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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 12 
 
It-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.02 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Prim Ministru l-Onor. Robert Abela, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-
Onor. Roderick Galdes, u l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana kienu msiefra 
fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech u l-Onor. David Agius kienu msiefra fuq xogħol tal-
partit. 
 
L-Onor. Romilda Baldacchino Zarb kienet skużata. 
 
 
TALBA 
  
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 11 li saret fit-30 ta’ Mejju 2022 kienu konfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li dakinhar is-Sedja rċeviet mingħand l-Ombudsman rapport u qiegħed 
fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 197 Rapport Annwali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman għas-sena 2021. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 43 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub.  
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TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 198 Tabella li turi n-numru ta’ applikazzjonijiet approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar 

fejn ir-rakkomandazzjoni kienet għar-rifjut tal-permess, maqsuma skont il-lokalità 
fil-perjodu bejn Jannar 2016 u April 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 300. 

 
f’isem il-Ministru għat-Turiżmu qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 199 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta għas-

sena 2021;  
 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 200 Site plan tal-inħawi tal-Papa u site plan tal-Housing Estate f’Birżebbugia, li juru 

proposti għat-tħaffir ta’ trinek biex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-
elettriku, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 871;  

 
P.L. 201 Rapport annwali tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2021; 
 
P.L. 202 Estimi finanzjarji tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2022; 
 
f’isem il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 203 Tagħrif dwar infiq fuq safar u mobiles miċ-chairpersons tal-bordijiet fid-dekasteru 

li għalih hu responsabbli l-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal fil-
perjodu bejn Jannar 2017 u Mejju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 352. 

 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 204 Tagħrif dwar konsulenti fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru għall-

Anzjanità Attiva, fil-perjodu bejn Ottubru 2013 u Mejju 2022, bi tweġiba għall-
mistoqsija parlamentari numru 700; u 

 
P.L. 205 Liċenzja ta’ emerġenza mogħtija mill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali 

(SCSA) għal servizzi residenzjali fi Triq l-Ewropa, ir-Rabat, Għawdex datata 29 ta’ 
April 2022 u rapport ta’spezzjoni li għamlet l-SCSA fuq id-Downtown Hotel datat 
16 ta’ Marzu 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1084. 

 
 
PUNT IMQAJJEM MINN ONOR. MEMBRU TAL-KAMRA 
 
L-Onor. Darren Carabott ġibed l-attenzjoni tas-Sedja għat-tweġiba mogħtija mill-Ministru għall-
Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, għall-mistoqsijiet parlamentari 303 u 304, dwar in-numru 
ta’ lmenti reġistrat fil-kunsilli lokali kollha fl-aħħar ħames snin, fejn l-Onor. Owen Bonnici wieġeb 
li biex l-informazzjoni mitluba tiġi mogħtija, irid isir eżerċizzju li jieħu żmien twil u li jeħtieg użu 
ta' ħafna riżorsi. 
 
L-Ispeaker informa lill-Onor. Carabott illi hemm diversi rulings li jgħidu li s-Sedja ma għandhiex 
mansjoni dwar kif jitwieġbu mistoqsijiet parlamentari u li jeżisti advisory cost limit li japplika għar-
riżorsi meħtieġa biex titwieġeb mistoqsija parlamentari. 
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FTEHIM TAL-KAMRA 
 
Il-Whip tal-Gvern u Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, informa lill-
Kamra li wara konsultazzjoni mas-Sedja ntlaħaq ftehim sabiex is-Seduta ta’ nhar it-Tnejn, 6 ta’ 
Ġunju 2022 tibda fit-3.00 p.m., bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sat-3.30 p.m., u bil-ħin tal-interruzzjoni 
tax-xogħol ikun fis-6.00 p.m. u bil-ħin tal-aġġornament jittieħed sas-6.30 p.m.  
 
Dan l-arranġament qiegħed isir sabiex il-Membri jkunu jistgħu jattendu għaċ-ċerimonja tat-tifkira 
tas-Sette Giugno li ser tkun qed issir dakinhar fis-7.00 p.m. fi Pjazza San Ġorġ. 
 
L-Onor. Robert Cutajar, Whip tal-Oppożizzjoni, ikkonferma dan il-ftehim. 
 
 
MOZZJONIJIET 
 
42.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IS-SERVIZZI VETERINARJI 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, ippropona l-
Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji,             
Kap. 437”. 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
 
 
39.  ESTIMI TA' DĦUL U NFIQ TAL-AWTORITÀ GĦALL-IPPJANAR GĦAS-SENA 

2022 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, ippropona: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità Maltija għall-Ippjanar għas-sena 
finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, 
Kap. 552. 
 
L-Onor. Deo Debattista ssekonda. 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li d-diskussjoni fuq din il-mozzjoni kellha tieħu seduta waħda bil-ħin 
jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-introduzzjoni u l-għeluq 
mill-Gvern.   
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, l-Onor. Stanley Zammit, l-Onor. 
Alicia Bugeja Said, l-Onor. Toni Bezzina, l-Onor. Robert Cutajar, l-Onor. Naomi Cachia, l-Onor. 
Rebekah Cilia, l-Onor. Carmelo Abela, l-Onor. Justin Schembri u l-Onor. Charles Azzopardi.  
 
Fis-6.58 p.m. intemmet id-diskussjoni u meta l-Ispeaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-
mozzjoni kif imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, intalbet votazzjoni, liema 
votazzjoni kellha tittieħed fit-28 ta’ Ġunju 2022 skont ftehim milħuq fis-Seduta tat-23 ta’ Mejju 
2022. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar ippropona l-aġġornament tal-Kamra għal nhar l-
Erbgħa, 1 ta’ Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
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Mozzjonijiet 
 
Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità Maltija tal-Artijiet għas-sena 2022. 
 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita  Tieni Qari 
 
Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022  Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 

________________ 
 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern, mill-Onor. Glenn Bedingfield u mill-Onor. 
Chris Bonett. 
 
 
Fis-7.29 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 1 ta’ Ġunju 2022 fl-
4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. 
 
 
 
 
 
 

RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
KONFERMATI    
    
 
 
 
 
      ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 
        SPEAKER  


