
 

36. Il-Prim Ministru, l-Onor Joseph Muscat jipproponi: 
 
 
Peress li fid-Deċiżjoni tal-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern tas-27 Stat Membru tal-Unjoni 
Ewropea, imlaqqgħin fil-Kunsill Ewropew, fit-18 u d-19 ta’ Ġunju 2009, dwar it-tħassib  
tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta’ Lisbona; 
 
Peress li jfakkru fid-dikjarazzjoni tal-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern imlaqqgħin fil-Kunsill 
Ewropew, fit-18 u d-19 ta’ Ġunju 2009 li, waqt il-konklużjoni tat-Trattat ta’ Adeżjoni li jmiss, 
jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Deċiżjoni fi Protokoll li jinhemeż, f’konformità 
mar-rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi tagħhom, mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u  
mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 
 
Peress li r-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri ffirmaw il-Protokoll dwar it-tħassib 
tal-poplu Irlandiz dwar it-Trattat ta’ Lisbona, fis-16 ta’ Mejju 2012; 
 
Peress li dan il-Protokoll jeħtieġ li ji ġi rratifikat mill-partijiet kollha sabiex jiġi fis-seħħ; 
 
Peress li bis-saħħa tas-sub-artiklu (2) tal-Artikolu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea (Kap. 460) 
il-Prim Ministru jista’ jagħmel Ordni sabiex trattat speċifikat fl-Ordni jitqies bħala ħaġa 
waħda mat-Trattat tal-Adeżjoni ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea; 
 
Peress li l-istess sub-artikolu jipprovdi li l-ebda Ordni bħal dik ma tista’ ssir qabel ma’ abbozz 
tal-istess ikun approvat b’riżoluzzjoni tal-Kamra; 
 
Peress li l-Prim Ministru beħsiebu joħroġ Ordni kif fuq imsemmi li abozz tiegħu qiegħed jiġi 
anness ma’ din ir-riżoluzzjoni; 
 
U peress li l-istess sub-artiklu (2) tal-Artiklu 2 tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi li tali 
riżoluzzjoni għandha tiġi l-ewwel sottomessa għall-eżami mill-Kumitat Permanenti  
għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (jew dak il-Kumitat Permanenti li minn żmien għall-ieħor 
jissostitwixxi l-istess Kumitat); 
 
Peress li  s-sub-artiklu 2 tal-Artikolu 2 tal-Att tal-2003 l-Unjoni Ewropea jipprovdi wkoll li  
l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej għandu jiltaqa’ fi żmien ħmistax-il 
jum minn meta tkun ġiet intavolata l-mozzjoni f’liema terminu għandu jsir rapport lill-istess 
Kamra dwar il-mozzjoni u d-diskussjoni dwarha f’dak il-Kumitat mill-President tiegħu, u  
l-Kamra għandha wara l-preżentazzjoni ta’ dak ir-rapport għandha tipproċedi għal dibattitu u 
votazzjoni dwar dik il-mozzjoni; 
 
Peress li fis-17 ta’ Mejju 2013 il-Prim Ministru ta avviż ta’ din il-mozzjoni li ġiet sottomessa  
għall-eżami u ġiet eżaminata u dwarha sar rapport mill-President tal-Kumitat Permanenti  
għall-Affarijiet Barranin u Ewropej kif fuq indikat; 
 
Għalhekk issa din il-Kamra tirriżolvi li tawtorizza ħruġ tal-Ordni mill-Prim Ministru li  
l-abbozz tagħha jinsab anness ma’ din ir-riżoluzzjoni. 
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