
3. Is-Segretarju Parlamentari  għall-Presidenza Ue 2017 u għall-Fondi Ewropej, l-Onor. 
Ian Borg jipproponi: 
 

Sur President,  

Aħna Membri tal-Kamra tad-Deputati, nirringrazzjawk, kif huwa d-dmir tagħna, għad-
diskors li għoġbok ġentilment tagħmel lill-Kamra tad-Deputati fil-Ftuħ tat-Tnax-il 
Parlament. 

 

06.04.13 



Emenda mressqa mill-Onor Jason Azzopardi, fit-13 ta' Mejju 2013, għall-Mozzjoni ta’ 
Ringrazzjament għad-Diskors mit-Tron tal-E.T. il-President tar-Repubblika ta’ Malta: 
 
 
 
Wara l-ewwel paragrafu tal-mozzjoni żid dan li ġej:  
 
 
“Fl-istess ħin din il-Kamra; 
 
Tiddeplora l-fatt li fl-okkażjoni solenni ta’ ftuħ ta’ dan il-Parlament id-diskors kien  jinkludi  
rimarki  dispreġġjattivi  fil-konfront  tal-Gvern  preċedenti, liema rimarki saru mingħajr  
il-kunsens tal-istess President ta’ Malta li, skont il-prassi kostituzzjonali f’pajjiżna, ma kellux 
għażla għajr li  jaqra dak  li  kien hemm miktub għalih mill-Prim Ministru innifsu. 
 
Illi  dawn  ir-rimarki  dispreġġjattivi jistonaw  mhux  biss  rnal-iskop Kostituzzjonali  li  
għalih  isir  id-diskors tal-President iżda  jistonaw  ukoll fil-kuntest tas-sejħa għal għaqda 
nazzjonali ġenwina u sinċiera. 
 
Illi wara kollox, anki skont il-kliem tal-Prim Ministru stess, il-Gvern preċedenti ħalla warajh 
pajjiż li sallum kellu “stabbiltà ekonomika” li tfisser li nħoloq ix-xogħol għal ħaddiema 
Maltin u Għawdxin fi żmienijiet diffiċli li matulhom pajjiżna kellu jiffaċċja u jirbaħ sfidi 
kbar. 
 
Illi t-tama ta’ din il-Kamra hi li  din l-istabbiltà ekonomika tkompli tissaħħa f’din  
il-leġiżlatura permezz ta’ politika li toħloq ix-xogħol għall-eluf ta’ żgħażagħ li deħlin jew 
għad iridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol, għall-eluf ta’ nisa li hemm bżonn jidħlu fid-dinja  
tax-xogħol b’għażla tagħhom biex jiżviluppaw il-karrieri tagħhom u jikkontribwixxu għal ġid 
ta’ pajjiżna u għall-eluf oħra ta’ persuni li għalqu l-età tal-pensjoni imma li jridu jibqgħu 
attivi fid-dinja tax-xogħol. 
 
Illi huwa b’hekk biss li jista’ jinħoloq il-ġid komuni biex dan ikun amministrat u jitqassam 
b’ġustizzja soċjali fost dawk li l-aktar għandhom bżonn. 
 
Illi barra minn dan, kien ikun xieraq ukoll kieku dan id-diskors ta xi ħjiel dwar x’se  tkun  
il-politika ta’ dan il-Gvern f’numru  ta’ oqsma li ma ssemmew xejn fosthom il-politika u  
d-dimensjoni Ewropea, l-politika ekonomika, il-ħolqien tax-xogħol, il-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, it-turiżmu, il-manifattura u Għawdex. 
 
 
Għaldaqstant din il-Kamra: 
 
Filwaqt tirrakomanda li malajr kemm jista’  jkun, il-Gvern għandu jiċċara l-pożizzjoni tiegħu 
f’dan il-Parlament dwar l-oqsma kollha li ma ssemmew xejn fid-diskors tal-President, tinsisti 
li għandu jiġi preżentat pjan konkret għal ħolqien ta’ mhux inqas minn 25,000 post  
tax-xogħol fil-ħames snin li ġejjin. 
 
 
 
 



Tiddikjara li 
 
(a)  ser iżżomm taħt skrutinju dak kollu li jipproponi u jwettaq il-Gvern u żżommu 

kontabbli  għan-nefqa pubblika u għar-riżultati u l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet u  
l-imġieba tal-Ministri tiegħu skont il-Kodiċi tal-Etika tal-Ministri u s-Segretarji 
Parlamentari; 

 
(b)  Se tfittex li ġġib ‘l quddiem il-liġijiet u l-miżuri li jidhrilha meħtieġa biex iċċcittadini  

miż-żgħar sal-kbar fis-saffi kollha tas-soċjetà jtejjbu l-qagħda tagħhom kemm jista’ 
jkun f’qafas  ta’ ħarsien sħiħ għall-ġustizzja soċjali, id-demokrazija u l-libertà; 

 
(ċ)  Se taħdem biex, filwaqt li tkompli sseddaq is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea u  

fl-istituzzjonijiet tagħha, tikkontribwixxi għall-paċi u l-ġustizzja fir-reġjun Ewro-
Mediterranju u fid-dinja.” 

 
 
 

 

 Kien hemm vot fuq l-emenda f'Seduta 25, tal-4 ta' Ġunju 2013. 

 L-emenda m'għaddietx.

 




