
213.  Mozzjoni mressqa mill-Onor. Carmelo Abela, l-Onor. Marie Louise Coleiro Preca 

u l-Onor. Justyne Caruana 
  

Din il-Kamra: 

  

TINNOTA li mid-diskussjoni intensiva li matul dawn l-aħħar xhur iddominat pajjiżna dwar 

il-familja u ż-żwieġ, ħareġ ċar li jeżisti kunsens bla preċedent dwar kemm il-Maltin u l--

Għawdxin jgħożżu l-familja u dak kollu li tirrappreżenta; 

  

TINNOTA wkoll li ħareġ ċar ukoll li l-familji f’pajjiżna qed jiffaċċjaw għadd ta’ sfidi u 

diffikultajiet, liema sfidi u diffikultajiet mhux dejjem il-familji jkollhom l-abilità u l-mezzi 

biex jgħelbuhom; 

  

TĦOSS li tkun ħasra wara din id-diskussjoni fejn il-qasam tal-familja tant tela’ ‘1 fuq fuq l--

aġenda nazzjonali li nitilfu din l-opportunità mingħajr ma naġixxu biex nassiguraw futur 

aħjar għall-familji Maltin u Għawdxin; 

  

TĦOSS li hemm bżonn nagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex nassiguraw li t-tfal, l-

adoloxxenti u ż-żgħażagħ tagħna jikbru u jgħixu f’dik l-għożża li jipprovdi l-qafas familjari u 

li tgħinhom biex jikbru b’dawk il-ħiliet soċjali u emozzjonali li jagħtuhom is-saħħa u l-ħila 

biex jagħrfu jagħżlu l-pjan ta’ ħajjithom b’sens ta’ prijorità korretta, b’sens ta’ responsabbiltà 

u impenn, biex jimxu ‘1 quddiem b’fiduċja sħiħa fl-istituzzjoni tal-familja; 

  

Għalhekk, din il-Kamra: 

  

TIPPROPONI li jitwaqqaf Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja bil-għan li fost 

affarijiet oħra: 

  

(a) jifli l-leġislazzjoni kollha eżistenti, kemm prinċipali kif ukoll sussidjarja, u liġijiet oħrajn 

proposti; 

  

(b) wara li ssir din l-evalwazzjoni jagħmel, bl-għajnuna ta’ entitajiet u istituzzjonijiet 

f’pajjiżna, studji dwar l-impatt soċjo-ekonomiku fuq il-familja u t-tfal, ta’ dawn il-liġijiet; 

  

(ċ) isegwi mill-qrib ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu l-Kummissjoni Nazzjonali Familja li 

għandha titwaqqaf fuq bażi permanenti, l-Istitut tal-Familja fl-Università ta’ Malta u l-

Kummissarju għat-Tfal,  l-Agenzija Zghazagh, id-Dipartiment tal-Anzjani u l-Kummissjoni 

ghall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, il-Kummissjoni Persuni b’Dizabilità u l-Fondazzjoni 

ghas-Servizzi ghall-Harsien Socjali fost l-ohrajn; 

  

(d) ikun proattiv u għaldaqstant jipproponi studji u riċerki dwar il-familja u t-tfal lil dawn l-

istituzzjonijiet u oħrajn bil-għan li jagħmel rakkomandazzjonijiet u proposti kemm lill-

Parlament kif ukoll lill-Eżekuttiv; 

  

(e) janalizza u jifli l-politika u l-pjani nazzjonali eżistenti dwar il-familja u t-tfal u jagħmel il-

proposti u rakkomandazzjonijiet għal tibdil jew titjib skont il-ħtieġa; 

  

(f)  jaghmel il-monitoraġġ u l-assessjar tal-politika u l-pjani nazzjonali dwar il-familja u t-

tfal;  

  



(ġ) iżomm kuntatt regolari ma’ entitajiet mhux governattivi u oħrajn li jaħdmu mill-qrib fil-

qasam tal-familja u t-tfal u jagħtihom vuċi fl-ogħla istituzzjoni ta’ pajjiżna;  u 

  

(ħ) dwar kull ħaġa oħra relatata mal-familja li l-Membri tal-istess Kumitat jaqblu u jħossu li 

timmerita l-attenzjoni u diskussjoni tal-Kumitat. 

  

   

Din il-Kamra għalhekk tirriżolvi li: 

  

Taħtar Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja: 

  

(1) sa mhux aktar tard mid-data li l-Parlament jieqaf għal vaganzi tas-sajf 2011; u 

  

(2) li għandu jkun magħmul minn ħames membri maħtura mill-Kamra, li minnhom tlieta 

jkunu membri min-naħa tal-Gvern, u li minn fosthom wieħed jinħatar bħala Chairman, u li t-

tnejn l-oħra jkunu membri magħżula mill-Oppożizzjoni; 

  

Barra minn dan, kull naħa tal-Kamra jkollha d-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri nominati 

kif provdut fl-Ordni Permanenti 120B(4). 

  

(3) jinbeda il-process biex jigu ingaggjati ``research analysts`` fi grad ta` Masters jew oghla 

fl-istudji tal-familja, ix-xjenzi socjali, politika socjali u il-ligi, li  jkunu assenjati mal-Kumitat 

Permanenti ghall-Affarijiet tal-Familja  

  

2 ta' Ġunju 2011 

  

  

(Il-Mozzjoni t'hawn taħt li kienet ippreżentata fil-25 ta' Marzu 2011 ġiet irtirata bil-

permess tal-Kamra fis-Seduta 358 tat-2 ta' Ġunju 2011 u minflokha tressqet il-mozzjoni 

li tidher hawn fuq) 

  

213. Mozzjoni mressqa mill-Onor. Marie Louise Coleiro Preca, l-Onor. Carmelo Abela 

u l-Onor. Justyne Caruana  

  

Din il-Kamra: 

  

TINNOTA li mid-diskussjoni intensiva li matul dawn l-aħħar xhur iddominat pajjiżna dwar 

il-familja u ż-żwieġ, ħareġ ċar li jeżisti kunsens bla preċedent dwar kemm il-Maltin u l--

Għawdxin jgħożżu l-familja u dak kollu li tirrappreżenta; 

  

TINNOTA wkoll li ħareġ ċar ukoll li l-familji f’pajjiżna qed jiffaċċjaw għadd ta’ sfidi u 

diffikultajiet, liema sfidi u diffikultajiet mhux dejjem il-familji jkollhom l-abilità u l-mezzi 

biex jgħelbuhom; 

  

TĦOSS li tkun ħasra wara din id-diskussjoni fejn il-qasam tal-familja tant tela’ ‘1 fuq fuq l--

aġenda nazzjonali li nitilfu din l-opportunità mingħajr ma naġixxu biex nassiguraw futur 

aħjar għall-familji Maltin u Għawdxin; 

  

TĦOSS li hemm bżonn nagħmlu l-isforzi kollha possibbli biex nassiguraw li t-tfal, l-

adoloxxenti u ż-żgħażagħ tagħna jikbru u jgħixu f’dik l-għożża li jipprovdi l-qafas familjari u 



li tgħinhom biex jikbru b’dawk il-ħiliet soċjali u emozzjonali li jagħtuhom is-saħħa u l-ħila 

biex jagħrfu jagħżlu l-pjan ta’ ħajjithom b’sens ta’ prijorità korretta, b’sens ta’ responsabbiltà 

u impenn, biex jimxu ‘1 quddiem b’fiduċja sħiħa fl-istituzzjoni tal-familja; 

  

Għalhekk, din il-Kamra: 

  

TIPPROPONI li jitwaqqaf Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja bil-għan li fost 

affarijiet oħra: 

  

(a) jifli l-leġislazzjoni kollha eżistenti, kemm prinċipali kif ukoll sussidjarja, u liġijiet oħrajn 

proposti;  

(b) wara li ssir din l-evalwazzjoni jagħmel, bl-għajnuna ta’ entitajiet u istituzzjonijiet 

f’pajjiżna, studji dwar l-impatt soċjo-ekonomiku fuq il-familja u t-tfal, ta’ dawn il-liġijiet; 

  

(ċ) isegwi mill-qrib ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu l-Kummissjoni Nazzjonali Familja li 

għandha titwaqqaf fuq bażi permanenti, l-Istitut tal-Familja fl-Università ta’ Malta u l-

Kummissarju għat-Tfal;  

(d) ikun proattiv u għaldaqstant jipproponi studji u riċerki dwar il-familja u t-tfal lil dawn l-

istituzzjonijiet u oħrajn bil-għan li jagħmel rakkomandazzjonijiet u proposti kemm lill-

Parlament kif ukoll lill-Eżekuttiv; 

  

(e) janalizza u jifli l-politika u l-pjani nazzjonali eżistenti dwar il-familja u t-tfal u jagħmel il-

proposti u rakkomandazzjonijiet għal tibdil jew titjib skont il-ħtieġa;  

(f) il-monitoraġġ u l-assessjar tal-politika u l-pjani nazzjonali dwar il-familja u t-tfal għandu 

jkun parti mill-kompitu regolari; 

  

(ġ) iżomm kuntatt regolari ma’ entitajiet mhux governattivi u oħrajn li jaħdmu mill-qrib fil-

qasam tal-familja u t-tfal u jagħtihom vuċi fl-ogħla istituzzjoni ta’ pajjiżna; u  

(ħ) dwar kull ħaġa oħra relatata mal-familja li l-Membri tal-istess Kumitat jaqblu u jħossu li 

timmerita l-attenzjoni u diskussjoni tal-Kumitat.   

Din il-Kamra għalhekk tirriżolvi li: 

  

Taħtar Kumitat Permanenti għall-Affarijiet tal-Familja: 

  

(1) sa mhux aktar tard mid-data li l-Parlament jieqaf għal vaganzi tas-sajf 2011; u 

  

(2) li għandu jkun magħmul minn ħames membri maħtura mill-Kamra, li minnhom tlieta 

jkunu membri min-naħa tal-Gvern, u li minn fosthom wieħed jinħatar bħala Chairman, u li t-

tnejn l-oħra jkunu membri magħżula mill-Oppożizzjoni; 

  

Barra minn dan, kull naħa tal-Kamra jkollha d-dritt għas-sostituzzjoni tal-membri nominati 

kif provdut fl-Ordni Permanenti 120B(4). 

  

25 ta' Marzu 2011 

 


