtu spjegazzjoni li tkun trid tissodisfa lill-

kumitat.” 

  

Huwa qal li vera li matul dawn is-snin li huwa kkappeġġja dan il-Kumitat kien hemm nuqqas 

ta’ qbil fl-aħħar fuq ċertu mozzjonijiet, imma “fil-maġġor parti meta ġejna biex niskrutinjaw 

il-ħidma pubblika ta’ diversi dipartimenti, rapporti annwali tal-Awditur, eċċ, kien hemm 

dejjem dak iċ-ċertu qbil u l-għan u l-intenzjoni li l-iskop tiegħu kien illi l-ħidma, l-

amministrazzjoni pubblika taħdem bl-aħjar mod, bl-iktar valur għall-flus, bl-iktar mod 

effiċjenti u bl-iktar transperenza.” Kompla jgħid, l-Onorevoli Mangion, li jikkonsidra dan it-

trapass li x-xhieda ma jingħajtux bħala “kontra kull konvenzjoni s’issa stabbilita, jekk mhux 

b’regolament għallinqas imma b’konvenzjoni ta’ snin twal, dak li kien jiġri.” 

  

Huwa speċifika li, bħala Chairman ta’ dan il-Kumitat “qiegħed nitlob ruling speċifiku minn 

naħa tal-iSpeaker dwar jekk il-fatt li l-għażla tax-xhieda trid tkun maqbula bejn il-membri tal-

kumitat kollha, allura tiġi fid-diskrezzjoni tal-gvern, jekk dan l-ewwel imur kontra l-Ordni 

Permanenti 132.” 

  

Wara li kkwota din l-Ordni Permanenti, l-Onorevoli Mangion kompla jgħid li “Mela 

ċertament l-iskop ta’ din l-iStanding Order hi li xhieda jinġiebu quddiem dan il-kumitat, 

fosthom qed nitkellem għall-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi u anke quddiem 

kumitati oħrajn. L-iskop tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi huwa li żżid it-

trasparenza u l-iskrutinju. Il-fatt li qegħdin nissottomettu dan id-dritt u l-awtorità li tagħti l-

iStanding Order għad-diskrezzjoni governattiva, ċertament fl-opinjoni tiegħi qed ixekkel u 

ġġib fix-xejn din l-Ordni Permanenti.” 



  

Huwa kompla jgħid hekk: “Għaldaqstant qed nitlob ruling minn għandek, mingħand is-Sedja, 

jekk din id-deċiżjoni li ma jinġiebux ix-xhieda għax irid ikun hemm il-qbil bejn il-membri 

kollha, tmurx kontra din l-iStanding Order? Kif ukoll jekk l-istess sitwazzjoni li x-xhieda li 

rridu nġibu quddiem il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi tmurx kontra u timminax u tnaqqar 

l-iStanding Order 120E li jistabbilixxi l-awtorità li għandu dan il-kumitat?” 

  

Skond il-prassi kostanti ta’ dan il-Parlament saret sottommissjoni min-naħa l-oħra tal-Kamra 

b’risposta għal din it-talba mill-Onorevoli Mangion u l-Onorevoli Tonio Borg qal li iva l-

Kumitat għandu s-setgħa li jħarrek ix-xhieda imma din mhijiex setgħa taċ-Chairman. Huwa 

kompla jgħid li hija “differenti mbagħad il-kwestjoni l-oħra dwar liema xhieda, jekk 

jitħarkux, kemm ikunu, jekk hux wieħed jew 20 jew xejn, jiġifieri dik hija kwistjoni 

separata.” Huwa kompla jgħid li fir-ruling li diġà tat is-Sedja kienet qalet li filwaqt li ċ-

Chairman jiffirma l-mandat biex jitla’ xhud, id-deċizjoni dwar min jitħarrek u jekk jitħarkux 

in-nies hija deċizjoni kollettiva tal-kumitat. Huwa ġibed ukoll l-attenzjoni tas-Sedja li “l-

iskrutinju sar u x-xhieda tħarrku. Jiġifieri”, kompla jgħid l-Onorevoli Borg, “mhux wieħed 

joġġezzjoni li ma jixhed ħadd. Xehdu diversi nies quiddiem l-Awditur Ġenerali u l-Awditur 

Ġenerali l-investigazzjoni m’għamilhiex spontanjament, imma għamilha b’inkarigu tal-

Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi.” 

  

L-Onorevoli Mangion,  b’risposta, reġa’ tenna li “f’dawn l-aħħar 15-il sena żviluppat prassi u 

konvenzjoni f’dan il-kumitat li ċertament issa din il-konstwetudni u din il-konvenzjoni 

nbidlet li fl-opinjoni tiegħi żvestiet lill-Kumitat mill-awtorità limitata li 

kellu,circumscribed ċertament għax wieħed jifhimha din bħala awtorità parlamentari, imma 

ċertament li kumitat jiġi żvestiet kompletament mill-awtorità li kellu biex jassigura kemm 

jista’ jkun u limitatament, trasparenza u kontabilità, għalija mhux aċċettabbli, għal din in-

naħa mhux aċċettabbli u għaldaqstant nitlob ruling dwar dak li tlabt qabel.” 

  

Is-Sedja rat it-traskrizzjoni tas-seduta in kwistjoni, u anki t-traskrizzjoni tas-seduta fejn 

twaqqaf il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, u tirrileva dan li ġej. 

  

Is-Sedja diġà f’ruling tagħha preċedenti tat deċizjoni dwar Ordni Permanenti 132 li tindika 

bl-aktar mod ċar li kull Kumitat Permanenti għandu l-fakultà, bħala Kumitat, li jsejjaħ ix-

xhieda u li formalment dan isir, wara d-deċiżjoni tal-Kumitat, billi l-President tal-Kumitat 

joħroġ il-mandat neċessarju. Kienet qalet hekk, u dan terġa’ ttennih: “Minn dan joħroġ li 

għalkemm huwa l-President tal-Kumitat li materjalment u formalment isejjaħ ix-xhieda, is-

setgħa li jitħarrku xhieda qiegħda f’idejn il-Kumitat.” 

  

Fid-dawl tal-Ordni Permanenti 21(1) li tispjega li “Ħlief kif provdut xort’oħra fil-

Kostituzzjoni, il-kwistjonijiet kollha mressqa għal deċiżjoni fil-Kamra għandhom jiġu deċiżi 

b’maġġoranza tal-voti tal-Membri preżenti u li jivvutaw”, dan ifisser li jekk jintalab vot fuq 

il-kwistjoni jekk jissejjaħx jew le xhud jew xhieda din tiġi deċiża b’dan il-mod. 

  

Kien abbażi ta’ din l-Ordni Permanenti, u b’riflessjoni taghha, li s-Sedja f’rulingpreċedenti 

spjegat li l-aġenda tal-Kumitat, li hija mfassla mill-President tal-Kumitat, hija suġġetta għal 

deċiżjoni b’dan il-metodu jekk iqum il-każ li jintalab vot fuqha jew xi parti minnha. 

  

  

  

  



Dwar il-punt imqajjem mill-Onor Mangion li “f’dawn l-aħħar 15-il sena żviluppat prassi u 

konvenzjoni” dwar il-proċedura kif jiġu msejħa x-xhieda biex jidhru quddiem il-Kumitat, is-

Sedja tirrileva li l-fatt li kostantement ma kienx hemm oġġezzjoni mill-membri tal-Kumitat 

dwar l-għażla tax-xhieda, fih innifsu, ma jistax jiġi meqjus li jikkostitwixxi prassi. Għalkemm 

tul is-snin jidher li kien hemm qbil bejn il-Membri tal-Kumitat dwar l-għażla tax-xhieda, u 

din hija xi ħaġa ta’ min japprezzaha u jħeġġiġha, jibqa’ l-fatt li l-istess Membri setgħu u 

għadhom jistgħu iqajmu oġġezzjoni bis-saħħa tal-provvediment li joħroġ mill-Ordni 

Permanenti Nru 132, kif indikat f’dan ir-ruling, u f’deċiżjoni oħra preċedenti.  

  

Wieħed irid jirrileva li, fi kwalunkwe każ, huma tassew limitati ċ-ċirkostanzi fejn l-Ordnijiet 

Permanenti jippermettu lis-Sedja li tintervjeni biex tipproteġi minn abbuż mir-regoli tal-

Kamra u/jew id-drittijiet tal-minoranza bħalma huwa indikat fl-Ordnijiet Permanenti 15 u 16. 

Hawn jopera l-prinċipju stabbilit ubi lex voluit dixit. 

  

U kien għalhekk li s-Sedja dakinhar kienet żiedet li “Wieħed irid iżda jenfasizza li din hija 

materja delikata għaliex għar-rigward ta’ dak li jiddiskuti l-Kumitat, f’sistema parlamentari, 

anki l-pożizzjoni tal-minoranza għandu jingħatalha l-valur tagħha.” 

  

U kienet għamlet appell speċifiku fejn qalet li “f’ċirkostanzi bħal dawn, is-Sedja għandha d-

dover li tagħmel appell qawwi għall-buon sens tal-Presidenti u Membri tal-Kumitati kollha 

għaliex, fl-aħħar mill-aħħar, huwa dan il-buon sens, u mhux il-ktieb tal-regoli u l-prassi, li 

huwa l-pedament li fuqu jrid jinbena l-aħjar andament tax-xogħol ta’ kull Kumitat.” 

  

Is-Sedja tinnota b’sodisfazzjon li, għar-rigward tal-aċċettazzjoni tal-aġenda dan l-appell 

jidher li nstema’ u ngħata effett bl-aġir tal-Membri fil-Kumitat. 

  

Dan l-appell is-Sedja terġa’ tagħmlu f’din iċ-ċirkostanza wkoll. Fl-istess waqt is-Sedja 

tagħmilha ċara li d-dritt tal-Kumitat li jtella’ xhieda ma huwiex suġġett għal jekk diġa’ sarx 

rapport mill-Awditur jew le. Daqstant ieħor dan id-dritt li jissejħu x-xhieda mill-Kumitat 

mhuwiex suġġett għal xi materja ta’ sekwenza, jigifieri jekk l-ewwel għandhomx jinstemgħu 

x-xhieda u wara jinstema’ l-Awditur jew jekk l-ewwel għandux jinstema’ l-Awditur u wara 

jinstemgħu x-xhieda li jista’ jkun hemm bżonn għalihom skond id-deċiżjoni tal-Kumitat. 

Għalkemm din is-sekwenza ta’ l-aħħar tidher għas-Sedja li hija l-aktar waħda loġiku, kif 

diga’ indikat f’ruling preċedenti, din hija materja ta’ tmexxija ordinarja tal-Kumitat u 

għalhekk is-Sedja ma tinvolviex ruħha fiha. 

  

Is-Sedja tiġbed l-attenzjoni tal-Membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi li 

għandhom iżommu quddiem għajnejnhom il-ħin kollu l-iskop li għalih inħoloq dan il-

Kumitat ta’ skrutinju, kif indikati fl-Ordni Permanenti 120E u l-importanza ta’ dan il-Kumitat 

għas-sistema tad-demokrazija parlamentari f’pajjiżna u tgħabbihom bir-responsabbiltà li dan 

il-Kumitat imexxuh flimkien fil-perspettiva tal-iskopijiet indikati fl-Ordni Permanenti 

msemmija. Is-Sedja hija serjament preokkupata li jekk il-Membri f’Kumitat jużaw mingħajr 

għaqal, partikolarment jekk b’mod mifrux iżda anki possibiliment jekk selettivament, il-

poteri li jingħataw mill-Ordnijiet Permanenti dan jista’ jagħti lok għal preġudizzju serju 

għall-operat ta’ Kumitat intiż biex jintlaħqu l-għanijiet li għalih twaqqaf. 

  

Hija tħeġġeġ lill-Membri biex ma jeħdux atteġġjament strettament pożittivista għar-rigward 

ta’ kif iħaddmu r-regoli li joħorġu mill-Ordnijiet Permanenti imma li, anki fid-dawl tad-dritt 

ewropew li llum huwa integrat fid-dritt tagħna, jsegwu interpretazzjoni teleoloġika li tħares 

lejn l-iskop li għalihom tfasslu r-regoli, u inoltre li jżommu f’moħħhom li fil-kontinwità tad-



demokrazija parlamentari jrid ikun hemm għaqal kbir fl-użu tal-poteri li jagħtu l-Ordnijiet 

Permanenti lil kull membru tal-Kumitat. 

  

U fuq kollox tħeġġeġ lill-Membri kollha biex, oltre l-għaqal u l-bilanċ, jużaw ukoll il-

proporzjonalità fl-aġir tagħhom fl-applikazzjoni tar-regoli in linea mal-iskopijiet li għalihom 

jeżistu r-regoli stabbiliti minn dan il-Parlament biex imexxu l-Kumitati, u li jaraw li l-

eżerċizzju tal-poteri li joħorġu minn dawn ir-regoli ma jmurx ‘il hinn, jew agħar minn hekk, 

kuntrarju għal, l-iskop li għalihom saru l-istess regoli.  

  

Fid-dawl ta’ dan kollu, is-Sedja tittama li l-buon sens jipprevali fost il-Membri kollha tal-

Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi għar-rigward tat-tħaddim tal-poter li jsejħu 

xhieda, bħalma dan l-istess buon sens ippermetta lill-istess Kumitat li jissupera kwistjonijiet 

oħrajn. 

 


