
114. Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin jipproponi: 

 

Peress li bil-mogħdija taż-żmien l-ammont ta' leġislazzjoni żdied, b'liġijiet li jkopru suġġetti 

differenti; 

Billi l-korp tal-liġijiet ta' Malta jeħtieġlu proċess ta' ri-kodifikazzjoni u konsolidazzjoni u 

dana minħabba il-fatt illi liġijiet li ġew emendati jew oħrajn li ġew introdotti matul iż-żmien, 

ma ħewx dejjem inseriti fil-post loġiku u naturali tagħhom, iżda ġew imħollija mxerrda 

f'diversi partijiet tal-leġislazzjoni; 

U billi hu meħtieġ li dawn il-liġijiet li għaddew minn dan il-Parlament jiġu simplifikati fil-

kontenut u fid-dehra; billi fost l-oħrajn:- 

(a) jiġu mħassra liġijiet li llum saru anakronistiċi u m'għandhomx ebda rilevanza għal-lum; 

(b) jiġu kodifikati kemm jista' jkun fi ktieb wieħed il-liġijiet ta' natura ċivili u/jew penali 

u/jew kummerċjali , ħalli jifformaw parti mill-Kodiċijiet rispettivi tagħhom; 

(c) li jiġu amalgamati f'liġi waħda liġijiet eżistenti ta' suġġetti li jixxiebħu; 

Billi dan ix-xogħol ta' kodifikazzjoni u konsolidazzjoni tal-liġijiet ta' pajjiżna għandu jirrendi 

iktar sempliċi u ċar s-sistema legali tagħna, u jagħmlu iktar aċċessibli għall-poplu in ġenerali 

kif ukoll għal dawk li jaħdmu fil-qasam legali. Din il-Kamra tirrisolvi li taħtar Kumitat 

Magħżul għall-iskopijiet fuq indikati, u tirrisolvi s-segwenti: 

(1) Il-Kumitat ikun magħmul minn l-Onorevoli Franco Debono bħala President u żewġ 

deputati wieħed minn kull naħa tal-Kamra bħala membri. In-naħa tal-Gvern u tal-

Oppożizzjoni jkunu jistgħu liberament jinnominaw il-membri tagħhom fil-Kumitat billi 

jinnotifikaw l-ismijiet relattivi lis-Segretarju tal-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-

Kamra; u n-nomina ssir effetiva ma' tali notifika; 

(2) Il-Kumitat għandu jirraporta progress kull sitt xhur fuq il-ħidma tiegħu, liema Rapport ta' 

Progress għandu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra; u fl-adempiment tal-inkarigu tiegħu jkun 

jista' jagħmel kull suġġeriment li jidhirlu hu, inklużi emendi għal leġislazzjoni eżistenti; 

(3) II-Kumitat għandu minn żmien għal żmien iħejji Rapporti Speċjali fuq oqsma differenti 

tal-mandat tiegħu b'rakkomandazzjonijiet lill-Kamra, liema Rapporti jitqiegħdu fuq il-Mejda 

tal-Kamra; 

(4) II-Kumitat ikollu d-dritt jitlob pariri u servizzi legali mill-Avukat Ġenerali u mill-Justice 

Unit skont meta jkun hekk meħtieġ huwa wkoll jkun jista' jirregola il-proċedura tiegħu 

minkejja kull provvediment tal-Ordnijiet Pemanenti tal-Kamra, inkluż li jisma' jew jirċievi l-

opinjoni, suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet mill-pubbliku in ġenerali; 

(5) In-numru tal-quorum fil-Kumitat ikun dak ta' żewġ membri; 



(6) F'għeluq il-mandat tiegħu, il-Kumitat Magħżul għandu jħejji Rapport Finali tar-

Rakkomandazzjonijiet tiegħu, li jista' jinkludi wkoll ir-Rapporti Speċjali li jkunu ġew 

pubblikati qabel, liema Rapport Finali jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra. 

 

21.10.09 

  

EMENDA MRESSQA MILL-ONOR ANĠLU FARRUGIA GĦAR-RIŻOLUZZJONI 

DWAR PROĊESS TA' RIKODIFIKAZZJONI U KONSOLIDAZZJONI TAL-

LIĠIJIET TA' MALTA 

Emenda ‘A' 

(a) Ħassar il-kliem f'paragrafu (1): "Il-Kumitat ikun magħmul mill-Onorevoli Franco Debono 

bħala President u żewġ deputati wieħed minn kull naħa tal-Kamra bħala membri." u 

ssostitwixxih b'dan li ġej: "Il-Kumitat ikun magħmul mill-iSpeaker u fin-nuqqas tiegħu d-

Deputy Speaker bħala President u tliet deputati minn kull naħa tal-Kamra bħala membri;". 

(b) Ħassar paragrafu (5): "In-numru tal-quorum fil-Kumitat ikun dak ta' żewġ membri." u 

ssostitwixxih b'dan li ġej: "In-numru tal-quorum fil-Kumitat ikun dak ta' tliet membri.". 

 

11.11.09 

 

(L-Emenda "A" m'għaddietx. Il-mozzjoni għaddiet kif oriġinarjament ippreżentata) 

 


