
1 
 

 
PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 5 

 
It-Tnejn, 16 ta' Mejju 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
* 1. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jinvestiga hux minnu li l-persuna li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament ħadet il-leave 
biex tieħu sehem b’mod dirett, anke permezz ta’ “home visits”, fil-kampanja tal-Ministru li d-dettalji dwar qed 
jingħataw separatment? Jekk jirriżultalu li dan hu minnu, jidhirlu l-Ministru li hu xieraq li persuna li tokkupa 
pożizzjoni daqshekk sensittiva fejn jidħlu servizzi għal tfal u familji vulnerabbli (fosthom pereżempju servizzi 
ta’ adozzjoni u fostering) tieħu pożizzjonijiet pubbliċi politikament partiġjani li jistgħu jikkompromettu l-fiduċja 
tal-klijenti li jiddependu mis-servizzi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ din id-Direttriċi? 
 
09/05/2022 
 
 
* 2. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’kienet l-aġenda ta’ ħidma tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali 
(MCESD) minn Jannar 2022 u x’riżultati ntlaħqu? Jista’ jgħid ukoll x’inhu l-pjan ta’ ħidma sal-aħħar ta’ din is-
sena 2022? 
 
09/05/2022 
 
 
* 3. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’kienet l-aġenda ta’ ħidma tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex fi ħdan il-Kunsill 
Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) minn Jannar 2022 u x’riżultati ntlaħqu? Jista’ jgħid ukoll 
x’inhu l-pjan ta’ ħidma sal-aħħar ta’ din is-sena 2022? 
 
09/05/2022 
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* 4. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’kienet l-aġenda ta’ ħidma tal-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili fi ħdan il-Kunsill Malti 
għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) minn Jannar 2022 u x’riżultati ntlaħqu? Jista’ jgħid ukoll x’inhu 
l-pjan ta’ ħidma sal-aħħar ta’ din is-sena 2022? 
 
09/05/2022 
 
 
* 5. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux ħsieb li jirriforma l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku 
u Soċjali (MCESD) u l-operat tiegħu biex, fi kliem l-istess imsieħba soċjali, ma’ jibqax talking shop u jerġa’ 
jieħu r-rwol konsultattiv li għalih inħoloq? 
 
09/05/2022 
 
 
* 6. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm pazjenti li qed ikollhom jixtru l-
Aflibercept (Eylea) injections minn buthom għaliex il-Bevacizumab (Avastin) injections mhux qed jaħdmu 
fuqhom? 
 
09/05/2022 
 
 
* 83. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm għandha impjegati magħha l-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati? Jista' l-Ministru 
jagħti l-kariga ta' kull impjegat u d-data ta' meta beda l-impjieg tiegħu mal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati? 
 
09/05/2022 
 
 
* 84. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm-il persuna rriżenjat mill-impjieg tagħha minn mal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-
Qrati mit-twaqqif tagħha fis-sena 2019 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista' l-Ministru 
jagħti l-kariga ta' kull persuna li rriżenjat u d-data u r-raġuni tar-riżenja tagħha? 
 
09/05/2022 
 
 
* 85. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid min kienu jew huma l-persuni u/jew ditti u/jew kumpaniji li ġew ingaġġati bħala 
konsulenti mal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati mit-twaqqif tagħha fis-sena 2019 sad-data li tiġi mwieġba 
din il-mistoqsija parlamentari? Jista' l-Ministru jgħid xi ħlasijiet irċeviet kull waħda minn dawn il-persuni, ditti u 
kumpaniji? 
 
09/05/2022 
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* 86. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġiet tiswa s'issa l-inkjesta maġisterjali dwar l-allegat użu mhux leġittimu ta' fondi 
pubbliċi u reati oħra in konnessjoni ma' impjieg ta' persuna mal-kumpanija tal-Gvern li d-dettalji dwarha 
qegħdin jingħataw separatament? 
 
09/05/2022 
 
 
* 87. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena mis-sena 2017 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-
il rapport irċieva l-Korp tal-Pulizija dwar inċidenti li jinvolvu electric kick scooter (e-kickscooter) fil-lokalità ta' 
Tas-Sliema? Jista' jgħid f'liema toroq f'Tas-Sliema seħħew dawn l-inċidenti li ġew irrappurtati lill-Pulizija, jekk 
kienx hemm persuni li sfaw midruba, jgħid l-età tal-persuni li ġew midruba u jgħid ukoll jekk kienx hemm 
persuni li tressqu l-Qorti b'rabta ma' dawn il-każijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 88. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena mis-sena 2017 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-
il rapport irċieva l-Korp tal-Pulizija dwar inċidenti li jinvolvu electric kick scooter (e-kickscooter) fil-lokalità ta' 
San Ġiljan? Jista' jgħid f'liema toroq f'San Ġiljan seħħew dawn l-inċidenti li ġew irrappurtati lill-Pulizija, jekk 
kienx hemm persuni li sfaw midruba, jgħid l-età tal-persuni li ġew midruba u jgħid ukoll jekk kienx hemm 
persuni li tressqu l-Qorti b'rabta ma' dawn il-każijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 93. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk id-Dar tal-Anzjani f’Għajnsielem Għawdex taqax taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru 
tiegħu?  Jekk ma taqax taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tiegħu, jista’ jgħid x’inhi r-raġuni għaliex?  Jekk 
taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tiegħu, xi pjanijiet għandu biex din titlesta, wara li x-xogħol fuqha ilu li 
nbeda tmien snin, imma għadha fi stat ta’ ġebel u saqaf?  Jista’ jgħid għandux ħsieb li jsir parkeġġ ma’ din id-
dar għaliex sa issa jidher li ma fiha l-ebda parkeġġ maghha? 
 
09/05/2022 
 
 
* 94. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Fid-data ta’ meta jwieġeb din il-mistoqsija, jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema fl-Iskema tal-
Komunità? Jista’ jgħid kemm minn dawn jaħdmu f’Malta u kemm minnhom f’Għawdex?  Jista’ jgħid sal-aħħar 
ta’ Jannar 2022 kemm kien hemm ħaddiema b’kollox f’din l-iskema u kemm  minnhom kienu f’Malta u kemm 
kienu f’Għawdex? 
 
09/05/2022 
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* 95. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fl-aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) kemm saru toroq jew partijiet minn toroq 
f’Għawdex li ngħataw il-base course biss u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-wiċċ finali?  Jista’ jagħti l-ismijiet 
ta’ dawn it-toroq u kemm hi l-area f’metri kwadri li għadha bil-base course? 
 
09/05/2022 
 
 
* 96. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jerġa’ jikkunsidra li fil-Kumpless Dar il-Madonna tal-
Mellieħa jkun hemm stazzjonata ambulanza, imqar għax-xhur tas-sajf? Dan anke għall-fatt li l-popolazzjoni fil-
konfini tal-madwar f’dawn ix-xhur tikber għal erba’ darbiet aktar min-normal. 
 
09/05/2022 
 
 
* 97. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika meta ser titkompla u titlesta l-estensjoni taċ-
Ċimiterju Omm il-Ħniena fil-Mellieħa? 
 
09/05/2022 
 
 
* 98. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji kollha relatati mal-impatt ambjentali li l-proġett tal-bini 
tal-Inċineratur ser ikollu u anke tindika fiex wasal il-proċess tal-għoti tat-tender relatat mal-istess proġett?  
 
09/05/2022 
 
 
* 99. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tindika jekk fuq iż-żoni ta’ Selmun u l-Imġiebaħ il-Gvern hux ser jimxi fuq il-proposta tal-
Oppożizzjoni li dawn isiru Park Nazzjonali bit-tliet binjiet ewlenin fl-istess żona (il-Lukanda u l-Palazz ta’ 
Selmun flimkien mal-Forti Campbell) jingħataw lura lill-poplu Malti fl-interess tal-ġid komuni? 
 
09/05/2022 
 
 
* 100. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tindika fiex wasal il-proċess tal-appell quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar dwar applikazzjoni PA 
2427/21 li jittratta proġett fiż-żona ta’ ħdejn it-Trade Fair Grounds fin-Naxxar u jekk effettivament hemmx data 
meta ser jinstema’ l-istess appell?  
 
09/05/2022 
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* 101. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jindika fiex wasal il-proċess tal-appell quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar dwar applikazzjoni PA 
2427/21 li jittratta proġett fiż-żona ta’ ħdejn it-Trade Fair Grounds fin-Naxxar u jekk effettivament hemmx data 
meta ser jinstema’ l-istess appell?  
 
09/05/2022 
 
 
* 109. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 24308 u 24554 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru 
jagħti informazzjoni dwar x’irriżulta mill-istudju għall-użu permissibbli tal-binja tal-lukanda ta’ Selmun fil-
Mellieħa?   
 
09/05/2022 
 
 
* 110. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar fiex waslu ż-żewġ applikazzjonijiet li fi Frar 2022 kienu qegħdin jiġu 
evalwati mill-Awtorità tal-Artijiet għal Fort Campbell (Fortizza ta’ Campbell, Selmun, Mellieħa), sabiex din ma 
tibqax titfarrak u titpoġġa għal xi użu? 
 
09/05/2022 
 
 
* 111. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm-il każ ta’ vandaliżmu fuq vetturi ġew irrapurtati, xahar 
b’xahar, matul l-aħħar sena? F’liema lokalità ġew irrapurtati dawn il-każijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 112. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 24311 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jagħti 
informazzjoni dwar jekk hemmx pjan li dan il-parkeġġ jinfetaħ sal-aħħar ta’ Mejju, 2022? Jekk iva, meta hi d-
data li hemm il-ħsieb li fiha dan il-parkeġġ jinfetaħ? Jekk le, meta hi d-data li hemm il-ħsieb li fiha dan il-
parkeġġ jinfetaħ? 
 
09/05/2022 
 
 
* 113. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 24681 tat-13-il Leġiżlatura, jista' l-Ministru jagħti 
informazzjoni dwar liema huma dawk il-lokalitajiet f’Malta u Għawdex li għandhom għassa? Minn dawn, jista’ 
jgħid liema huma dawk l-għases li huma miftuħa? F’kull każ, jekk l-għassa tinsab magħluqa, x’inhi r-raġuni 
għala din tinsab magħluqa, u jekk din ser terġa tinfetaħ meta hu ppjanat li dan isir? 
 
09/05/2022 
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* 114. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jara li jsir it-tindif b’mod regolari taħt it-triq fin-naħa ta’ isfel fit-Telgħa tal-Imbordin, li jservi 
sabiex l-ilma tax-xita jkun jista’ jgħaddi minn naħa għal oħra tat-triq u b’hekk jiġi evitat li ssir ħsara fl-għelieqi 
tal-madwar hekk kif ġara matul din ix-xitwa? 
 
09/05/2022 
 
 
* 122. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa’ taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52463 għall-ammont ta’ €10,010.77 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 123. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52464 għall-ammont ta’ €20,027.11 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 124. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa’ taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52465 għall-ammont ta’ €20,286.72 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 125. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa’ taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52466 għall-ammont ta’ €7,510.17 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk kienx 
hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
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* 126. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa’ taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52467 għall-ammont ta’ €30,226.98 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 127. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal dak li deher fil-Gazzetta tal-Gvern tad-29 ta’ April 2022 b’referenza għal diversi direct orders 
li ħareġ il-Ministeru li jaqa taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lill-kumpanija li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat mad-Direct 
Order bin-numru tar-referenza 52468 għall-ammont ta’ €17,393.92 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 151. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jippubblika u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-Ftehim 
ta’ Koordinazzjoni li ġie rapportat li ġie ffirmat bejn il-Gvern Malti u l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fl-4 ta’ Marzu, 
2022? 
 
10/05/2022 
 
 
* 152. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega għaliex ix-xogħol fi Triq il-Missjoni Taljana, il-Kalkara, ilu wieqaf għal dawn l-aħħar 
sentejn? Jista’ jispjega wkoll għaliex saru tliet points tal-ilma ġodda tul it-triq, li mill-20 ta’ Mejju, 2020 s’issa, 
jidher li m’huma konnessi ma mkien u x’inhu l-iskop li għalih saru? 
 
10/05/2022 
 
 
* 153. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega x’inhi l-pożizzjoni tal-Gvern dwar l-iskema ta’ parkeġġ residenzjali li ilha ffriżata biex 
tiġi evalwata mill-2012? Jista’ jagħti rendikont ta’ kemm hemm Kunsilli Lokali li minn dakinhar ‘l hawn 
applikaw għal din l-iskema u għadhom bl-applikazzjoni tagħhom pendenti u liema huma? 
 
10/05/2022 
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* 154. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se jitkompla x-xogħol fuq il-proġett f’Tal-Barrani, fejn kienu ngħalqu 
ħafna junctions b’Infrastructure Malta tinforma lill-Kunsilli f’Jannar, 2021 li dan kien temporanju? Meta huwa 
ppjanat li ssir pereżempju l-hairpin loop li kellha ssir f’Tal-Barrani kantuniera ma’ Triq il-Belt Valletta, Għaxaq 
li kellha tieħu post ħafna mill-junctions li jinsabu magħluqin? 
 
10/05/2022 
 
 
* 155. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta huwa ppjanat li jitlesta x-xogħol fuq it-toroq f’Santa Luċija, 
speċjalment dawk ta’ quddiem il-knisja li qed joħolqu inkonvenjent kbir lir-residenti? 
 
10/05/2022 
 
 
* 156. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma meta d-Direttur tal-Gvern Lokali rċieva l-bye-law approvata mill-Kunsill Lokali 
tal-Gudja dwar il-parkeġġ residenzjali, liema bye-law il-Kunsill Lokali ġie nformat mis-Sindku li ntbagħtet lilu 
fil-Laqgħa nru 63 tal-Erbgħa 22 ta’ Diċembru, 2021? Jista’ jikkonferma jekk din il-bye-law ġietx mgħoddija lilu 
mid-Direttur u jekk hu ressaqx emendi għaliha? 
 
10/05/2022 
 
 
* 162. L-ONOR. ROSIANNE CUTAJAR staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Peress li fil-bidu tas-sena 2020 is-sala tal-Iskola Primarja tas-Siġġiewi kienet itteħdet mill-awtoritajiet tas-saħħa 
sabiex tintuża esklussivament bħala maħżen minħabba l-pandemija tal-COVID-19; u  billi l-materjal marbut 
mal-COVID-19 jista’ faċilment jiġi trasferit f’imħażen jew swali oħra addattati;   u billi din is-sala jenħtieġ 
b’mod urġenti illi terġa’ tibda tintuża mill-istudenti għal skopijiet akkademiċi, u dan fl-interess tal-istess studenti 
sabiex tiġi assigurata edukazzjoni ħolisika skont il-kurrikulu edukattiv; u billi jridu jsiru l-preparamenti 
neċċessarji għal dan il-għan mill-amministrazzjoni tal-iskola inkluż xi tiswijiet matul dan is-Sajf li ġej sabiex is-
sala tirritorna lura għall-istat originali sal-bidu tas-sena skolastika li jmiss; jista’ d-Deputat Prim Ministru u 
Ministru għas-Saħħa jwiegħed u jiżgura li din l-imsemmija sala se titbattal u tingħata lura lill-iskola sal-aħħar 
ta’ Ġunju, 2022?  
 
10/05/2022 
 
 
* 163. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk it-tender CT3382/2019 for the finishing, furnishing, equipping, operating, managing, 
maintaining and transferring back Dar San Ġużepp, Għawdex ġietx ‘awarded’ u jekk ġiet ‘awarded’ liema 
kuntrattur/konsjorzju rebaħ dan it-tender? Jista’ jgħid ukoll meta ser jibdew dawn ix-xogħlijiet fuq din id-Dar? 
 
10/05/2022 
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* 164. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid f’liema lokalitajiet hemm servizz ta’ Night Shelter? Jista’ jgħid kemm hemm anzjani 
jattendu f’kull Night Shelter? Jista’ jgħid ukoll jekk hemmx anzjani li qegħdin fuq il-lista ta’ stennija biex jużaw 
dan is-servizz? 
 
10/05/2022 
 
 
* 165. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hijiex l-intenzjoni tal-Gvern li jiftaħ aktar Night Shelters? Jekk iva, jista’ jgħid 
f’liema lokalitajiet x’ser ikunu qegħdin jinfetħu? 
 
10/05/2022 
 
 
* 166. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm huma l-benefiċjarji li jagħmlu użu mill-Għajnuna fid-Dar (Home Help)? Jista’ 
jgħid ukoll jekk hemmx każijiet li għadhom pendenti? 
 
10/05/2022 
 
 
* 167. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx lista ta’ stennija fis-servizz tal-Għajnuna fid-Dar (Home Help)? Jekk iva, 
jista’ jgħid kemm hemm persuni jistennew dan is-servizz u kemm ilhom jistennew? Jista’ jgħid ukoll għaliex 
hemm din l-istennija? 
 
10/05/2022 
 
 
* 168. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li għadhom jgħixu fid-dar tagħhom stess jew mal-qraba tagħhom li 
qed jingħataw l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta’ €300? 
 
10/05/2022 
 
 
* 203. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jaġġorna lil din il-Kamra dwar ix-xogħol li għaddej fuq ix-Xatt tal-Kalkara? 
 
11/05/2022 
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* 204. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Billi s-sidien li għandhom id-dgħajjes poppa l-art fil-Kalkara fejn kienu se jsiru ħoloq mal-moll biex ikun 
organizzati aħjar, jista' l-Ministru jgħid fiex wasal dan ix-xogħol u meta se jitwaħħlu? 
 
11/05/2022 
 
 
* 205. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jaġġorna lill-Kamra bix-xogħol illi għaddej fuq it-tieni fażi tal-proġett tad-daħla tal-Isla? 
 
11/05/2022 
 
 
* 206. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif lil din il-Kamra dwar ix-xogħlijiet mill-entitajiet li jaqgħu taħtu li se jsiru fil-
Fgura? 
 
11/05/2022 
 
 
* 207. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif lil din il-Kamra dwar ix-xogħlijiet mill-entitajiet li jaqgħu taħtu li se jsiru f'Ħal 
Tarxien? 
 
11/05/2022 
 
 
* 208. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif lil din il-Kamra dwar ix-xogħlijiet mill-entitajiet li jaqgħu taħtu li se jsiru fil-Gudja? 
 
11/05/2022 
 
 
* 216. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li l-Konsolat Malti għat-Tajlandja hux sejjer jerġa' jibda jopera minn 
Malta wara li dan għalaq? Dan peress li ġejt infurmat li min jitlob għall-VISA jrid jagħmel kuntatt mal-
Ambaxxata fil-Ġreċja.  
 
11/05/2022 
 
 
* 217. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid jekk il-kumpanija ssussidjata mill-Gvern, l-Enemed, hix qiegħda tagħmel telf? Jekk 
qiegħda tagħmel it-telf, kemm kien dan, matul dawn l-aħħar sentejn? 
 
11/05/2022 
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* 218. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta' serq f'dawn l-aħħar sitt xhur f’dawn il-lokalitajiet 
imsemmija: Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imġarr, l-Imtarfa u Ħaż-Żebbuġ? 
 
11/05/2022 
 
 
* 219. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm għalliema li matul l-aħħar sena laħqu l-età tal-irtirar u talbu li jibqgħu 
fis-servizz? 
 
11/05/2022 
 
 
* 220. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jinforma kemm għalliema għadhom ma ħadux il-laptop? Jista’ jgħid għalfejn hemm dan id-
dewmien biex jinbidlu? 
 
11/05/2022 
 
 
* 221. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-iskejjel li għandhom nuqqas ta' staff klerikali jew għandhom staff klerikali 
anqas milli suppost? 
 
11/05/2022 
 
 
* 227. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni (inmates) fil-bini tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin li huma reċidivi 
bħalissa? Jista’ jgħid kemm hemm minnhom li qed jieħdu kura għas-saħħa mentali? Jista’ jgħid ukoll kemm 
hemm minnhom li huma diagnosed bi problemi psikosoċjali? 
 
12/05/2022 
 
 
* 228. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni (inmates) fil-bini tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin bħalissa u jgħid: 
 
i. kemm minnhom huma Maltin; 
ii. kemm minnhom huma barranin; 
iii. kemm hemm nisa; u 
iv. kemm minnhom qed jiskontaw sentenza relatata mad-droga? 
 
12/05/2022 
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* 229. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni (inmates) fil-bini tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin li bħalissa qed 
jieħdu kura medika minħabba kundizzjonijiet kroniċi mediċi? 
 
12/05/2022 
 
 
* 230. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm LSEs li huma impjegati mal-Ministeru għall-Edukazzjoni? Jista jgħid kemm 
hemm tfal “statemented” li għandhom bżonn ta’ LSE?  Jista’ jgħid ukoll kemm għandna tfal diagnosed 
b’Autism Spectrum Disorder li qed jirċievu edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja? 
 
12/05/2022 
 
 
* 231. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid kemm hawn households u kumpaniji privati li jagħmlu użu minn pannelli solari? Tista’ 
tgħid kemm hu l-voltaġġ iġġenerat minn dawn il-pannelli? Tista’ tgħid ukoll x’inhu l-persentaġġ ta’ enerġija 
prodotta minn dawn il-pannelli bħala parti mill-konsum totali ta’ enerġija elettrika? 
 
12/05/2022 
 
 
* 232. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li huma diagnosed b’Autism Spectrum Disorder li għandhom 
impjieg full-time? 
 
12/05/2022 
 
 
* 239. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslet l-iskema pilota Digital Connect li kellha/għandha l-għan li tilħaq lill-familji li 
m’għandhomx aċċess diġitali fi djarhom, liema skema kienet tħabbret lura f’Novembru 2021? 
 
12/05/2022 
 
 
* 240. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju wasal il-proġett kopert mill-Fond Ewropew ERDF li ġie skedat snin ilu u li 
permezz tiegħu kellu jara li l-binja tal-ferrovija fi Ġnien l-Istazzjon f’Birkirkara jinbidel f’Mużew tal-Ferrovija?  
 
12/05/2022 
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* 241. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-pjan, u jekk hemm, x’timeframes għandu, sabiex issir mill-ġdid Triq in-
Naxxar f’Birkirkara? 
 
12/05/2022 
 
 
* 242. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-iskejjel primarji statali li bħalissa qed jinbidlulhom l-imwejjed u s-siġġijiet 
fil-klassijiet? 
 
12/05/2022 
 
 
* 243. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jelenka kemm hemm studenti fl-Università li qed isegwu l-kors tal-MTL sabiex isiru għalliema 
u jagħtu servizz fil-primarja skont kull sena tal-kors? 
 
12/05/2022 
 
 
* 244. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jelenka kemm hemm studenti fl-Università li qed isegwu l-kors tal-MTL sabiex isiru għalliema 
tal-Ingliż u jagħtu servizz fil-livell sekondarju? 
 
12/05/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
1. Indirizz b'risposta għad-Diskors tal-President ta’ Malta (Kont.) 
 
2. Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Tieni Qari – Ministru 

għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
3. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 

Ministru għall-Intern, is Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
4. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

Ministru għall-Intern, is Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RAYMOND SCICLUNA  
13 ta’ Mejju 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
 


