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MINUTI 

 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

 

L-ERBATAX-IL PARLAMENT 

 

SEDUTA NRU 14 

 

It-Tnejn, 6 ta’ Ġunju 2022 

 

Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fit-3.01 p.m.  

 

L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 

 

 

ATTENDENZA 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-

Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet l-Onor. Silvio Schembri, il-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, il-Ministru għal Għawdex l-Onor. Clint 

Camilleri, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela u s-Segretarju Parlamentari 

għad-Djalogu Soċjali l-Onor. Andy Ellul, kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 

 

Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-Onor. Roderick Galdes, il-Kap tal-

Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, l-Onor. Eve Borg Bonello, l-Onor. Ivan Castillo, l-Onor. 

Stephen Spiteri, l-Onor. Ian Vassallo u l-Onor. Edward Zammit Lewis kienu skużati. 

 

 

TALBA 

  

L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 

 

 

MINUTI 

 

Il-Minuti tas-Seduta Nru 13 li saret fl-1 ta’ Ġunju 2022 kienu konfermati. 

 

 

MISTOQSIJIET  

 

Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  

 

Fit-3.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 56 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 

ngħataw tweġiba bil-miktub.  

 

 

TQEGĦID TA’ KARTI 

 

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, f’isem il-Ministru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 228 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 

numru 885;  

 

f’isem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 229 Avviż Legali Nru 161 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji;  

 

f’isem il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, qiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 230 Tagħrif dwar għaqdiet volontarji lokali li ssottomettew applikazzjoni għall-iskema 

Kwalità tal-Ħajja, flimkien ma’ listi ta’ dawk li kienu eleġibbli għal din l-iskema u 

dawk li ma kinux, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1046;  

 

P.L. 231 Informazzjoni dwar il-ħatra tal-membri tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità ta’ 

Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA), bi tweġiba 

għall-mistoqsija parlamentari numru 1171; u 

 

f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 232 Avviż Legali Nru 159 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw Liġijiet Varji 

dwar Toroq Ġodda u Xogħlijiet f’Toroq; 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, qiegħed fuq 

il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 233 Avviż Legali Nru 160 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Kontroll ta’ Xogħlijiet tan-Nar u Esplożivi oħra; u 

 

P.L. 234 Rapport Annwali tal-Kummissjoni għall-Vjolenza abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza 

Domestika għas-sena 2021. 

 

Il-Ministru għat-Turiżmu, l-Onor. Clayton Bartolo, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 235 Leġiżlazzjoni Sussidjarja 441.08: Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji 

datata 10 ta’ Jannar 2017, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1098; 

 

P.L. 236 Estimi finanzjarji tal-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta għas-sena 2022; 

 

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, qiegħdet fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 237 Tagħrif dwar infiq fuq safar, mobiles u fuel fil-perjodu bejn Jannar 2017 u Mejju 

2022, miċ-chairpersons tal-bordijiet fid-dekasteru li għalih hi responsabbli l-

Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 361; 

 

P.L. 238 Informazzzjoni dwar il-ħatra tal-membri tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-

Enerġija u l-Ilma (REWS), bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1168; 

 

P.L. 239 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji konsolidati tal-Korporazzjoni għas-Servizzi 

tal-Ilma għas-sena 2021; 

 

P.L. 240 Rapport Annwali tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2021 u Capital 

and recurrent Budget Estimates 2022 tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-

sena għas-sena 2022. 

 

Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 241 Tagħrif dwar infiq fuq safar, mobiles u fuel fil-perjodu bejn Jannar 2017 u Mejju 

2022, miċ-chairpersons tal-bordijiet fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-

Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 

362. 

 

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 242 Tagħrif dwar infiq fuq safar, mobiles u fuel fil-perjodu bejn Jannar 2017 u Mejju 

2022, miċ-chairpersons tal-bordijiet fid-dekasteru li għalih hu responsabbli 

l-Ministru għall-Ġustizzja, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 365. 

 

 

TALBA GĦAR-RULING 

 

L-Onor. David Agius talab ruling mis-Sedja dwar kwestjoni li qamet fil-laqgħa tal-Kumitat 

Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi tat-2 ta’ Ġunju 2022 dwar talba tal-membri tal-Oppożizzjoni 

biex jissejħu numru ta’ xhieda. 

 

L-Ispeaker qal li kien qed jieħu nota tal-punt imqajjem u kien se jagħti ruling aktar ’il quddiem. 

 

 

MOZZJONIJIET 

 

45.  ESTIMI TA' DĦUL U NFIQ TAL-AWTORITÀ GĦALL-AMBJENT U R-RIŻORSI 

GĦAS-SENA 2022 

 

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, tipproponi: 

 

Illi l-Kamra tapprova l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 

finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-

Ambjent, Kap. 549. 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, issekonda. 

 

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. Miriam Dalli, l-Onor. Janice Chetcuti, l-Onor. Graziella Galea, 

l-Onor. Alex Muscat, l-Onor. Stanley Zammit, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. Claudette Buttigieg u l-

Onor. Robert Cutajar. 

 

Fis-6.00 p.m. intemmet id-diskussjoni u meta l-Ispeaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-

mozzjoni kif imressqa mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, intalbet votazzjoni, 

liema votazzjoni kellha tittieħed fit-28 ta’ Ġunju 2022 skont ftehim milħuq fis-Seduta tat-23 ta’ 

Mejju 2022. 

 

 

AĠĠORNAMENT 

 

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, ipproponiet l-aġġornament tal-Kamra għal nhar 

l-Erbgħa, 8 ta’ Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 

 

Ordnijiet tal-Ġurnata 
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Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita  Tieni Qari 

 

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 l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji  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 

 

Estimi tal-Awtorità Maltija dwar l-Artijiet għas-Sena 2022 Votazzjoni 

 

Estimi tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi 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. Keith Azzopardi Tanti. 

 

 

Fis-6.22 p.m. l-Ispeaker avża, li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Ġunju 2022 

fl-4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. 

 

 

 

 

 

RAYMOND SCICLUNA   

SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

KONFERMATI    

    

 

 

 

 

      ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 

        SPEAKER  


