
88. L-Onor. Claudio Grech jipproponi: 

 

 

Din il-Kamra: 

 

TINNOTA li s-settur tas-saħħa huwa qasam ewlieni tal-amministrazzjoni pubblika ta' pajjiżna 

u li s-servizzi provduti  minnu huma essenzjali għall-familji Maltin u Għawdxin; 

 

TINNOTA li matul dawn l-aħħar snin il-poplu Malti u Għawdxi gawda minn servizz  

tas-saħħa b'xejn kif ukoll minn titjib kontinwu fil-kwalità tas-servizzi tassaħħa pubbliċi, li 

qed jirriżulta f’aktar nies jgħixu aktar fit-tul u jgawdu kwalità ta' ħajja ħafna aħjar; 

 

TINNOTA li s-settur tas-saħħa f’pajjiżna għandhu quddiemu opportunitajiet ta' żviluppi 

mediċi u teknoloġiċi li jistgħu jikkontribwixxu biex il-kwalità tasservizzi tas-saħħa  

f’pajjiżna tkompli togħla u tilħaq l-aqwa livelli fuq skala globali; 

 

TINNOTA li s-sistema tas-saħħa pubblika f’pajjiżna għandha quddiema wkoll sfidi kbar 

ġejjin mit-talba dejjem tikber għas-servizzi tas-saħħa  kif ukoll mixxejra demografika li  

n-numru ta' anzjani f’pajjiżna qiegħed dejjem jikber u dan ipoġġi aktar pressjoni fuq  

is-servizzi tas-saħħa; 

 

TINNOTA li t-twaqqif tal-Kummissarju tas-Saħħa mwaqqaf taħt Kap. 385 kien pass 

importanti ħafna li qiegħed iwassal għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-pazjenti u li l-ħidma tiegħu 

ħalliet impatt  pożittiv fuq il-qasam tas-saħħa; 

 

TAGĦRAF li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni esprimew il-qbil tagħhom li f'dan  

il-qasam għandu jintlaħaq kunsens fuq il-materji strateġiċi u dawk ta' interess materjali  

għall-pazjenti; 

 

TIPPROPONI li jitwaqqaf Kumitat Permanenti għas-Saħħa, bil-għan li fost affarijiet oħra: 

 

(a) jiddiskuti policy u materji fil-qasam tas-saħħa li jkollhom importanza 

strategika u ta' interess materjali għall-pazjenti u jirraporta  fuqhom lill-Kamra; 

 

(b) jikkunsidra kull rapport, pjan strategiku, pjan ta' ħidma kif ukoll policy 

riferuti lilu mill-Kamra, mill-Ministru jew minn xi Kumitat Permanenti ieħor; 

 

(ċ) jifli materji u ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-infieq kapitali u rikorrenti 

ta' dawk id-dipartiment, awtoritajiet statutorji u organizzazzjonijiet pubbliċi li 

joperaw fil-qasam tas-saħħa pubblika; 

 

(d) jifli materji u ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa pubblika u ddrittijiet 

tal-pazjent; 

 

(e)  jiddiskuti u janalizza l-impatt tad-deċiżjonijiet tal-gvern u l-Unjoni Ewropea 

fil-qasam tas-saħħa; 

 

(f)  jisma' l-opinjonijiet ta' korpi  kostitwiti, unions tal-ħaddiema, għaqdiet mhux 

governattivi, organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-pazjenti u tassettur 

privat; u 



(g) jitlob biex persuni jidhru quddiem l-istess Kumitat sabiex jagħmlu 

espożizzjoni jew jagħtu rendikont tal-ħidma u tar-responsabbiltajiet tagħhom  

fl-oqsma li jaqgħu taħt dan l-istess Kumitat. 

 

 

GĦALDAQSTANT din il-Kamra tirriżolvi li: 

 

A. It-test Malti tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra tad-Deputati għandu jiġi emendat kif ġej: 

 

1. Fl-Ordni Permanenti 120A, minnufih  wara l-paragrafu (vii) tiegħu, għandu jiżdied dan  

il-paragrafu ġdid li ġej: 

 

"(viii) il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa." 

 

2.   Minnufih wara  l-Ordni Permanenti Numru 120I għandu jidħol l-Ordni Permanenti ġdid li 

ġej: 

 

"Kumitat  Permanenti dwar is-Saħħa. 

 

120J  (1) Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa jkollu s-setgħa li: 

 

(a) fuq inizzjattiva tiegħu stess, jiddiskuti policy u materji fil-qasam  

tas-saħħa li jkollhom importanza strateġika u ta' interess materjali  

għall-pazjenti u jirraporta fuqhom lill-Kamra; 

 

(b) jifli kull rapport, pjan strateġiku, pjan ta' ħidma kif ukoll  policy riferuti 

lilu mill-Kamra, mill-Ministru jew mill-Kummissarju għas-Saħħa jew 

minn xi Kumitat Permanenti ieħor; 

 

(c) jifli materji  u ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-infieq kapitali u 

rikorrenti ta' dawk id-dipartiment, awtoritajiet statutorji u 

organizzazzjonijiet pubbliċi li joperaw fil-qasam tas-saħħa pubblika; 

 

(d) jifli materji u ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa pubblika u  

d-drittijiet tal-pazjent; 

 

(e) jiddiskuti u janalizza l-impatt tad-deċiżjonijiet tal-gvern u l-Unjoni 

Ewropea fil-qasam tas-saħħa; 

 

(f) jeżamina u jirraporta lill-Kamra dwar rapporti u dokumenti li 

għandhom x'jaqsmu magħhom, li jsiru mill-Awditur Ġenerali jew  

mill-Kummissarju għas-Saħħa; 

 

(g) jitlob lill-Kummissarju għas-Saħħa biex jidher quddiem ilKumitat 

dwar materji relatati mal-ħidma tiegħu; u 

 

(h) jitlob biex persuni jidhru quddiem l-istess Kumitat sabiex jagħmlu 

espożizzjoni jew jagħtu rendikont tal-ħidma u tarresponsabbiltajiet 

tagħhom fl-oqsma li jaqgħu taħt dan l-istess Kumitat. 

 



,, 
(2) Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa għandu jkun magħmul minn 

mhux aktar minn ħames membri li minnhom tlieta jikkostitwixxu quorum. 

Il-membri għadhom jintgħażlu b’dak ilmod li jkunu ġustament  

jirrapreżentaw lill-Kamra b'mod ġenerali u proporzjonali skont l-għadd ta' 

Membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni, b'mod partikolari. 

 

(3) Wieħed minn dawk il-Membri nominati mill-Gvern għandu jinħatar 

bħala President tal-Kumitat. 

 

(4) Il-provvedimenti ta' paragrafi (3) u (4) ta' Ordni Permanenti 120B 

għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-Kumitat Permanenti dwar is-

Saħħa. 

 

 

18.11.13 



Seduta Nru.  117 - L-Erbgħa, 5 ta' Frar 2014  
 

 

88.  MOZZJONI GĦAT-TWAQQIF TA’ KUMITAT PERMANENTI GĦAS-SAĦĦA  

 

 

L-Onor. Carmelo Abela ressaq din l-emenda:- 

 

Fl-artiklu 2 tal-Mozzjoni li jipproponi emenda għat-test Malti tal-Ordnijiet Permanenti tal-

Kamra, il-kliem “jew mill-Kummissarju għas-Saħħa” li hemm fil-paragrafu 120J (1) (b) 

għandhom jitħassru.  

 

Il-Ministru għas-Saħħa ssekonda. 

 

L-emenda għaddiet. 

 

Il-mozzjoni, kif emendata, għaddiet nem.con. 

 


