
 

51.  L-Onor. Darren Carabott, l-Onor. Mario de Marco, u l-Onor. Paula Mifsud Bonnici 

f’isem l-Oppożizzjoni jipproponu: 

Billi l-Gvern qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra nhar is-6 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 161 

tal-2022, u kif ukoll nhar it-13 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 163 tal-2022 li daħlu fis-seħħ 

Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji; 

Billi dawn ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji ġew ippubblikati mingħajr 

ebda konsultazzjoni mar-residenti, mal-istakeholders, mal-Kunsilliera Lokali tal-Belt 

Valletta, mad-Deputati Parlamentari tal-Ewwel Distrett, u mal-Oppożizzjoni, iżda b’sempliċi 

daqqa ta’ pinna tal-Ministru responsabbli għall-Kummerċ; 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li dawn ir-regolamenti ma jirrispettawx il-karatteristiċi uniċi li 

għandha tal-Belt Valletta bħala Kapitali ta’ pajjiżna, iżda bil-kontra, dawn se jkunu qegħdin 

imorru kontra l-kwalitajiet tagħha bħala Belt Kapitali u kif ukoll bħala UNESCO World 

Heritage Centre; 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li hu żball li l-mużika tista’ tindaqq sas-siegħa ta’ filgħodu (1 

a.m.) minflok sal-ħdax ta’ filgħaxija (11 p.m.), iżda permezz tal-pubblikazzjoni tal-Avviżi 

Legali 161 tal-2022 dan elenka seba’ toroq li fih jista’ jsir fil-Belt Valletta, u ċjoè fi Triq il-

Merkanti, Triq il-Forn l-Antik, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, 

Triq Santa Luċija, Strada Stretta u sussegwentement żdiedu fil-lista wkoll permezz tal-Avviż 

Legali 163 tal-2022 Triq l-Arċisqof u Triq Santa Ursola; 

Billi l-Oppożizzjoni temmen ukoll illi dan it-tibdil fl-Avviż Legali prinċipali permezz tal-

Avviż Legali sussegwenti, f’perjodu ta’ ftit ġranet, toħroġ biċ-ċar in-nuqqas ta’ konkretezza 

u kredibiltà fid-deċiżjonijiet meħuda; 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti ma jirrispettawx id-drittijiet 

tar-residenti Beltin li jgħixu fil-paċi minħabba d-daqq tal-mużika sas-siegħa ta’ filgħodu (1 

a.m.) matul il-ġranet kollha tal-ġimgħa; 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq ukoll illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti lanqas ma jirrispettaw l-

investiment li sar fil-kwantità ta’ stabbilimenti kummerċjali biex ikun attirat turiżmu ta’ 

kwalità; 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq li hi favur it-tisbiħ u r-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta, b’rispett 

lejn il-karatteristiċi uniċi tagħha, illi tant hu hekk fil-passat saru investimenti ta’ miljuni kbar 

ta’ Ewro fi proġetti kapitali mill-Gvern Ċentrali ta’ tisbiħ għall-benefiċċju ta’ kwalità ta’ ħajja 

aħjar għar-residenti u kif ukoll kwalità ta’ xogħol aħjar għall-komunità kummerċjali fil-Belt, 

u li għalhekk dawn l-Avviżi Legali surreferiti se jkunu qegħdin imorru kontra dawn il-passi 

’l quddiem kbar illi saru; 



Billi għalhekk l-Oppożizzjoni qiegħda tieħu dan il-pass favur u b’rispett sħiħ lejn ir-residenti 

Beltin u l-komunità kummerċjali fil-Belt Valletta, u sabiex jipproteġi d-drittijiet tagħhom, u 

wkoll sabiex tippreserva l-karatteristiċi uniċi tal-belt Kapitali ta’ pajjiżna; 

Għal dawn ir-raġunijiet prinċipali u oħrajn li dwarhom l-Oppożizzjoni tkellmet dwarhom 

pubblikament, jeħtieġ għalhekk illi l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu revokati u 

għalhekk din il-Kamra tirrisolvi u tiddeċiedi li l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu 

revokati, annullati u dikjarati bla ebda effett fil-liġi għax tmur kontra d-drittijiet tar-residenti 

Beltin, il-komunità kummerċjali u l-karatteristiċi uniċi tal-Belt Valletta. 
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