
218. Mozzjoni kif emendata mill-Prim Ministru:

In vista tal-kontroversja li nħolqot dwar is-sistema ta’ ħlas ta’ onorarja lill-membri tal-
Eżekuttiv, tiddeċiedi li tirreferi dil-materja lill-Kumitat Magħżul dwar it-Tisħiħ tad-
Demokrazija presedut mill-iSpeaker biex jevalwa s-sistema użata fil-House of Commonstar-
Renju Unit, u għandhiex din tkun applikabbli għall-Parlament ta’ Malta dwar ħlas ta’ 
onorarja lill-membri tal-Eżekuttiv. 

11.06.11 

  

Mozzjoni ppreżentata mill-Onor Joe Mizzi: 

Din il-Kamra: 
  
TINNOTA li permezz tad-deċizjoni tal-5 ta’ Mejju 2008, il-Kabinett tal-Ministri ddeċieda, 
fost l-oħrajn, li l-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari għandhom jibdew jieħdu l-
onorarja prlamentari flimkien mas-salarju u l-pakkett ta’ kundizzjonijiet tagħhom; 
  
TINNOTA li bl-istess deċiżjoni tal-Kabinett tal-5 ta’ Mejju 2008, l-iSpeaker ta’ din il-Kamra 
flimkien mal-Kap tal-Oppożizzjoni kellhom ikunu eliġibbli wkoll biex jirċievu l-onorarja 
parlamentari flimkien mas-salarju u pakkett ta’ kundizzjonijiet tagħhom; 
  
TINNOTA li din id-deciżjoni u l-pakketti ta’ salarju u kundizzjonijiet, flimkien mal-onorarja 
parlamentari, joħorġu minn estratt mill-Minuti tal-Kabinett li l-Prim Ministru poġġa fuq il-
Mejda tal-Kamra nhar id-19 ta’ Jannar 2011; 
  
TIRRILEVA li l-Prim Ministru poġġa wkoll fuq il-Mejda tal-Kamra ittra mibgħuta mis-
Segretarju tal-Kabinett lill-Ministru tal-Finanzi, datata 7 ta’ Mejju 2008, li fiha jinfurmah bid-
deċiżjoni tal-Kabinett sabiex jattwaha u l-allowances u l-onorarja parlamentari għandhom 
jingħataw lil "Prime Minster, Leader of the Opposition and Speaker with effect from 11 

March 2008"; 
  
TAGĦRAF li sal-ġurnata ta’ din il-Mozzjoni, il-Prim Ministru, Ministri u Segretarji 
Parlamentari qed jieħdu l-pakkett kif deċiż mil-laqgħa tal-Kabinett tal-5 ta’ Mejju 2008, 
b’modifika għal onorarja parlamentari mħabbra fid-19 ta’ Jannar 2011 wara l-kritika pubblika 
li kien hemm; 
  
TINNOTA li dan il-pakkett jinkludi ukoll żieda fl-allowances tagħhom meta mqabbla mal-
leġislatura li għaddiet; 
  
TITĦASSEB li l-onorarja parlamentari lill-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari 
ma tħallsitx mill-estimi tal-Parlament, kif jitolbu r-regolamenti, iżda ttieħdet minn voti oħra 
mingħajr mal-Parlament kien informat; 
  
TINNOTA li l-Kap tal-Oppożizzjoni baqa’ ma ngħatax is-salarju, kundizzjonijiet u l-onorarja 
parlamentari kif deċiżi fil-laqgħa tal-Kabinett tal-5 ta’ Mejju 2008; 
  



TINNOTA d-dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni li meta jingħata l-
onorarja parlamentari, huwa kien se jgħaddiha lil Fond għal Karità mmexxi mill-Imħallef 
Emeritus Philip Sciberras, minħabba li jħoss li mhux il-mument opportun li jittieħdu żidiet 
bħal dawn meta l-familji għaddejjin minn żminijiet diffiċli; 
  
TQIS l-attitudni tal-Gvern u, b’mod partikolari, tal-Ministeru tal-Finanzi bħala nuqqas ta’ 
rispett lejn il-Parlament u l-poplu; 
  
Għalhekk, din il-Kamra, fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika li qed tirriżulta fi tbatija fost il-
familji, li diġà qed ikunu mġiegħla jagħmlu sagrifiċċji kbar: 
  

TIDDIŻAPPROVA dan l-aġir insensittiv, arbitrarju u bla trasparenza tal-Kabinett.  

  

10.05.11  
  
  
L-Onor Joe Mizzi ressaq din l-emenda (m'għaddietx): 
  
Ħassar dawn il-paragrafi: 
  
“TINNOTA li bl-istess deċiżjoni tal-Kabinett tal-5 ta’ Mejju 2008, l-iSpeaker ta’ din il-
Kamra flimkien mal-Kap tal-Oppożizzjoni kellhom ikunu eliġibbli wkoll biex jirċievu l-
onorarja parlamentari flimkien mas-salarju u pakkett ta’ kundizzjonijiet tagħhom;” 
  
“TIRRILEVA li l-Prim Ministru poġġa wkoll fuq il-Mejda tal-Kamra ittra mibgħuta mis--
Segretarju tal-Kabinett lill-Ministru tal-Finanzi, datata 7 ta’ Mejju 2008, li fiha jinfurmah bid-
deċiżjoni tal-Kabinett sabiex jattwaha u l-allowances u l-onorarja parlamentari għandhom 
jingħataw lil "Prime Minister, Leader of the Opposition and Speaker with effect from 11 

March 2008";” 
  
“TINNOTA li l-Kap tal-Oppożizzjoni baqa’ ma ngħatax is-salarju, kundizzjonijiet u l-
onorarja parlamentari kif deċiżi fil-laqgħa tal-Kabinett tal-5 ta’ Mejju 2008; 
  
TINNOTA d-dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni li meta jingħata l-
onorarja parlamentari, huwa kien se jgħaddiha lil Fond għal Karità mmexxi mill-Imħallef 
Emeritus Philip Sciberras, minħabba li jħoss li mhux il-mument opportun li jittieħdu żidiet 
bħal dawn meta l-familji għaddejjin minn żminijiet diffiċli;” u 
  
Il-paragrafu ”TQIS l-attitudni tal-Gvern, u, b’mod partikolari, tal-Ministeru tal-Finanzi bħala 
nuqqas ta’ rispett lejn il-Parlament u l-poplu.” għandu jaqra ”TQIS l-attitudni tal-Gvern bħala 
nuqqas ta’ rispett lejn il-Parlament u l-poplu.” 
  
11.06.11 
  
 


