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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 7 

 
L-Erbgħa, 18 ta' Mejju, 2022 fl-4.00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 13. 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 tobba, speċjalisti u konsulenti li 
jaħdmu fid-dipartimenti tad-dijabete fis-sezzjoni pedjatrika, jiġifieri għal tfal u żgħażagħ taħt is-16-il sena? 
 
09/05/2022 
 
 
* 14. 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 tobba, speċjalisti u konsulenti li 
jaħdmu fid-dipartimenti tad-dijabete fis-sezzjoni tal-adulti, jiġifieri għal pazjenti mis-16-il sena ’l fuq? 
 
09/05/2022 
 
 
* 15. 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 tobba, speċjalisti u konsulenti li 
jaħdmu fid-Dipartimenti tal-Kura Primarja u li huma speċjalisti fid-dijabete? 
 
09/05/2022 
 
 

* 16. 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 infermiera speċjalizzati fid-dijabete li 
jaħdmu mad-Dipartiment tas-Saħħa? Kemm minnhom jaħdmu fil-pedjatrija? Kemm minnhom jaħdmu ma’ 
dawk ’l fuq minn 16-il sena? U kemm minnhom jaħdmu fil-Kura Primarja? 
 
09/05/2022 
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* 17. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid xi pjan għandu l-Gvern biex jiżdiedu l-ħaddiema li 
jiffurmaw parti mill-Multi Disciplinary Teams li minbarra t-tobba u l-infermiera jinkludu professjonisti oħrajn 
bħall-psikoterapisti u podiatrists, li huma essenzjali għall-kura tad-dijabete? 
 
09/05/2022 
 
 
* 18. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Huwa fatt li l-infermiera li speċjalizzaw fil-kura tad-dijabete għandhom rwol essenzjali fil-kliniċi tad-dijabete. 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Gvern għandux pjan biex jitħarrġu aktar 
infermiera ġodda fl-ispeċjalizzazzjoni tad-dijabete, speċjalment meta wieħed jikkunsidra li hemm numru ta’ 
infermiera li qed jaħdmu f’dan is-settur, u jagħtu servizz impekkabli, li qed joqorbu lejn l-età tal-irtirar? 
 
09/05/2022 
 
 
* 108. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jindika liema toroq residenzjali fil-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar huma fil-listi ta’ 
prijoritajiet sabiex jinbnew mill-ġdid/għall-ewwel darba? 
 
09/05/2022 
 
 
* 117. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm għandu impjegati miegħu l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi? Jista' l-Ministru jagħti 
l-kariga ta' kull impjegat u d-data ta' meta beda l-impjieg tiegħu mal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi? 
 
09/05/2022 
 
 
* 118. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-il laqgħa 
saret tal-Bord tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi? Jista' l-Ministru jagħti d-dati ta' meta saret kull laqgħa u 
jindika l-membri tal-Bord u persuni oħra li kienu preżenti u/jew assenti għal kull waħda mil-laqgħat? 
 
09/05/2022 
 
 
* 119. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'talbiet saru mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi lill-Prim Ministru, li permezz tiegħu 
ntalab li uffiċjali pubbliċi jiġu assenjati biex jaqdu dmirijiethom mal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi? Jista' l-
Ministru jgħid min kienu dawn l-uffiċjali pubbliċi, il-kariga tagħhom u f'liema kapaċità intalbu li jaqdu d-
dmirijiet tagħhom fl-Uffiċċju għall-Iskupru tal-Assi? Jista' l-Ministru jgħid kemm minn dawn it-talbiet ġew 
aċċettati mill-Prim Ministru, kemm ġew miċħuda u kemm għadhom pendenti?  
 
09/05/2022 
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* 120. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, x'offerti ta' impjieg 
permanenti għamel l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi lil uffiċjali assenjati għal dmirijiet mal-istess Uffiċċju għall-
Irkupru tal-Assi? Jista' l-Ministru jgħid x'rimunerazzjoni, pattijiet u kondizzjonijiet ġew offruti lill-imsemmija 
uffiċjali mill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi?  
 
09/05/2022 
 
 
* 121. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm każijiet pendenti quddiem il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi)? 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ilhom pendenti dawn il-każijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 134. 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 52475 għall-ammont ta’ €28,849.24 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 135. 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 tiegħek 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 52476 għall-ammont ta’ €7,417.45 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk kienx 
hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 136. 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 52477 għall-ammont ta’ €21,788.75 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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* 137. 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 52478 għall-ammont ta’ €12,198.92 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 138. 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 52479 għall-ammont ta’ €5,238.57 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk kienx 
hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 139. 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 tiegħek 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 52480 għall-ammont ta’ €45,000.00 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 175. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm ġew irraportati każijiet ta’ abbuż fuq l-anzjani fis-sena 2021? Jista’ jgħid ukoll 
x’kienet in-natura ta’ dawn ir-reati kriminali u kemm kienu dawn ir-reati kriminali skont in-natura tagħhom? 
 
10/05/2022 
 
 
* 176. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali tal-
Ħamrun fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 sat-30 ta’ April 2022? Jista’ jgħid fejn sar dan 
ix-xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-xogħol? 
 
10/05/2022 
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* 177. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali tal-
Belt fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 sat-30 ta’ April 2022? Jista’ jgħid fejn sar dan ix-
xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-xogħol? 
 
10/05/2022 
 
 
* 178. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoggi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali 
Floriana fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 sat-30 ta’ April 2022?  Jista’ jgħid fejn sar 
dan ix-xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-xogħol? 
 
10/05/2022 
 
 
* 179. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali 
Marsa fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 sat-30 ta’ April 2022? Jista’ jgħid fejn sar dan 
ix-xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-xogħol? 
 
10/05/2022 
 
 
* 180. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali 
Santa Venera fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 sat-30 ta’ April 2022? Jista’ jgħid fejn 
sar dan ix-xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-xogħol? 
 
10/05/2022 
 
 
* 182. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jagħti data definittiva meta ser titwaqqaf l-iskwadra speċjali, fi ħdan il-Korp tal-Pulizija, għaż-
żona ta' Paceville f'San Ġiljan kif ġie ssuġġerit mill-Police Officers Union f'Lulju 2021? 
 
10/05/2022 
 
 
* 251. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se tibda tkun diskussa ż-żieda fis-salarji tal-edukaturi skont kif propost fil-Manifest 
Elettorali tal-Gvern?  
 
12/05/2022 
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* 252. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta sar l-aħħar Audit tal-Università min-naħa tal-MFHEA ta’ Malta u jippreżenta kopja 
tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra u jgħid meta huwa previst li jsir l-Audit mill-MFHEA li jmiss? 
 
12/05/2022 
 
 
* 253. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-MFHEA hiex tinvestiga l-kwistjoni li qamet bejn l-Università ta’ Malta u l-Uffiċċju 
tal-Ombudsman dwar il-każ li ġie investigat mill-istess Uffiċċju tal-Ombudsman u li r-rapport dwaru tqiegħed 
fuq il-Mejda tal-Kamra fis-seduta 2 tad-9 ta’ Mejju 2022? 
 
12/05/2022 
 
 
* 255. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 24673 u 24339 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru 
jagħti informazzjoni dwar kemm-il ċitazzjoni nħarġet dwar ksur tal-bye-law K.L.B.L 55/05/2021, liema bye-law 
hi dwar il-konsum tal-alkoħol f’postijiet pubbliċi f’San Pawl il-Baħar, minn meta daħlet fis-seħħ din il-bye law 
sal-lum maqsuma xahar b’xahar? Minn dawn iċ-ċitazzjonijiet li nħarġu, kemm minnhom irriżulta li l-persuna lil 
min inħarġet iċ-ċitazzjoni kienet ħatja, ma kenitx ħatja u kemm huma l-każijiet li għadhom pendenti? 
 
12/05/2022 
 
 
* 256. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 24674 u 24424 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru 
jinvestiga jekk nhar l-Erbgħa 2 ta’ Frar, 2022 u t-Tlieta 8 ta’ Frar, 2022 kienx hemm il-preżenza tal-pulizija jew 
uffiċjali biex jikkontrollaw it-traffiku fil-madwar tal-Iskola Primarja tan-Naxxar fil-ħinijiet tad-dħul u tal-ħruġ 
tat-tfal mill-iskola, hekk kif informata li f’dawn id-dati ma kienx hemm il-preżenza tal-pulizija jew uffiċjali fil-
ħinijiet tal-ħruġ tat-tfal mill-iskola? 
 
12/05/2022 
 
 
* 257. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi pjanijiet hemm għall-istallazzjoni ta’ bus shelters fil-lokalitajiet tan-Naxxar, Mellieħa u 
San Pawl il-Baħar? Fejn u meta hu mistenni li jiġu installati iktar bus shelters f’dawn il-lokalitajiet? 
 
12/05/2022 
 
 
* 258. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi pjanijiet hemm għall-istallazzjoni ta’ bus shelters fil-lokalitajiet tan-Naxxar, Mellieħa u 
San Pawl il-Baħar? Fejn u meta hu mistenni li jiġu installati iktar bus shelters f’dawn il-lokalitajiet? 
 
12/05/2022 
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* 259. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu t-tħejjijiet biex isiru xogħlijiet ta’ restawr fuq il-Palazz ta’ Selmun, Mellieħa, 
sabiex ma jkomplix jitfarrak u jiddeterjora? 
 
 
12/05/2022 
 
 
* 260. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jindika 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? 
 
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 
 

5. Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         RAYMOND SCICLUNA  
17 ta’ Mejju 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
 


