
47. Il-Prim Ministru jipproponi: 

 

ĦATRA TA' KUMITAT MAGĦŻUL TAL-KAMRA  

Peress li fid-diskors tal-ftuħ ta' dan il-Ħdax-il Parlament ġie ddikjarat b'mod espliċitu illi l-
Programm tal-Gvern għal din il-Leġislatura jinkludi: 

(i) It-tisħiħ tad-demokrazija u t-trasparenza billi jiġi msaħħaħ il-parlament filwaqt li jiżdidulu 
r-riżosi; 

(ii) It-tisħiħ tal-kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni billi fost ħwejjeġ oħra issir liġi 
dwar investigatur speċjali fi ħdan din il-kummissjoni; 

(iii) It-tisħiħ ta' l-istituzzjoni ta' l-ombudsman billi din l-istituzzjoni tingħata r-responsabbilta' 
li tikkordina l-proċessi dwar l-ilmenti amministrattivi fis-settur pubbliku kollu; 

(iv) Proposta biex issir liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi; 

(v) Proposta biex f'kuntest ta' reviżjoni tal-kostituzzjoni ssir liġi li tkompli ttejjeb is-sistema 
elettorali; u 

(vi) Proposta biex issir liġi għat-tisħiħ ta' l-issikkar fuq konflitti ta' interess ta' membri 
parlamentari nkluż proposta leġislattiva biex il-ministri u s-segretarji parlamentari jpoġġu fi 
Blind Trust l-interessi kummerċjali u n-non-fixed public investments. 

 u peress li ġew imressqa proposti dwar it-tisħiħ tal-Parlament permezz ta' regoli dwar il-ħatra 
ta' Speaker, Deputat Speaker u President tal-Kumitati, il-pairing, ħin ta' mistoqsijiet lill-Prim 
Ministru, il-ġranet u ħinijiet tas-seduti parlamentari, il-Kworum u żieda fir-riżorsi għad-
dispożizzjoni tal-gruppi parlamentari;   

peress li din il-Kamra taqbel li għandha ssir diskussjoni dwar ix-xandir pubbliku f'pajjiżna, 
liema diskussjoni għandi tinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni aqwa u aktar effettiva ta' l-
istazzjonijiet tal-Partiti Politiċi nkluż x'għandu jkun is-sehem tal-partiti politiċi fil-media 
lokali;  

peress li din il-Kamra taqbel li dawn kollha huma materji ta' interess nazzjonali u 
għaldaqstant kull fejn ikun possibbli għandu jintlaħaq kunsens bejn iż-żewġ naħat;  

għaldaqstant din il-Kamra tad-Deputati qiegħda tirriżolvi li tinnomina Kumitat Magħżul minn 
fost il-membri tagħha bil-għan lid an jagħmel rakkmandazzjonijiet lill-parlament fuq il-
materji kollha msemmija f'din ir-riżoluzzjoni;  

dan il-Kumitat Magħżul ikun jista' jirregola l-proċedura tiegħu minkejja kull provvediment fl-
Ordnijiet Permanenti tal-Kamra, inkluż li jisma' jew jirċievi l-opinjoni, suġġerimenti u 
rakkmandazzjonijiet tas-soċjeta' ċivili.   



Il-Kumitat Magħżul għandu jkun kompost minn tliet membri min-naħa tal-Gvern u tliet 
membri min-naħa ta' l-Oppożizzjoni, u kull naħa tal-Kamra għandha tinnomina tliet membri 
sostituti.   

Il-Kumitat Magħżul għandu jkun presedut mill-iSpeaker tal-Kamra, u fl-assenza tiegħu mid-
Deputat Speaker tal-Kamra.   

L-iSpeaker tal-Kamra għandu jirrapporta progress lil din il-Kamra sa mhux aktar tard mill-31 
ta' Ottubru 2008.   

Il-Kumitat Magħżul huwa kompost minn dawn il-Membri:   

 

għan-naħa tal-Gvern  

Membri: 

L-Onor. Tonio Borg 

l-Onor. Austin Gatt 

l-Onor. Francis Zammit Dimech 

Sostituti: l-Onor. Michael Frendo 

l-Onor. Beppe Fenech Adami 

l-Onor. Charlo' Bonnici 

  

għan-naħa tal-Oppożizzjoni  

Membri: L-Onor. Anglu Farrugia 

l-Onor. Charles Mangion 

l-Onor. Karmenu Vella 

Sostituti: l-Onor. Evarist Bartolo 

l-Onor. Michael Falzon 

l-Onor. George Vella 
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