
RENDIKONT TAS-SENA TA’ ĦIDMA TAL-PARLAMENT G ĦALL-2010 MILL-ISPEAKER 
TAL-KAMRA TAD-DEPUTATI  
  
Fi tmiem is-seduta tal-Parlament tal-14 ta’ Diëembru, l-iSpeaker l-Onor. Michael Frendo ta rendikont 
tax-xogħol parlamentari li twettaq tul l-2010, qabel ma l-Parlament jaāāorna għall-btajjel tal-Milied. 
  
L-Onor. Frendo qal li fl-aħħar 12-il xahar il-Kamra ltaqgħet 117-il darba. Meta ma dawn is-Seduti 
fil-plenarja wieħed iŜid il-laqgħat tad-diversi kumitati permanenti u magħŜula tal-Kamra, jirriŜulta illi 
l-Membri Parlamentari ħadu sehem f’590 siegħa ta’ dibattitu.  
  
L-iSpeaker Ŝied jgħid illi matul l-2010: 
  

-                     āew ippreŜentati 69 mozzjoni quddiem il-Parlament, fosthom 28 mozzjoni tal-Ewwel 
          Qari u għaxar mozzjonijiet privati; 

-                     āew mgħoddija 19-il Att mill-Parlament; ħamsa minn dawn il-liāijiet ittieħdet 
          votazzjoni fuqhom;               

-                     ittieħdu 63 votazzjoni; 
-                     il-Gruppi ta’ Ħidma fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej  

          ikkonsidraw 361 dokument maħruā mill-istituzzjonijiet Ewropej, li minnhom 
inŜammu           21 sabiex jintalab aktar informazzjoni mill-Gvern fuqhom; 

-                     tqiegħdu 2,550 dokument fuq il-Mejda tal-Kamra; 
-                     saru tmien Stqarrijiet Ministerjali; 
-                     ingħataw 21 deëiŜjoni mis-Sedja (Rulings), li 17 minnhom ingħataw mill-iSpeaker    

          preŜenti u tnejn minnhom kienu casting vote; 
-                     saru 8,366 Mistoqsijiet Parlamentari; 
-                     tressqu Ŝewā petizzjonijiet; 
-                     il-ħin tal-aāāornament ta’ nofs siegħa fi tmiem is-seduta ittieħed 92 darba, li alterna  

          bejn il-Gvern u l-OppoŜizzjoni; u 
-                     kien hemm medja ta’ 10,000 Ŝjara fix-xahar fis-sit elettoniku tal-Parlament. 

  
Dan ir-rendikont ingħata mill-iSpeaker tal-Kamra kemm għas-sodisfazzjon tal-Membri kif ukoll sabiex 
il-pubbliku in āenerali jkun informat aktar u aħjar dwar ix-xogħol li jsir fil-Parlament Malti. 
 

Informazzjoni dwar ix-xogħol parlamentari....
   

 
Informazzjoni dwar ix-xog ħol parlamentari matul l-2010   

  
  Nru ta’ Seduti Ħin ta’ dibattitu (sigħat) 

      
Dibattiti Parlamentari fil-Plenarja 117 423 
      
Laqgħat tal-Kumitati Parlamentari     
      
Kumitat dwar ix-Xog ħol tal-Kamra  10 6.5 
Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbli ëi 14 20 
Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej  27 29 
Kumitat dwar l-Affarijiet So ëjali  36 60.5 
Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi 
ta’ Li āi 

15 21 

Kumitat dwar l-Uffi ëëju Nazzjonali 
tal-Verifika  

5 3.5 

      
Laqgħat tal-Kumitati MagħŜula     
      
Prokreazzjoni Medikament Assistita  11 20 
Rikodifikazzjoni ta’ Li āijiet  11 7 
      
Total    590.5 



  
  
  

Mozzjonijiet ippre Ŝentati lill-Parlament  69   
Mozzjonijiet g ħall-Ewwel Qari  28   
Mozzjonijiet Privati  10   
Votazzjonijiet  63   
Atti  19   
Mistoqsijiet Parlamentari  8,366   
Dokumenti Mqieg ħda fuq il-Mejda tal-Kamra  2,550   
Stqarrijiet Ministerjali  8   
DeëiŜjonijiet tas-Sedja  19   
Casting Votes 2   
Petizzjonijiet  2   
Aāāornamenti  92   
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