
233. IL-MINISTRU GĦAT-TRASPORT, INFRASTRUTTURA U PROĠETTI 

KAPITALI L-ONOR. IAN BORG U L-MINISTRU GĦAL GĦAWDEX L-ONOR. 

JUSTYNE CARUANA Jipproponu  - 

 

 

Din il-Kamra tagħraf li l-proġett ta’ konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex huwa parti 

mill-Manifest Elettorali tal-Gvern u approvat mill-maġġoranza tal-poplu, kif ukoll kien parti 

mill-Manifest Elettorali tal-Oppożizzjoni għal aktar minn darba; 

 

Tfakkar fil-miri, prinċipji u obbligi speċifikati mill-Gvern u l-Opożizzjoni dwar l-intenzjoni 

tagħhom li dan il-proġett ta’ konnessjoni permanenti bejn iż-żewġ gżejjer effettivament ikompli 

miexi 'l quddiem biex finalment isir realtà. Dan kollu qed jitwettaq bl-akbar reqqa u attenzjoni 

fl-aħjar interess ta’ pajjiżna u skont ir-regoli tal-ippjanar u l-ambjent ta’ Malta kif ukoll tal-Unjoni 

Ewropea; 

 

Tinnota li b’konsegwenza tal-fatt li dan huwa proġett li fih diversi fażijiet, li ttellaq fil-leġiżlatura 

bejn l-2008 u l-2013, li studji estensivi dwaru bdew fil-leġiżlatura bejn l-2013 u l-2017, u li 

minħabba l-perjodu biex ikun implimentat, jolqot iżjed minn leġiżlatura waħda; 

 

Peress li l-istudji tekniċi, ambjentali u soċjali u oħrajn - liema studji qegħdin u għandhom jibqgħu 

jkunu ppubblikati skont iż-żminijiet stipulati fil-proċessi rispettivi - jindikaw illi l-iktar mod 

teknikament vijabbli biex ikun hemm konnessjoni permanenti bejn Malta u Għawdex hija mina 

taħt il-baħar; 

 

Tilqa’ li l-Gvern diġà ħabbar li se jkun qed jingħata servizz ta’ trasport pubbliku b’xejn permezz 

ta’ din il-konnessjoni, u se jkompli jżomm il-bieb miftuħ għal żviluppi ġodda, fosthom dawk 

rigward trasport tal-massa; 

 

Għalhekk, din il-Kamra: 

 

Waqt li tirrikonoxxi l-isfidi li jġib miegħu dan il-proġett, fosthom il-materjal li se jiġi ġġenerat u 

x’se jsir minnu, u l-impatt fiċ-ċirkolazzjoni f’Għawdex; 

 

Tenfasizza li matul l-implimentazzjoni għandu jiġi żgurat li dan il-proġett jitwettaq bl-aktar mod 

sostenibbli fl-aħjar interess tal-familji u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku f’Għawdex fl-isfond tal-

Istrateġija għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex, waqt li wkoll jiġi ppreservat il-ġmiel naturali, 

u l-identità kulturali u ambjentali tal-istess gżira; 

 

Tħeġġeġ lill-Gvern ikompli għaddej bit-tħejjijiet kollha neċessarji biex jitwettaq dan il-proġett 

skont illiġijiet u regoli kollha pertinenti; 

 

Tirriżolvi l-appoġġ sħiħ tagħha għal dan l-imsemmi proġett.  

 

 

09.04.19 

 

  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “A”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 

Fit-tieni paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa l-kliem: 

 

“Dan kollu qed jitwettaq bl-akbar reqqa u attenzjoni fl-aħjar interess ta’ pajjiżna u skont 

ir-regoli tal-ippjanar u l-ambjent ta’ Malta kif ukoll tal-Unjoni Ewropea;” 

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem: 

 

“Il-Kamra tesiġi illi għandu jiġi żgurat li dan kollu jitwettaq bl-akbar reqqa u attenzjoni 

fl-aħjar interess ta’ pajjiżna u skont ir-regoli tal-ippjanar u l-ambjent ta’ Malta kif ukoll 

tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-istudji kollha neċessarji u pertinenti bħalma huma l-

Environmental Impact Assessment u l-iStrategic Environment Assessment, u b’rispett 

sħiħ lejn il-ġid komuni u l-interess tal-pajjiż;”. 

 

L-emenda għaddiet nem.con f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “B”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 

Fir-raba’ paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa l-kliem: 

 

“Peress li l-istudji tekniċi, ambjentali u soċjali u oħrajn liema studji qegħdin u għandhom 

jibqgħu jkunu ppublikati skont iż-żminijiet stipulati fil-proċessi rispettivi jindikaw illi l-

iktar mod teknikament vijabbli biex ikun hemm konnessjoni permanenti bejn Malta u 

Għawdex hija mina taħt il-baħar;” 

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem: 

 

“Peress li l-istudji tekniċi, ambjentali, ġeoloġiċi u soċjali li saru s’issa u oħrajn, liema 

studji uħud minnhom u mhux kollha ġew ippubblikati u li tali li gew ippubblikati 

jindikaw illi l-iktar mod teknikament vijabbli biex ikun hemm konnessjoni permanenti 

bejn Malta u Għawdex hija mina taħt il-baħar, l-Oppożizzjoni tesiġi illi l-istudji kollha 

(inkluż dawk li għad iridu jsiru) għandhom jibqgħu jkunu ppubblikati minnufih malli 

jitlestew;”. 

 

L-Emenda “B” m’għaddietx f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

 

  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “C”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 
Fil-ħames paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa l-kliem: 

 

“Tilqa’ li l-Gvern diġà ħabbar li se jkun qed jingħata servizz ta’ trasport pubbliku b’xejn 

permezz ta’ din il-konnessjoni, u se jkompli jżomm il-bieb miftuħ għal żviluppi ġodda, 

fosthom dawk rigward trasport tal-massa.” 

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem: 

 

“Tilqa’ li l-Gvern diġà ħabbar li se jkun qed jingħata servizz ta’ trasport pubbliku b’xejn 

permezz ta’ din il-konnessjoni, u se jkompli jżomm il-bieb miftuħ għal żviluppi ġodda, 

fosthom dawk rigward trasport tal-massa bejn Malta u Għawdex inkluż bl-użu tal-istess 

mina taħt il-baħar kif ukoll soluzzjoni għal trasport tal-massa fuq skala nazzjonali.” 

 

L-Emenda “C” għaddiet nem. con f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

. 

 

  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “D”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 

 

Fis-seba’ paragrafu tal-mozzjoni wara l-frażi “f’Għawdex” għandhom jidħlu l-kliem “kif 

ukoll f’Malta”. 

 
 
L-Emenda “D” għaddiet nem. con f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 
 
 
  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “E”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 

Fit-tmien paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa l-kliem: 

 

“Tenfasizza li matul l-implimentazzjoni għandu jiġi żgurat li dan il-proġett jitwettaq bl-

aktar mod sostenibbli fl-aħjar interess tal-familji u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku Għawdex 

fl-isfond tal-Istrateġija għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex, waqt li wkoll jiġi 

ppreservat il-ġmiel naturali, u l-identità kulturali u ambjentali tal-istess gżira.” 

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem: 

 

 “Tesiġi li matul l-implimentazzjoni għandu jiġi żgurat li dan il-proġett jitwettaq bl-aktar 

mod sostenibbli fl-aħjar interess tal-familji u l-iżvilupp soċjo-ekonomiku Għawdex fl-

isfond tal-Istrateġija għall-Iżvilupp Reġjonali ta’ Għawdex, waqt li wkoll jiġi ppreservat 

il-ġmiel naturali, u l-identità kulturali u ambjentali tal-istess gżira, u jigi żgurat illi l-

vantaġġi huma ferm ikbar mill-iżvantaġġi li l-proġett jista’ joħloq;”. 

 

 

L-Emenda “E” m’għaddietx f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

  



L-Onor. Chris Said ressaq din l-Emenda “F”:- 

 

B’referenza għall-Mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg, u l-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, nhar id-

9 ta’ April 2019: 

 

Fid-disa’ paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa l-kliem: 

 

“Tħeġġeġ lil Gvern ikompli għaddej bit-tħejjijiet kollha neċessarji biex jitwettaq dan il-

proġett skont il-liġijiet u regoli kollha pertinenti;” 

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem: 

 

“Tesiġi li l-Gvern minnufih jippubblika l-istudji kollha li diġà tlestew, kif ukoll ikompli 

għaddej bl-istudji neċessarji u minnufih jippubblika l-istess studji ġaladarba jitlestew; 

 

Tesiġi li l-Gvern iżomm l-aktar konsultazzjoni pubblika wiesgħa possibbli kif ukoll 

ikompli għaddej bit-tħejjijiet kollha neċessarji biex jitwettaq dan il-proġett skont il-

liġijiet u regoli kollha pertinenti; 

 

Tesiġi li l-Gvern għandu fl-immedjat jara x’passi u x’miżuri jistgħu jittiehdu sabiex il-

problema tal-konnettività bejn Malta u Għawdex tiġi mitigata sakemm jitlesta l-proġett 

tal-mina u dan peress illi l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett jieħu numru konsiderovoli 

ta’ snin;”.  

 

L-Emenda “F” m’għaddietx f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

  



 

Il-Prim Ministru l-Onor. Joseph Muscat ressaq din l-Emenda “G”: 

 

B'referenza għall-mozzjoni 233 imressqa mill-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti 

Kapitali u l-Ministru għal Għawdex nhar id-9 ta' April 2019:  

 

Fid-disa' paragrafu tal-mozzjoni għandu jitneħħa dan il-kliem: 

 

“Tħeġġeġ li11-Gvern ikompli għaddej bit-tħejjijiet kollha neċessarji biex jitwettaq dan il-

proġett skont il-liġijiet u r-regoli kollha pertinenti;”  

 

u minflok għandhom jidħlu l-kliem:  

 

“Tistenna li l-Gvern minnufih jippubblika l-istudji kollha li diġà tlestew kif ukoll ikompli 

għaddej bl-istudji neċessarji u minnufih jippubblika l-istess studji ġaladarba jitlestew;  

 

Tistenna li l-Gvern iżomm aktar konsultazzjoni pubblika wiesgħa possibbli kif ukoll 

ikompli għaddej bit-tħejjijiet kollha neċessarji biex jitwettaq dan il-proġett skont il-liġijiet 

u r-regoli kollha pertinenti;  

 

Tilqa' l-fatt li l-Gvern qed jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex il-problema tal-

konnettività bejn Malta u Għawdex tiġi mitigata sakemm jitlesta l-proġett tal-mina u dan 

peress illi l-implimentazzjoni ta' dan il-proġett jieħu numru konsiderevoli ta' snin;”. 

 

L-Emenda “G” għaddiet nem. con f’Seduta Nru 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 2019. 

 

Il-mozzjoni, kif emendata, għaddiet nem. con fis-Seduta Nr 223 tal-Erbgħa 17 ta’ April 

2019. 

 

 

 
 


