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Ruling mogħti mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-Seduta 409 tas-27 ta’ Ġunju 2016 fuq 

punt imqajjem mill-Onor. David Agius dwar il-preżentazzjoni ta’ żewġ abbozzi ta’ liġi 

li fis-sustanza jkunu l-istess 

 

Fis-Seduta 408 tat-22 ta’ Ġunju 2016 eżattament qabel tressaq l-aġġornament, l-Onor. David 

Agius qajjem dan il-punt: 

 

“ONOR. DAVID AGIUS: Jien illum irċevejt informazzjoni li se jitressaq l-Ewwel 

Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex jemenda l-Att dwar it-Trattament xieraq 

tal-Annimali” mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, l-

Onor. José Herrera. Ftit tal-ġranet ilu l-Onor. Mario Galea u jien ukoll ippreżentajna 

mozzjoni għall-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar it-Trattament 

Xieraq tal-Annimali, Kap 49. Sur President, l-ewwel nett nitolbok tara jekk jistax ikun 

li jkollok żewġ abbozzi ta’ liġi identiċi, jiġifieri bl-istess isem? Qed niġbed l-

attenzjoni issa għax din hija l-ewwel okkażjoni fejn nista’ nagħmilha. Huwa 

importanti li kemm f’mistoqsijiet parlamentari kif ukoll f’mozzjonijiet ma jkollokx l-

istess ħaġa ripetuta. Sur President, qed nitolbok tidderiġi lil din il-Kamra jekk jistax 

ikollna żewġ mozzjonijiet għall-Ewwel Qari, għax dwar dan il-punt se jkun hemm l-

Abbozz ta’ Liġi tal-Onor. Mario Galea. 

 

MR SPEAKER: Grazzi. Fil-fatt dik il-mozzjoni daħlet illejla.”  

 

Is-Sedja tifhem li l-Onor. Agius kien qiegħed jirreferi għall-Private Members’ Bill 

ippreżentat mill-Onor. Mario Galea fit-2 ta’ Ġunju 2016, u li daħal fil-ktieb tal-Mozzjonijiet 

bin-numru 354. L-Ewwel Qari ta’ dan l-abbozz ta’ liġi bl-isem “Abbozz ta’ Liġi biex 

jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali, Kap 439”, tressaq mill-Onor. Galea 

fis-Seduta 402 tal-14 ta’ Ġunju 2016.  

 

L-Ewwel Qari l-ieħor li s-Sedja qed tifhem li qed jirreferi għalih l-Onor. Agius huwa dak 

indikat fil-Mozzjoni ppreżentata fit-22 ta’ Ġunju 2016 mill-Ministru għall-Iżvilupp 

Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima, l-Onor José Herrera, li daħal fil-ktieb tal-

Mozzjonijiet bin-numru 360 u bl-isem “Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex jemenda l-Att 

dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali, Kap 439””. 

 

Is-Sedja tirreferi għall-Ordni Permanenti 25 tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra li jgħid hekk: 

 

“Ebda mozzjoni ma għandha tiġi proposta li tkun l-istess fis-sustanza bħal xi 

mozzjoni li matul is-sessjoni korrenti tkun ġiet deċiża favur jew kontra.” 

 

Tirreferi wkoll għall-Ordni Permanenti 107: 

 

“Meta abbozz ta’ liġi jiġi mgħoddi għal kollox, jew ikun ġie miċħud, ebda abbozz ta’ 

liġi tal-istess xorta ma jista’ jerġa’ jiġi introdott matul l-istess sessjoni.” 

 

Dan ifisser li l-impediment fuq il-preżentazzjoni ta’ abbozz ta’ liġi li fis-sustanza jkun l-istess 

bħal dak kontenut f’mozzjoni preċedenti, jista’ jiġi applikat biss jekk il-Kamra tkun b’xi mod 

diġà ddeċidiet dwar l-ewwel abbozz. Dan mhux il-każ għaliex l-Abbozz ippreżentat mill-

Onor. Galea għadu biss għadda mill-ewwel stadju tiegħu. 
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Is-Sedja tixtieq tirrileva wkoll li anke kieku kienet ittieħdet deċiżjoni, xorta waħda it-tieni 

mozzjoni setgħet titressaq u dan għaliex bħalma saret konswetudni, fil-bidu ta’ kull 

leġiżlatura tressqet mozzjoni li tissospendi l-ordnijiet permanenti 25 u 107. Matul din il-

Leġiżlatura dan seħħ bis-saħħa ta’ Mozzjoni Numru 8 li ġiet ippreżentata mid-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-Manifest Elettorali, l-Onor. Louis 

Grech, fl-ewwel seduta u ċjoè fis-6 ta’ April 2013, u li kienet tgħid hekk: 

 

“Illi matul din il-Leġiżlatura l-Ordni Permanenti Nru. 25 - "L-istess mozzjoni ma 

tistax terġa’ tiġi proposta fl-istess sessjoni" - u l-Ordni Permanenti Nru. 107 - "L-

istess Abbozz ta' Liġi ma għandux jitressaq darbtejn fl-istess sessjoni" - huma sospiżi, 

flimkien ma' kull provvediment ieħor tal-Ordnijiet Permanenti li jmur kontra din is-

sospensjoni.” 

 

Din il-mozzjoni kienet għaddiet b’mod unanimu fl-istess seduta. 

 

Irid jingħad ukoll li sakemm l-abbozz ta’ liġi ikun għadu fi stadju tal-ewwel qari, it-test tal-

istess abbozz ma jkunx għadu ġie ppubblikat u allura wieħed ma jkunx jaf il-provvedimenti li 

jkun se jipproponi. Fil-fatt ikollna diversi okkażjonijiet fejn jitressqu abbozzi ta’ liġi li jkun 

qed jemendaw l-istess liġi prinċipali, f’liema każ jiġu indikati bħala (Emenda Nru 2).  

 

Għaldaqstant is-Sedja ma ssibx diffikultà fil-fatt li l-Kamra għandha quddiemha ż-żewġ 

proposti msemmija mill-Onor. David Agius. 

 


