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

 

Billi huwa xieraq illi l-kwestjoni tar-regolamentazzjoni tal-prokreazzjoni medikament 

assistita tkun dibattuta bis-sħiħ sabiex ikun hemm iktar konsultazzjoni wiesgħa dwar dan is-

suġġett; 

Billi l-assenza ta' liġi dwar dan is-suġġett tħalli libertà assoluta f'dal-qasam b'mod li ċerti 

prattiċi huma permessi fin-nuqqas ta' leġislazzjoni, u dana a skapitu tal-persuna li tassoġġetta 

ruħha għal intervent mediku, kif ukoll kontra l-interessi tat-tfal li jitwieldu b'dan il-metodu; 

Billi l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali ta' din il-Kamra fitTielet Rapport tiegħu 

ta' Settembru 2009 osserva diskussjoni iktar wiesgħa trid tkompli fuq livell mediku u legali 

dwar (a) liema koppji ikunu eliġibbli għas-servizzi tal-prokreazzjoni assistita (b) il-kwestjoni 

jekk għandux jiġi permess jew le l-iffrizar tal-embrijuni u (ċ) id-donazzjoni ta' gamete minn 

terzi persuni; 

Billi huwa xieraq illi l-persuni kollha interessati f'dal-qasam ikunu involuti f'dan il-proċess, u 

jkunu jistgħu jissottomettu bil-miktub jew bil-fomm l-idejat tagħhom u b'hekk igħinu fit-

tfassil ta' leġislazzjoni li jkollha l-iktar appoġġ wiesgħa possibli. 

Din il-Kamra tirrisolvi illi: 

(a) Taħtar Kumitat Magħżul sabiex jeżamina u jgħarbel il-kwestjonijiet kollha konnessi ma' 

din il-materja u jelenka l-elementi basiċi ta' leġislazzjoni futura dwar il-prokreazzjoni 

medikament assistita; 

(b) Dan il-Kumitat ikun magħmul minn l-Onorevoli Jean Pierre Farrugia bħala President u 

żewġ deputati wieħed minn kull naħa tal-Kamra bħala membri; 

(c) In-naħa tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni ikunu jistgħu liberament jinnominaw id-deputati 

tagħhom fil-Kumitat billi jinnotifikaw l- ismijiet relattivi lis-Segretarju tal-Kumitat 

Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra; u l- ħatra tagħhom issir effetiva ma' tali 

notifikazzjoni; 

(d) Il-Kumitat ikollu d-dritt illi jirċievi kull komunikazzjoni bil-miktub, inkluż abbozz ta' liġi 

mill-Gvern, awtoritaijiet pubbliċi u għaqdiet mhux governattivi; 

(e) Dan il-Kumitat ikun jista' jirregola il-proċedura tiegħu minkejja kull provvediment ta' l-

Ordnijiet Permanenti tal-Kamra u li jisma' jew jirċievi opinjoni, suġġerimenti u 

rakkomandazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

(f) In-numru tal-Quorum fil-Kumitat ikun dak ta' żewġ membri. 

Il-Kumitat għandu jlesti r-Rapport tiegħu fl-inqas żmien possibbli u fi kwalunkwe każ mhux 

iktar tard minn tliet xhur mil-lum. 

21.10.09 



EMENDA MRESSQA MILL-ONOR ANĠLU FARRUGIA GĦAR-RIŻOLUZZJONI 

DWAR IR-REGOLAMENTAZZJONI TAL-PROKREAZZJONI MEDIKAMENT 

ASSISTITA 

 

Emenda "A" 

(a) Ħassar paragrafu (b): "Dan il-Kumitat ikun magħmul mill-Onorevoli Jean Pierre Farrugia 

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

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

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

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

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

(c) Ħassar l-aħħar paragrafu: "Il-Kumitat għandu jlesti r-rapport tiegħu fl-inqas żmien 

possibbli u fi kwalunkwe każ mhux iktar tard minn tliet xhur mil-lum." u ssostitwixxih b'dan 

li ġej: "Il-Kumitat għandu jlesti r-rapport tiegħu fl-inqas żmien possibbli u fi kwalunkwe każ 

mhux iktar tard minn Ġunju 2010.". 

11.11.09 

  

EMENDA MRESSQA MILL-VIĊI PRIM MINISTRU U MINISTRU TAL-

AFFARIJIET BARRANIN DWAR IR-REGOLAMENTAZZJONI TAL-

PROKREAZZJONI MEDIKAMENT ASSISTITA 

Emenda "B" 

Fl-aħħar paragrafu tal-mozzjoni, il-kliem "tliet xhur mil-lum" għandhom jiġu sostitwiti bil-

kliem "tliet xhur mid-data tal-approvazzjoni ta' din il-mozzjoni" 

14.12.09 

  

(L-Emendi "A" u "B" m'għaddewx. Il-mozzjoni għaddiet kif oriġinarjament ippreżentata 

fis-Seduta 177 - 14.12.09) 

 

 


