
251. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, l-Onor Carmelo Abela  jipproponi 

illi l-Kamra tad-Deputati tapprova din ir-Riżoluzzzjoni: 

 

Billi hija l-politika tal-Gvern li jippromwovi u jsaħħaħ id-drittijiet u l-benefiċċji tal-Korpi 

dixxiplinati, u jtenni li membri tal-Korpi dixxiplinati għandhom jibbenifikaw mill-istess 

benefiċċji u drittijiet, qiegħed jipproponi li jiġi emendat it-tieni regolament tal-ħames skeda 

tal-Att dwar il-Pulizija (Kapitolu 164 tal-Liġijiet ta’ Malta) bil-għan li l-frażi “uffiċjal 

tal-Pulizija” għandha tinkludi persuni li servew mal-Forzi Armati ta’ Malta u mas-Servizzi 

Korrettivi ta’ Malta qabel ma servew fil-korp tal-Pulizija u kull perjodu mhux maqtugh ta’ 

servizz mal-Forzi Armati ta’ Malta u mas-Servizzi Korrettivi ta’ Malta qabel il-perjodu ta’ 

servizz bħala uffiċjal tal-Pulizija, għandu jiġi kalkolat bħala servizz f’korp dixxiplinat u 

jikkwalifika għal pensjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet tal-Att; 

 

U billi huwa xieraq li din l-emenda tidħol fis-seħħ skont Riżoluzzjoni tal-Kamra 

tad-Deputati; 

 

Għalhekk huwa b’dan riżolut illi l-Avviż Legali numru 94 tal-2013 li jemenda t-tieni 

regolament tal-ħames skeda tal-Att dwar il-Pulizija (Kapitlu 164 tal-Liġijiet ta’ Malta) jidħol 

fis-seħħ b’mod retroattiv mill-5 ta’ MARZU 2013 bis-saħħa tas-setgħat mogħtija 

bis-subartikolu 121(3) tal-Att dwar il-Pulizija (Kapitolu 164 tal-Liġijiet ta’ Malta). 
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A.L. 94 tal-2013 

ATT DWAR !L-PULIZIJA 
(KAP.164) 

Regolamenti tal-2013 li jemendaw ii-Ħames Skeda li tinsab 
mal-Att dwar ii-Pulizija 

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bi-artikolu 121 tal-Att dwar 
il-Pulizija, il-Ministru tal-Intern, flimkien mal-Ministru responsabbli 
għall-finanzi, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2013 
li jemendaw il-Ħames Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Pulizija, u 
dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jiftiehmu ħaġa waħda mal
Ħames Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Pulizija, hawn iżjed 'il 
quddiem imsejħa "l-Iskeda". 

2. Ir-regolament 2 tal-Iskeda għandu jiġi enumerat mill-ġdid 
bħala subregolament (l) tiegħu u minnufih wara għandu jiżdied is
subregolament ġdid li ġej: 

"(2) Għal finijiet ta' dawn ir-regolamenti, il-frażi 

"uffiċjal tal-Pulizija" għandha tinkludi persuni li servew mal
Forzi Armati ta' Malta u mas-Servizzi Korrettivi ta' Malta qabel 
ma servew fil-korp tal-Pulizija u kull perjodu mhux maqtugħ ta' 
servizz mal-Forzi Armati ta' Malta u mas-Servizzi Korrettivi ta' 
Malta qabel il-perjodu ta' servizz bħala uffiċjal tal-Pulizija, 
għandu jiġi kalkolat bħala servizz fkorp dixxiplina! u 
jikkwalifika għal pensjoni skont it-termini u l-kondizzjonijiet 
tal-Att.". 

Titolu. 

Kap. 164. 

Jemenda l
Iskeda. 




