329. L-Onor. Ċensu Galea MP, Ministru għall-Kompetittivita' u l-Komunikazzjoni
jipproponi:-

Billi permezz ta' l-artikolu 375 (1) ta' l-Att dwar il-Bastimenti Merkantili (Kap. 234 talLigijiet ta' Malta), għall-għanijiet ta' l-Att dwar ir-Ratifika ta' Trattati (Kap. 304 tal-Liġijiet ta'
Malta), il-Gvern ta' Malta għandu s-setgħa li jirratifika, jew li jaċċedi għat-trattati jew
konvenzjonijiet (inklużi protokolli, annessi u appendiċi relattivi) li jirreferu għall-bastimenti
merkantili elenkati fis-subartikolu (2) ta' l-artikolu 375;

Billi hemm il-ħtieġa illi l-Gvern ta' Malta jirratifika jew jaċċedi għal numru ta' trattati jew
konvenzjonijiet (inklużi protokolli, annessi u appendiċi relattivi) li jirreferu għall-bastimenti
merkantili u li mhumiex imsemmija fis-subartikolu (2) ta' l-artikolu 375;

Billi s-subartikolu (4) ta' l-artikolu 375 jipprovdi illi "Il-Kamra tar-Rappreżentanti tista'
b'riżoluzzjoni żżid mal-lista ta' trattati jew konvenzjonijiet fis-subartikolu (2)";

Billi t-trattati u l-konvenzjonijiet li mhumiex imsemmija fis-subartikolu (2) ta' l-Artikolu 375
huma s-segwenti:

1) Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1952 għat-tagħqid ta' ċerti regoli li għandhom x'jaqsmu
ma' l-Arrest ta' bastimenti li jbaħħru bejn sema u ilma, iffirmata fi Brussell fl-10 ta' Mejju,
1952.

2) Protokoll ta' l-2003 mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1992 dwar it-twaqqif ta' Fond
Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt, iffirmata f'Londra fis-16 ta'
Mejju, 2003.

3) Konvenzjoni Internazzjonali għall-Kontroll u Maniġġar ta'l-Ilma tas-Saborra u Sedimenti
fuq il-Bastimenti, iffirmata f'Londra fit-13 ta' Frar, 2004.

4) Konvenzjoni Internazzjonali dwar Responsabbilta` Ċivili għall-Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt
tal-Bunker, iffirmata f'Londra fit-23 ta' Marzu, 2001.

5) Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Kontroll tas-Sistemi tal-Anti-Fouling Dannużi
rigward Bastimenti, iffirmata f'Londra fil-5 ta' Ottubru, 2001.

6) Protokoll ta' l-2002 mal-Konvenzjoni ta' l-1974 ta' Ateni rigward it-Trasport ta' Passiġġieri
u Valiġġi tagħhom bil-Bahar, iffirmat f'Londra fl-1 ta' Novembru, 2002.

7) Protokoll ta' l-2005 għall-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1988 għas-Suppressjoni ta'
Attijiet Illegittimi Kontra s-Sigurta' tan-Navigazzjoni Marittima, ffirmat f'Londra fl-14
t'Ottubru 2005.

8) Protokoll ta' l-2005 għall-Protokoll ta' l-1988 għas-Soppressjoni ta' Attijiet Illegitimi
Kontra s-Sigurta' ta' Pjattaformi Fissi li Jinsabu fuq il-Blata Kontinentali, ffirmat f'Londra fl14 t'Ottubru 2005.

9) Konvenzjoni Internazzjonali ta' Nairobi dwar it-Tneħħija ta' Fdalijiet ta' Bastimenti
Nawfragi, ffirmata f'Nairobi fit-18 ta' Mejju 2007.

10) Konvenzjoni (Riveduta) ta' l-2003 (Nru. 185) dwar id-Dokumenti ta' Identita` għallBaħħara, iffirmata f'Ġinevra fid-19 ta' Ġunju, 2003.

11) Konvenzjoni ta' l-2006 Dwar ix-Xogħol Marittimu, ffirmata f'Ġinevra fit-23 ta' Frar
2006.

Il-Kamra tirriżolvi li tawtorizza li minnufih wara s-subartikolu (2) (z) tal-artikolu 375 ta' l-Att
dwar il-Bastimenti Merkantili, Kap. 234, tizdied il-lista ta' trattati u konvenzjonijiet li
tinkludi t-trattati u konvenzjonijiet fuq imsemmija illi fl-imsemmija lista ghandhom ikunu
numerati minn (aa) sa (kk) rispettivament skond kif muri fil-lista' annessa ma din irRizoluzzjoni.
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ANNESS

(aa)
Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1952 għat-tagħqid ta' ċerti regoli li għandhom
x'jaqsmu ma' l-Arrest ta' bastimenti li jbaħħru bejn sema u ilma, iffirmata fi Brussell fl-10 ta'
Mejju, 1952.

(bb) Protokoll ta' l-2003 mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1992 dwar it-twaqqif ta'
Fond Internazzjonali għal Kumpens għal Ħsara mit-Tinġis biż-Żejt, iffirmata f'Londra fis-16
ta' Mejju, 2003.

(cc)
Konvenzjoni Internazzjonali għall-Kontroll u Maniġġar ta'l-Ilma tas-Saborra u
Sedimenti fuq il-Bastimenti, iffirmata f'Londra fit-13 ta' Frar, 2004.

(dd) Konvenzjoni Internazzjonali dwar Responsabbilta` Ċivili għall-Ħsara mit-Tinġis biżŻejt tal-Bunker, iffirmata f'Londra fit-23 ta' Marzu, 2001.

(ee)
Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Kontroll tas-Sistemi tal-Anti-Fouling Dannużi
rigward Bastimenti, iffirmata f'Londra fil-5 ta' Ottubru, 2001.

(ff)
Protokoll ta' l-2002 mal-Konvenzjoni ta' l-1974 ta' Ateni rigward it-Trasport ta'
Passiġġieri u Valiġġi tagħhom bil-Bahar, iffirmat f'Londra fl-1 ta' Novembru, 2002.

(gg) Protokoll ta' l-2005 għall-Konvenzjoni Internazzjonali ta' l-1988 għas-Suppressjoni
ta' Attijiet Illegittimi Kontra s-Sigurta' tan-Navigazzjoni Marittima, ffirmat f'Londra fl-14
t'Ottubru 2005.

(hh) Protokoll ta' l-2005 għall-Protokoll ta' l-1988 għas-Soppressjoni ta' Attijiet Illegitimi
Kontra s-Sigurta' ta' Pjattaformi Fissi li Jinsabu fuq il-Blata Kontinentali, ffirmat f'Londra fl14 t'Ottubru 2005.

(ii) Konvenzjoni Internazzjonali ta' Nairobi dwar it-Tneħħija ta' Fdalijiet ta' Bastimenti
Nawfragi, ffirmata f'Nairobi fit-18 ta' Mejju 2007.

(jj) Konvenzjoni (Riveduta) ta' l-2003 (Nru. 185) dwar id-Dokumenti ta' Identita` għallBaħħara, iffirmata f'Ġinevra fid-19 ta' Ġunju, 2003.

(kk) Konvenzjoni ta' l-2006 Dwar ix-Xogħol Marittimu, ffirmata f'Ġinevra fit-23 ta' Frar
2006.

(aa) International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Arrest of
Sea-Going Ships, 1952 signed in Brussels on 10 May, 1952;

(bb) Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 signed in London on 16
May, 2003;

(cc) International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water amd
Sediments, 2004 signed in London on 13 february, 2004;

(dd) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001
signed in London on 23 March, 2001;

(ee)
International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships.
2001 signed in London on 5 October, 2001;

(ff) Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and
their Luggage by Sea, 1974 signed in London on 1 November, 2002;

(gg) Protocol of 2005 to the International Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Maritime Navigation, 1988 signed in London on 14 October, 2005;

(hh) Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the
Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, 1988 signed in London on 14
October, 2005;

(ii) Nairobi International Convention on the removal of Wrecks, 2007 signed in Nairobi
on 18 May, 2007;

(jj) Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185) signed in Geneva
on 19 June, 2003;

(kk) Maritime Labour Convention, 2006 signed in Geneva on 23 February, 2003.
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