
 

Deċiżjoni mogħtija mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-Seduta 329 tal-20 ta’ Novembru 

2015 dwar punt imqajjem mill-Onorevoli Ċensu Galea dwar il-mistoqsijiet 

parlamentari numri 20461 u 20462 

 

Fis-Seduta 328 tad-19 ta’ Novembru 2015, l-Onor. Ċensu Galea ġibed l-attenzjoni tas-Sedja 

għat-tweġibiet li ngħataw għall-mistoqsija tiegħu numru 20461 li ġiet imwieġba fis-sedua 

327 tat-18 ta’ Novembru 2015 u għall-mistoqsija tiegħu numru 20462 imwieġba fis-seduta 

328 tad-19 ta’ Novembru 2015, it-tnejn imwieġba mill-Ministru għat-Trasport u 

l-Infrastruttura. Nikkwota: 

 

“Sur President, nixtieq nagħmel referenza għal mistoqsijiet parlamentari 20461 u 

20462 u nitolbok biex tinvestiga ftit it-tip ta’ risposti li dawn iż-żewġ mistoqsijiet 

għandhom.”  

 

Is-Sedja issa se tgħaddi biex tikkonsidra l-ewwel mistoqsija parlamentari u ċjoè dik 

bin-numru 20461 li tgħid hekk: 

 

“L-ONOR. ĊENSU GALEA staqsa lill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: 

Billi waqt id-dibattitu tal-baġit ta' din is-sena kien hemm referenza għal toroq li 

djiequ, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema kienu dawn it-toroq li saret referenza 

għalihom? 

26/10/2015 

 

ONOR. JOE MIZZI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-toroq li għamilt referenza 

għalihom saru kollha fi żmien l-amministrazzjonijiet preċedenti u li hu kien jifforma 

parti minnha.” 

 

Is-Sedja mill-ewwel se tagħmel referenza għal numru ta’ deċiżjonijiet preċedenti, fosthom 

dawk li ngħataw fis-Seduta 205 tal-24 ta’ Marzu 2010, fis-Seduta 34 tal-24 ta’ Ġunju 2013 u 

fis-Seduta 191 tas-27 ta’ Ottubru 2014, meta kienet irrimarkat li minkejja li l-Ordnijiet 

Permanenti tal-Kamra jirregolaw f’ċertu dettall l-għemil ta’ interpellanzi, huma għal kollox 

siekta dwar it-tweġibiet li jingħataw. Dan wassal lis-Sedja biex tirritjeni li hi m’għandha 

l-ebda mansjoni fuq it-tweġibiet li jagħtu l-Ministri għall-mistoqsijiet parlamentari. 

 

Is-Sedja issa se tgħaddi għat-tieni mistoqsija li rrefera għaliha l-Onor. Ċensu Galea 

bin-numru 20462 li tgħid hekk: 

 

“L-ONOR. ĊENSU GALEA staqsa lill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ġiex iċċarat min, bejn il-pulizija u TM hu responsabbli 

mill-kontroll ta' clamping zones? Liema huma l-clamping zones li għandna f'pajjiżna? 

26/10/2015 

 

ONOR. JOE MIZZI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li, hekk kif stipulat 

fil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 65.13, iż-żoni ta' klampjar jiġu indikati f'avviż li jinħareġ 

mill-Kummissarju tal-Pulizija.” 

 

Is-Sedja se terġa’ tagħmel referenza għal rulings preċedenti meta sar aċċenn għal risposti li 

jirreferu lil Membru għal informazzjoni f’dokument pubbliku li jista’ jkun stampat jew 



ippubblikat fuq sit elettroniku. Nibda billi nikkwota mid-deċiżjoni mogħtija mill-Ispeaker 

Galea: 

 

“Fil-prattika tal-House of Commons mistoqsijiet għal tweġibiet bil-miktub ġieli jkunu 

mwieġba billi l-Membru jiġi riferut għal xi dokument ippubblikat, sew jekk diġà 

mqiegħed fuq il-Mejda u sew jekk le. Però huwa rikonoxxut li anke fejn it-tagħrif 

mitlub huwa aċċessibbli xi mkien ieħor, id-dipartimenti tal-gvern huma mistennija li 

jgħinu kemm jistgħu biex il-Membri jkollhom tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħhom.” 

 

Dan l-argument ġie kkonfermat u msaħħaħ bid-deċiżjoni tas-Sedja tas-27 ta’ Ottubru 2014 

meta s-Sedja żiedet tgħid hekk:  

 

“Ta’ min wieħed jinnota li dan qiegħed isir f’Parlament fejn ir-regoli tiegħu 

jipprekludu milli ssir talba għal informazzjoni li hija diġà pubblika u hawn nikkwota 

minn paġna 362 tal-Erskine May (24 Edizzjoni): 

 

“Moreover, questions requiring information set forth in accessible documents 

(such as statutes, treaties etc), have not been allowed when the Member 

concerned could obtain the information of his own accord without difficulty.”” 

 

Għaldaqstant, is-Sedja, filwaqt illi ssostni illi ma għandha l-ebda mansjoni fuq il-kontenut 

tat-tweġibiet mogħtija għall-mistoqsijiet parlamentari, ittenni l-appell li sar bosta drabi oħra 

mis-Sedja li Ministru għandu jitlob lid-dipartimenti jew aġenziji li jaqgħu taħtu li jirrikorru 

għal dawn it-tipi ta’ tweġibiet biss meta jkun ġustifikat u li f’każ li l-informazzjoni tkun tista’ 

tinkiseb minn fuq sit elettroniku huwa dejjem rakkomandabbli li titpoġġa fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja stampata tad-dokument u dan biex il-Kamra jkollha rekord tal-informazzjoni 

mogħtija u dan b’referenza għall-avviżi maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija li qed issir 

referenza għalihom fit-tweġiba għal din il-mistoqsija. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-Membru 

Parlamentari għandu dejjem jiġi pprovdut b’direzzjoni dwar kif ikun jista’ jasal hu għal dik 

l-informazzjoni pubblika rikjesta. Din id-direzzjoni li diġà ġiet deċiża f’rulings preċedenti 

mis-Sedja preżenti għandha tiġi dejjem segwita f’dawn it-tip ta’ tweġibiet parlamentari. 

 


