
195. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, l-Onor. Ian Borg 
jipproponi: 

 
Billi permezz tal-artikolu 375 (1) tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili (Kap. 234 tal-Liġijiet 
ta’ Malta), għall-għanijiet tal-Att dwar ir-Ratifika ta’ Trattati (Kap. 304 tal-Liġijiet ta’ Malta), 
il-Gvern ta’ Malta għandu s-setgħa li jirratifika, jew li jaċċedi għat-trattati jew konvenzjonijiet 
(inklużi protokolli, annessi u appendiċi relattivi) li jirreferu għall-bastimenti merkantili 
elenkati fis-subartikolu (2) tal-artikolu 375; 

Billi hemm il-ħtieġa illi l-Gvern ta’ Malta jirratifika jew jaċċedi għal numru ta’ trattati jew 
konvenzjonijiet (inklużi protokolli, annessi u appendiċi relattivi) li jirreferu għall-bastimenti 
merkantili u li mhumiex imsemmija fis-subartikolu (2) tal-artikolu 375; 

Billi s-subartikolu (4) tal-artikolu 375 jipprovdi illi “Il-Kamra tar-Rappreżentanti tista’ 
b'riżoluzzjoni żżid mal-lista ta’ trattati jew konvenzjonijiet fis-subartikolu (2)”; 

Billi t-trattati u 1-konvenzjonijiet li mhumiex imsemmija fis-subartikolu (2) tal-artikolu 375 
huma s-segwenti: 

(l) Konvenzjoni Internazzjonali ta’ Hong Kong dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti li jkun 
Sikur u li Jħares 1-Ambjent, iffirmata f’Hong Kong fil-15 ta’ Mejju, 2009; 

(2) Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà u l-
Kumpens għall-Ħsara li għandha x’taqsam mal-Ġarr bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi 
u Noċivi, 1996 iffirmat f’Londra fit-30 ta’ April 2010; 

(3) Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa, 
għall-Baħħara fuq Bċejjeċ tas-Sajd, iffirmata f’Londra fis-7 ta’ Lulju 1995; 

(4) Ftehim dwar il-Ħtiġiet Speċifiċi ta’ Stabbilità għal Bastimenti ro-ro li jwettqu vjaġġi 
internazzjonali skedati regolari bejn u lejn portijiet magħżula fil-Majjistral tal-Ewropa 
u 1-Baħar Baltiku ffirmat fi Stokkolma fis-27-28 ta’ Frar, 1996; 

(5) Konvenzjoni dwar l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ Satelliti Mobbli, iffirmata 
f’Londra fit-3 ta’ Settembru 1976; 

(6) Protokoll tal-1996 għall-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni ta’ Tniġġis Marittimu 
permezz ta’ Rimi ta’ Skart u Materja Oħra tal-1972, iffirmat f’Londra fis-7 ta’ 
Novembru, 1996; 

(7) Ftehim ta’ Cape Town tal-2012 dwar l-implementazzjoni tal-provvedimenti tal-
Protokoll ta’ Torremolinos tal-1993 dwar il-Konvenzjoni Internazzjonali ta’ 
Torremolinos tal-1977 għas-Sigurtà ta' Bċejjeċ tas-Sajd, iffirmat f'Cape Town fil-11 ta’ 
Ottubru 2012. 

Il-Kamra tirriżolvi li tawtorizza li minnufih wara s-subartikolu (2) (kk) tal-artikolu 375 tal-Att 
dwar il-Bastimenti Merkantili, Kap. 234, tiżdied il-lista ta’ trattati u konvenzjonijiet li tinkludi 
t-trattati u konvenzjonijiet fuq imsemmija illi fl-imsemmija lista għandhom ikunu numerati 
minn (ll) sa (rr) rispettivament skont kif muri fil-lista annessa ma’ din ir-Riżoluzzjoni. 
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