
64. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali l-Onor. Evarist Bartolo ppropona:- 

 

Illi dan il-Parlament japprova t-twaqqif tal-Kummissjoni Nazzjonali għat-Teknoloġija ta' l-

Informatika; 

 

Ir-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni Nazzjonali għat-Teknoloġija ta' l-Informatika ikunu li: 

 

a.  Tħejji u taġġorna perjodikament l-istrateġija nazzjonali għat-teknoloġija ta' l-informattika 

għal Malta; 

 

b.  twettaq direttament hi partijiet minn din l-istrateġija; 

 

c.  tissorvelja t-twettiq settorjali ta' din l-istrateġija; 

 

d.  tikkordina l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati biex titwettaq din l-istrateġija. 

 

Il-Kummissjoni tkun komposta minn Chairman u mhux iżjed minn 12-il membru. 

 

Iċ-Chairman u l-Membri jinħatru mill-Prim Ministru u jirrappreżentaw il-protagonisti ewlenin 

mill-oqsma ta' l-ekonomija, xjenza, teknoloġija, edukazzjoni, mis-setturi pubbliċi u privati. 

 

Is-Segretarju tal-Kummissjoni jinħatar mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. 

 

Il-ħidma tal-Kummissjoni ta' kuljum tkun f'idejn Kap Eżekuttiv mgħejjun minn persuni li jiġu 

reklutati mill-MSU/MITTS. 

 

Mhux aktar tard mill-15 ta' April ta' kull sena, iċ-Chairman tal-Kummissjoni jibgħat lill-

Parlament ir-rapport annwali dwar il-ħidma tal-Kummissjoni tul is-sena preċedenti. 

 

Il-Kamra tar-Rappreżentanti kull sena tapprova l-fondi meħtieġa biex il-Kummissjoni twettaq 

l-għanijiet tagħha. 

 

Fejn tista' l-Kummissjoni tiffinanzja l-ħidmiet tagħha anki minn sorsi minn barra s-settur 

pubbliku. 

 

L-ewwel Kummissjoni Nazzjonali għat-Teknoloġija ta' l-Informatika hija ffurmata hekk: 

 

Chairman:  Mr Godfrey Vella 

 

Membri: Ing Dr Saviour Zammit, B Elec Eng (Hons), PhD (Aston), MSc (Aston), AMIEE, 

MIEEE 

  Mr George Borg, BA (Educ), Dip Ed 

  Eur Ing Emanuel Camilleri, C Eng, Bus (Mang), Dip Bus (EDP), Dip Bus (Accts), 

MBCS, MACS, CPA 

  Prof Juanito Camilleri, PhD (Cantab) 

  Mr David Matrenza, ACCA, CPA, MAAT 

  Mr Lawrence Zammit, BSc Eng (Hons) 

  Mr Simon De Bono 

  Mr Ray Vassallo, BA (Educ), Dip Int Res, DIS 



  Dr J Cannataci, Spes Retts Info (Oslo), LLD, MBCS 

  Mr Joe Woods 

  Mr Mario Pace 

  Mr Leonard  Bezzina 

  Ms Melody Tonna 

  Ms Angela Zammit 

 

26.05.97 

 

  



Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali ressaq din l-emenda verbali: 

 

F'din il-mozzjoni minflok il-kliem "mhux iżjed minn 12-il membru" għandhom jidħlu l-kliem 

"mhux iżjed minn 14-il membru". 

 

 

 

L-emenda verbali għaddiet nem. con. 

  



L-Onor George Pullicino ressaq din l-Emenda:- 

 

"Nipproponi li b'żieda ma' dak li hemm fil-Mozzjoni Nru 64 tas-26 ta' Mejju 1997 imressqa 

mill-Ministru ta' l-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali, il-Kummissjoni 

 

(1)  taġġorna perjodikament l-istrateġija nazzjonali fid-dawl ta' l-opportunitajiet u r-realtajiet 

ġodda ta' l-ekonomija dinjija u l-iżviluppi dinjin fil-qasam tat-Teknoloġija ta' l-Informatika; u 

 

(2)  tħejji l-istrateġija nazzjonali għat-teknoloġija ta' l-informatika a bażi ta' l-aġġornament 

perjodiku. 

 

 

Nipproponi wkoll li ċ-Chairman u l-Membri jinħatru mill-Prim Ministru b'rakkmandazzjoni 

tal-organizzazzjonijiet li huma protagonisti fl-oqsma ta' l-ekonomija, xjenza, teknoloġija, 

edukazzjoni, mis-setturi pubbliċi u privati.". 

 

 

 

L-emenda għaddiet nem. con. 

 

 

Il-mozzjoni, kif emendata, għaddiet nem. con.  

 

 


