
69. IL-MINISTRU TAL-ĠUSTIZZJA U L-INTERN Jipproponi:- 
 

Illi l-Kamra tapprova r-Riżoluzzjoni li ġejja liema Riżoluzzjoni tikkonsisti f"Dokumenti "A", 
"B", "C", "D", "E" u "F": 

Dokument "A" 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta bi ħsiebu jagħti b'ċens lil Casino Maltese, il-Fond f'247 
Triq ir-Repubblika il-Belt Valletta, kif inhu deskritt aħjar fl-abbozz ta' ftehim imqiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u taħt il-kondizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-Fond f'247 Triq ir-Repubblika il-Belt Valletta, kif deskritt 
aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, tiġi mogħtija b'ċens lil 
Casino Maltese, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u kundizzjonijiet imsemmija fl-
istess abbozz. 

Dokument "B" 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsiebu jagħti b'ċens lil Birkirkara Tennis Club is-sit 
magħruf "Ta' Għar il-Ġobon" f'Birkirkara, kif inhu deskritt aħjar fl-abbozz ta' ftehim 
imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-
istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li s-sit magħruf "Ta' Għar il-Ġobon" f'Birkirkara, kif deskritt 
aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra jiġi mogħti b'ċens lil 
Birkirkara Tennis Club, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u kundizzjonijiet 
imsemmija fl-istess abbozz. 

Dokument "C" 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsiebu jagħti b'ċens lil Attard Boys Scouts parti mill-
Biċċerija l-Qadima, f'Tal-Mirakli, fi Triq il-Gradilja Attard, kif inhi deskritta aħjar fl-abbozz 



ta' ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u taħt il-kundizzjonijiet li 
jinsabu fl-istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment; 

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li parti mill-Biċċerija l-Qadima, f'Tal-Mirakli, fi Triq il-Gradilja 
Attard, kif inhi deskritta aħjar fl-abbozz ta' ftehim li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra, tiġi mogħtija lil Attard Boys Scouts, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u l-
kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. 

Dokument "D" 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsiebu jagħti b'ċens lil Attard Girl Guides parti mill-
Biċċerija l-Qadima, f'Tal-Mirakli, fi Triq il-Gradilja Attard, kif inhi deskritta aħjar fl-abbozz 
ta' ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u taħt il-kundizzjonijiet li 
jinsabu fl-istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment;  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li parti mill-Biċċerija l-Qadima, f'Tal-Mirakli, fi Triq il-Gradilja 
Attard, kif inhi deskritta aħjar fl-abbozz ta' ftehim li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra, tiġi mogħtija lil Attard Girl Guides, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u l-
kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz; 

Dokument "E" 

Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsiebu jagħti b'ċens lil ATLAM Sub Aqua Club is-sit 
f'Baħar iċ-Ċagħaq, kif inhu deskritt aħjar fl-abbozz ta' ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra, għaż-żmien, biċ-ċens u taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment;  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 



Għalhekk huwa b'dan riżolut li s-sit f'Baħar iċ-Ċagħaq, kif deskritt aħjar fl-abbozz tal-ftehim 
li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, jiġi mogħti b'ċens lil ATLAM Sub Aqua Club, 
għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. 

Dokument "F" 

Billi fil-11 ta' Lulju 2000 (seduta Nru. 343) il-Kamra approvat Riżoluzzjoni taħt il-
provvediment tal-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII ta' l-
1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern, biex il-kirja tal-fond 117 Triq San Pawl fil-
Belt Valletta terġa' tiġi mogħtija lill- International Institute on Ageing għall-perjodu ieħor ta' 
għaxar snin b'effett mill-15 ta' April 1993 u billi dan il-perjodu skada fl-14 ta' April 2003;  

Għalhekk il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta biħsiebu jerġa' jagħti b'kera lill-International 
Institute on Ageing il-fond Nru. 117 Triq San Pawl fil-Belt Valletta, kif inhu deskritt aħjar fl-
abbozz ta' ftehim imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, għaż-żmien, bil-kera u taħt il-
kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz; 

U billi huwa maħsub fil-paragrafu (c) tas-subartikolu (1) ta' l-artikolu 3 ta' l-Att Nru XXXIII 
ta' l-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern li art li tkun proprjeta' tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista' tiġi trasferita skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li 
tkun fis-seħħ fil-waqt tat-trasferiment;  

U billi huwa xieraq li t-trasferiment fuq imsemmi jsir skond riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra 
tad-Deputati; 

Għalhekk huwa b'dan riżolut li l-fond Nru. 117 Triq San Pawl fil-Belt Valletta, kif deskritt 
aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, jiġi mikri lill-
International Institute on Ageing, għaż-żmien, għall-iskop u skond il-pattijiet u l-
kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz. 
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