
Ruling mogħti mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-Seduta 284 tas-6 ta’ Lulju 2015 dwar 

tlaqqigħ ta’ kumitati tal-Kamra 

 

Nibda biex ngħid b’mod kronoloġiku kif ġraw l-affarijiet. Jien illum matul il-ġurnata rċevejt 

il-korrispondenza min-naħa tal-Gvern; l-Onor. Deborah Schembri proprju llum talbet li din 

il-liġi tiġi diskussa quddiem il-Kumitat. Jien indikajt li kien hemm qbil min-naħa tal-Onor. 

Marthese Portelli li kienet għamlet l-istess talba u qalet li dan kien kif ikkomunikat diġà lil 

din il-Kamra. Meta jien staqsejtha ma’ min kienet ikkomunikat, irriżulta li kienet 

ikkomunikat – għandi kopja tal-email li ntbagħtet illum fil-5.22 p.m. – mas-Segretarja 

tal-Kumitat, is-Sinj. Anna Brincat. Fil-fatt f’din l-email hemm indikat li ġentilment qed titlob 

laqgħa b’urġenza tal-Kumitat tal-Ambjent u l-Ippjanar. F’din l-ittra tas-6 ta’ Lulju, jiġifieri 

tal-lum stess, indirizzata liċ-Chairman, l-Onor. Marlene Farrugia, li llum ġiet sostitwita 

mill-Onor. Godfrey Farrugia, fl-aħħar paragrafu jingħad hekk:  

 

“Għaldaqstant niktiblek f’isem l-Oppożizzjoni sabiex nitolbuk issejjaħ laqgħa 

b’urġenza.” 

 

Nifhem li ċ-Chairperson, l-Onor. Godfrey Farrugia, ħa azzjoni mill-ewwel għax kienet 

materja urġenti u sejjaħ laqgħa għal għada fit-3.00 p.m. Idealment, kif diġà indikajt f’rulings 

jiena stess u anke kif joħroġ minn rulings preċedenti – pereżempju nista’ nikkwota r-ruling 

tal-11 ta’ Ottubru 2010 – huwa ċar li Chairperson ta’ kumitat għandu l-fakultà li joħroġ 

l-aġenda tal-Kumitat li huwa jippresedi, iżda huwa għaqli li kull Chairperson dejjem ifittex 

consensus fuq tali aġenda li fiha jista’ jinkludi l-items li xi membru jkun talab li jiġu diskussi. 

Hawnhekk m’hawnx problema dwar x’irid jiġi diskuss, għax dawn huma l-abbozzi ta’ liġi li 

jirriżulta illi l-Oppożizzjoni hija konxja minnhom. 

 

Issa rridu naraw kif ser nipproċedu minn hawn. Ovvjament jekk wara dan kollu 

ċ-Chairperson jinsisti li l-laqgħa għandha ssir għada, il-laqgħa ssir. Għad baqa’ l-ħin biex 

titkellmu bejnietkom; jekk ma jkunx hemm ftehim, imbagħad hija deċiżjoni taċ-Chairperson. 

Idealment għandu jkun hemm consensus; fin-nuqqas ta’ dan, iċ-Chairperson jista’ jieħu 

d-deċiżjoni hu.  

 

Issa nsejjaħ lill-Ministru biex, jekk jogħġbu, iressaq l-aġġornament tal-Kamra. 

 


