
181. L-Onor Marie-Louise Coleiro Preca tipproponi:

  

Li din il-Kamra 

  

TAGĦRAF li waħda mill-problemi li r-residenti taż-żona magħrufa bħala Tal-Blat 2 f'Ħal 

Qormi, ilhom snin iħabbtu wiċċhom magħha hija l-mod kif jaqsmu mill-bypass tal-Imrieħel 

biex jaslu għaċ-ċentru ta’ Ħal Qormi u li s-sitwazzjoni tħalliet tasal f punt fejn min jaqsam 

din il-bypass, qed jagħmel dan b’periklu għal ħajtu; 

  

TFAKKAR li fil-21 t’Awwissu 2005 Emma Marie Housley ta’ 17-il sena u Graziella Fenech 

ta’ 13-il sena sfaw imtajra f'aċċident tat-traffiku f’din il-bypass u waqt li Emma Marie 

Housley mietet fuq it-post, Graziella Fenech tilfet ħajjitha tlett ijiem wara; 

  

TINNOTA li f’Novembru 2006 f’dan il-parlament Gvern Nazzjonalista kien iddikjara li dak 

iż-żmien kienu qed jiġu ppreparati d-dokumenti sabiex tiġi ppubblikata sejħa għall-offerti 

għall-bini ta’ pedestrian bridge fil-bypass tal-Imrieħel u kien ġie mwiegħed li x-xogħol kellu 

jitlesta sa Awissu tal-2007; 

  

TOSSERVA li kienet l-Oppożizzjoni Laburista, permezz ta’ mistoqsijiet parlamentari li saru 

min-naħa tiegħi bħala deputata li nirrappreżenta lir-residenti milquta, li ġabet għall-ewwel 

darba għall-attenzjoni ta’ dan il-Parlament, sa mill-2001, erba’ snin qabel il-mewta traġika ta’ 

Emma Marie Housley u Graziella Fenech, il-ħtieġa li jittieħdu passi biex ikunu indirizzati d-

diffikultajet biex persuna taqsam il-bypass tal-Imrieħel; 

  

TIRRIMARKA li kien hemm anki deputati Nazzjonalisti li llum jagħmlu parti millKabinett li 

wara l-inċident fatali t’Awwissu 2005, huma wkoll bdew jitkellmu dwar il-ħtieġa li jittieħdu 

passi dwar il-perikli għall-pedestrians li jaqsmu din il-bypass; 

  

TAGĦRAF li wara li f’Awwissu li għadda l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi reġa’ tkellem dwar 

il-periklu li jħabbtu wiċċhom magħhom dawk li jaqsmu l-bypass, minkejja dak li kien 

imwiegħed erba' snin ilu, il-Gvem iddikjara li m’għadux iktar interessat li jwettaq il-proġett 

tal-pedestrian bridge għaliex skont huwa jiswa ħafna flus u jaqsmu l-bypass medja ta’ 42 

persuna "biss" fil-ġimgħa; 

  

TIDDIKJARA li dan huwa raġunament assolutament inaċċettabbli, kif huwa wkoll 

inaċċettabbli l-fatt li l-wegħdiet li saru baqgħu qatt ma twettqu; 

  

Għaldaqstant, din il-Kamra għandha: 

  

TIRRIŻOLVI u TESIĠI li b’mod immedjat il-Gvem Ċentrali jiftaħ konsultazzjonijiet mal-

Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi u mar-residenti f’Tal-Blat 2, biex jagħti bidu għal pjan ta’ 

azzjoni marbut b’deadlines preċiżi, biex dawn ir-residenti jkollhom aċċess sigur u ħieles biex 

jaqsmu l-bypasstal-Imrieħel u b’hekk jiġu evitati aktar traġedji ta’ telfien ta’ ħajjiet. 
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