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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 8 

 
It-Tnejn, 23 ta' Mejju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
* 19. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-pjan tal-Gvern li jsir ir-roll out tal-Constant 
Glucose Monitors (jew Remote Patient Monitoring) hux qed isir kif indikat fil-mistoqsija parlamentari 22817 
tat-13-il Leġiżlatura, u li jfisser li KULL persuna bid-dijabete Type 1 ikollha l-monitor sal-aħħar tas-sena 2023? 
 
09/05/2022 
 
 
* 20. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-ħidma u l-miri tal-Istrateġija Nazzjonali tad-
Dijabete 2016-2020 intlaħqux kollha? 
 
09/05/2022 
 
 
* 21. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk għandux ħsieb li jippubblika Strateġija 
Nazzjonali tad-Dijabete ġdida minħabba li l-aħħar strateġija li ġiet ippubblikata fl-2016 skadiet fl-2020? Jista’ 
jgħid ukoll jekk bdewx id-diskussjonijiet mal-istakeholders kollha? 
 
09/05/2022 
 
 
* 22. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid liema huma s-servizzi tas-saħħa marbuta mal-
iscreening tad-dijabete u kundizzjonijiet relatati mad-dijabete? 
09/05/2022 
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* 23. 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 f’Malta u Għawdex li qed 
jiġu kkurati bil-Bevacizumab (Avastin)? Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed tiġi tiswa kull injezzjoni? Kemm-il 
injezzjoni jrid jieħu pazjent kull sena? 
 
09/05/2022 
 
 
* 24. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa jgħid kemm ilhom għaddejjin l-azzjonijiet industrijali tal-
phlebotomists fid-Dipartiment tas-Saħħa? Meta bdew dawn l-azzjonijiet (data, ġurnata, xahar u sena)? X’inhi r-
raġuni għalfejn bdew dawn l-azzjonijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 140. 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 52481 għall-ammont ta’ €35,826.24 bit-titlu ‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 141. 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 52462 għall-ammont ta’ €23,068.26 bit-titlu‘Malta Metro’? Jista’ jgħid jekk 
kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi għal din id-Direct Order? 
 
10/05/2022 
 
 
* 142. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra jekk jinżammx reġistru tal-ħaddiema (mhux bdiewa reġistrati) fis-settur 
agrikolu? Jekk iva, jista’ jipprovdi din l-informazzjoni:1. in-numru ta’ ħaddiema minn Jannar 2000 sa’ 
Diċembru 2021 2. tip ta’ impjieg (full-time, part-time, każwali), 3. livell ta’ edukazzjoni fis-settur 
agrikolu/ċertifikazzjoni ta’ kompetenza fis-settur AgrikoluJista’ jgħid jekk teżistix xi forma ta’ informazzjoni 
fir-rigward tal-kapaċitajiet/kompetenzi ta’ dawn il-ħaddiema li mhux neċessarjament huma reġistrati bħala 
bdiewa? 
 
10/05/2022 
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* 143. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid:1. kemm iggradwaw (Diploma, Higher National Diploma u Bachelor of Sciences) 
studenti mill-Istitut tax-Xjenzi Agrikoli (IAS) fl-MCAST sena b’sena u kors b’kors bejn Settembru 2010 u 
Mejju 2021? 2. kemm hemm studenti reġistrati tul din is-sena skolastika (Settembru 2021 u Mejju 2022) fil-
korsijiet offruti (kors b’kors) mill-istess Istitut tax-Xjenzi Applikati? 
 
10/05/2022 
 
 
* 144. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inċentivi u inizjattivi jieħdu l-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu sabiex studenti 
li jiggradwaw mill-MCAST (Istitut tax-Xjenzi Applikati) jinstabilhom xogħol fis-settur u b’hekk ma jintilfux ir-
riżorsi umani f’dan is-settur? 
 
10/05/2022 
 
 
* 145. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati persuni li ggradwaw f’xi wieħed mill-korsijiet offruti mill-MCAST 
(Istitut tax-Xjenzi Applikati) fl-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu bejn Jannar 2010 u Diċembru 
2021? 
 
10/05/2022 
 
 
* 181. 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 
Pietà 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 
 
 
* 183. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm inkjesti maġisterjali li għadhom pendenti? Jista' jgħid kemm ilha 
pendenti kull inkjesta maġisterjali? 
 
10/05/2022 
 
 
* 184. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru inkluż ta' 
kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data li tiġi mwieġba din il-
mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew position of trust, u għal 
kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew pożizzjoni u 
x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
10/05/2022 
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* 185. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-
Ministeru għas-Saħħa inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-
data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust 
jew position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-
kariga u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet 
rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 186. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u 
l-Gvern Lokali inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data li 
tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew 
position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga 
u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 187. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 
Ewropej u l-Kummerċ inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li 
fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust 
jew position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-
kariga u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet 
rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 188. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-
Drittijiet tat-Tfal inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data 
li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew 
position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga 
u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
* 265. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jqis li jsir il-bdil leġiżlattiv meħtieġ fil-L.S. 35.01 fejn uħud mid-drittijiet hemm elenkati 
fattwalment jinġabru minn awtoritajiet pubbliċi u mhux minn dipartimenti tal-Gvern, kif ukoll fejn f’xi istanzi 
d-drittijiet inkwistjoni huma elenkati taħt Ministeri li jew in-nomenklatura tagħhom inbidlet jew m’għadhomx 
jeżistu? 
 
16/05/2022 
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* 266. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li fi Triq l-Imdina f’Ħal Qormi hemm problema kbira għax malli tagħmel ħalba xita, ifur id-drenaġġ 
b’detriment lejn is-saħħa tar-residenti Qriema, lejn il-komunità kummerċjali u kull min jaħdem u jiffrekwenta 
din iż-żona, u billi ta’ min jinnota li fl-aħħar xhur il-Ministeru responsabbli mit-trasport u l-infrastruttura wettaq 
xogħol ġdid f’din it-triq, għaldaqstant, jista’ l-Ministru jispjega x’tip ta’ xogħol qed isir biex din il-problema tiġi 
indirizzata? Jista’ jindika wkoll meta din il-problema se tiġi riżolta? 
 
16/05/2022 
 
 
* 267. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta se tibda titħaddem l-iskema tal-Pulizija għall-Komunità f’Ħal Qormi? 
 
16/05/2022 
 
 
* 268. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta se tibda titħaddem l-iskema tal-Pulizija għall-Komunità f’Ħal Luqa? 
 
16/05/2022 
 
 
* 269. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta se tibda titħaddem l-iskema tal-Pulizija għall-Komunità fis-Siġġiewi? 
 
16/05/2022 
 
 
* 270. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jindika hemmx ħsieb biex inaqqas ir-rata tal-VAT lill-istabbilimenti tal-ikel u x-xorb biex jagħti 
spinta u nifs minħabba ż-żieda fl-ispejjeż lil bosta sidien u ħaddiema? 
 
16/05/2022 
 
 
* 271. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont ta’ kemm persuni hemm impjegati maċ-Ċivil għal dawn l-aħħar għoxrin 
sena maqsuma sena b’sena? 
 
16/05/2022 
 
 
* 272. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont ta’ kemm persuni impjegati hemm ma’ awtoritajiet statutorji, inklużi 
organizzazzjonijiet parastatali, għal dawn l-aħħar għoxrin sena maqsuma sena b’sena? 
16/05/2022 
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* 273. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid sal-14 ta’ Mejju 2022, kemm hemm persuni impjegati maċ-Ċivil u ma’ awtoritajiet 
statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali li għandhom impjieg ieħor abbażi full-time u/jew part-time, 
b’mod rispettiv? 
 
16/05/2022 
 
 
* 274. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm ġew impjegati persuni maċ-Ċivil u ma’ awtoritajiet statutorji, inklużi 
organizzazzjonijiet parastatali mill-ġurnata li ġie xolt il-Parlament tat-13-il Leġiżlatura, u ċjoè mill-20 ta’ Frar 
tas-sena 2022, sal-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali, u ċjoè sas-26 ta’ Marzu 2022? 
 
16/05/2022 
 
 
* 275. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm persuni ġew impjegati maċ-Ċivil u ma’ awtoritajiet statutorji, inklużi 
organizzazzjonijiet parastatali mill-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali, u ċjoè mis-26 ta’ Marzu 2022 sal-14 ta’ Mejju 
2022? 
 
16/05/2022 
 
 
* 276. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew 
Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 277. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar jekk Infrastructure Malta ħaditx deċiżjoni dwar jekk taċċettax il-
proposta tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi biex tkun salvata art agrikola bit-twessiegħ tal-bypass tal-Imrieħel? 
 
16/05/2022 
 
 
* 278. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk l-iskema tal-2012 għal xiri tad-Dirett Dominju Temporanju (DDT) ta' Proprjetà tal-
Gvern jew Proprjetà mikrija wżata bħala residenza Ordinarja jew villeġġjatura, għadhiex fis-seħħ? Kemm 
persuni bbenefikaw minn din l-iskema?  
 
16/05/2022 
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* 279. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta se jitlesta x-xogħol li għaddej fi Triq il-Marfa fil-Mellieħa, liema xogħol qed 
jikkawża inkonvenjent lis-sewwieqa li jgħaddu minn hemm?  
 
16/05/2022 
 
 
* 280. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji/pjanti approvati kollha li saru b’rabta mal-proġett ta’ 
Triq il-Marfa fil-Mellieħa? 
 
16/05/2022 
 
 
* 282. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni li filwaqt li l-konġestjoni tat-traffiku fi Triq il-Marfa fil-Mellieħa qed tiġi 
esperjenzata f’livelli bla preċedent, mhux qed ikun hemm pulizija/uffiċjali tal-komunità/uffiċjali ta’ Transport 
Malta fuq il-post sabiex jorganizzaw aħjar is-sitwazzjoni prekarja ta’ inkonvenjent li nħolqot u qed tkompli 
tinħoloq b’mod regolari lis-sewwieqa li jgħaddu miż-żona?  
 
16/05/2022 
 
 
* 308. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tagħti rendikont tal-proċedura li użat biex ħatret il-membri tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi 
tal-Enerġija u l-Ilma li ġew appuntati fit-12 ta' Ottubru, 2021?  
 
+16/05/2022 
 
 
* 309. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li rċevejt numru ta' ilmenti mir-residenti li qed juru t-tħassib tagħhom dwar il-proġett fi Triq l-Għargħar u 
l-Wied f'Ħal Qormi,fejn ir-residenti qed jisħqu li ma saritx konsultazzjoni biżżejjed u ma jafux eżattament x'se 
jkun qed isir, għaldaqstant jista' l-Ministru jgħid jekk saritx konsultazzjoni serja mar-residenti? Jista’ l-Ministru 
jikkonferma li l-ispjazju ta’ parkeġġ mhux se jonqos? Jista’ wkoll il-Ministru jikkonferma li l-proġett mhux se 
joħloq iktar inkonvenjent, li jista’ jipperikola ħajjet in-nies, vis-à-vis l-ilma li jkollu jgħaddi kull sena miż-żona?  
 
16/05/2022 
 
 
* 310. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm ġiet tiswa lill-pajjiżna  s’issa, mil-lat 
mediku biss, il-pandemija tal-COVID-19?  
 
16/05/2022 
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* 311. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hi l-ispiża għall-Gvern Malti ta’ kull sodda 
fit-Taqsima tal-Kura Intensiva, (ITU), meta tkun okkupata minn pazjenti li jkollhom kumplikazzjonijiet kaġun 
tal-COVID-19? Jista’ jgħid sal-lum, minn meta tfaċċa l-ewwel każ tal-COVID-19 f’pajjiżna, kemm kienu l-
pazjenti li ġew rikoverati fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei? 
 
16/05/2022 
 
 
* 312. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa nefaq flus u fiex nefaqhom  (b’mod separat) sa mill-
2013 sal-lum fil-kamra (parti mill-barracks) devoluta lilu li tinsab fid-daħla tal-Park tal-Majjistral, liema 
devoluzzjoni kienet saret qabel l-2013? 
 
16/05/2022 
 
 
* 317. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tikkonferma lill-Kamra li mill-5 ta' April, 2022 spiċċa ż-żmien tal-prezz fiss li bih kien qed 
jinxtara l-elettriku mill-power station tal-Electrogas (Delimara 4) abbażi tal-Power-Purchase Agreement, skont 
ma kkonferma l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu pubblikat f'Novembru 2018, u li l-prezz medju li bih inxtara 
kull unit ta' enerġija minn Delimara 4 issa li beda l-"indexed price period" mill-5 ta' April sa meta tkun qed tiġi 
mwieġba din il-mistoqsija? 
 
16/05/2022 
 
 
* 318. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 112 u ċjoè: 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? 
 
17/05/2022 
 
 
* 319. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għad-direct orders li ngħataw relatati mal-Malta Metro, jista’ l-Ministru jgħid liema hija ċ-ċifra 
korretta u ċjoè jekk hux is-somma ta’ €77,000 skont dak li wieġeb l-Onor. Ian Borg fil-Parlament meta matul il-
leġiżlatura li għaddiet kien jokkupa l-kariga ta’ Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, jew 
jekk hix is-somma ta’ €424,000 li ġiet pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern? 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk jafx b’dawn id-direct orders?  Jekk iva, jista’ jgħid għaliex għadu ma tkellimx 
dwarhom u jekk le jistax jgħid x’beħsiebu jagħmel dwarhom? 
 
17/05/2022 
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* 320. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk jafx bid-direct orders li ngħataw relatati mal-Malta Metro?  Jekk iva, jista’ jgħid 
għaliex għadu ma tkellimx dwarhom u jekk le jistax jgħid x’beħsiebu jagħmel dwarhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 321. L-ONOR. ABIGAIL CAMILLERI staqsiet lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanijiet dwar il-Junction li ser issir bejn Triq l-Imġarr u Triq 
Sant’Antnin? 
 
17/05/2022 
 
 
* 322. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jgħid x'benefiċċji jieħdu l-Assistenti Personali tas-Segretarji Parlamentari u l-Ministri, fejn 
jidħol l-użu tal-mobajl? Dawn il-benefiċċji żdiedu matul dawn l-aħħar ħames snin? 
 
17/05/2022 
 
 
* 323. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk kinux tqassmu kollha ċ-ċekkijiet ta' qabel l-Elezzjoni Ġenerali, dawk tar-Rifużjoni 
tat-Taxxa u ċ-ċekk għall-pensjonanti? Jista' jagħti l-każ li xi wħud għadhom ma rċevewhomx? 
 
17/05/2022 
 
 
* 324. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet ir-rata ta' in-work povertyf'Malta kull sena fil-perjodu bejn l-2012 u sal-jum 
li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 325. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-
Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 
kienu? 
 
17/05/2022 
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* 326. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-
Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 
kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 327. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-
Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 
kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 328. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil 
min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 329. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil 
min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 447. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
B'referenza għall-European Child Guarantee,  inizjattiva li tiggarantixxi li tfal fil-bżonn ikollhom aċċess għal 
servizzi essenzjali u b'hekk timpedixxi u tiġġieled il-faqar fost it-tfal, u peress li din kienet imħabbra mill-
Kummissjoni Ewropea fl-2019 u ġiet adottata mill-Kunsill tal-Ewropa f'Ġunju 2021 u kull stat membru kellu 
jissottometti National Action Plan sa Marzu 2022, jista' l-Ministru jgħid:   
 
1. Jekk dan sarx minn Malta; 
2. Jekk le, min ser ikun involut fit-tfassil ta' dan il-pjan; u 
3. Meta se jitlesta? 
 
17/05/2022 
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* 448. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT  staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega għaliex fi Triq il-Missjoni Taljana, il-Kalkara, saru 3 points tal-ilma ġodda tul it-triq li 
mill-20 ta’ Mejju 2020 s’issa jidher li mhuma konnessi ma mkien, u x’inhu l-iskop li għalih saru? 
 
17/05/2022 
 
 
* 449. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT  staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jaġġorna lill-Kamra fiex wasal il-Kirkop Tunnels and Airport Intersection Project, li kien 
imwiegħed li jkollu lanes minnu lesti u miftuħa fl-ewwel kwart ta' din is-sena? Jista' jgħid meta dan il-proġett 
huwa mistenni li jkun lest għalkollox? 
 
17/05/2022 
 
 
* 450. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm irreżenjaw infermiera, sena b'sena, mill-2017 
sal-2022? 
 
17/05/2022 
 
 
* 451. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il infermier ġie trasferit mill-Isptar Mater Dei 
lejn il-Kura Primarja fis-snin 2021 u 2022, maqsuma xahar b’xahar? 
 
17/05/2022 
 
 
* 452. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega x’inhu l-pjan biex fl-Isptar Mater Dei jerġa’ 
jinfetaħ il-Psychiatric Unit li kien ingħalaq minħabba l-pandemija COVID-19, speċjalment issa li d-Deputat 
Prim Ministru kien qal li aħna bħala pajjiż ħriġna mill-istess pandemija? 
 
17/05/2022 
 
 
* 453. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed isir taħriġ tal-lingwa Maltija lill-
ħaddiema ta’ nazzjonalitajiet barranin li jiġu ingaġġati bħala ħaddiema fis-settur tas-saħħa? Jekk iva, ta’ liema 
livell huwa l-Malti? 
 
17/05/2022 
 
 
 
 



12 
 

 
* 454. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti indikazzjoni ċara ta' meta dawk il-mediċini li 
jintużaw ta' kuljum minn eluf ta’ nies minħabba saħħa mentali, liema mediċini ġew identifikati mill-esperti fis-
saħħa mentali hekk kif mitlub mill-istess ministru, ser jiddaħħlu fuq il-formularju? 
 
17/05/2022 
 
 
* 455. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid f’liema stadju wasal ix-xogħol fuq l-'outpatients 
block’ ġdid li kellu jinbena qrib l-Isptar Mater Dei u meta ser ikun qed jinfetaħ? 
 
17/05/2022 
 
 
* 468. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm nursing staff li jaħdem ġewwa r-Residenza San Vinċenz de Paule (SVPR)? 
Jista’ jgħid ukoll kemm minn dawn in-nurses huma barranin? 
 
18/05/2022 
 
 
* 469. L-ONOR. MICHAEL FARRUGIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jara li jingħata wiċċ ġdid fi Triq il-Miżura, Swieqi, minħabba li din it-triq tintuża minn ħafna 
karozzi u għandha ħafna ħsarat fil-wiċċ tagħha? 
 
18/05/2022 
 
 
* 470. L-ONOR. MICHAEL FARRUGIA staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm twieldu trabi f’Malta permezz tal-IVF fis-
snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 separatament? Jista’ jgħid ukoll, għal kull sena, kemm minn dawn l-
interventi suċċess tal-IVF saru barra minn Malta, lokalment fis-settur privat u lokalment fl-Isptar Mater Dei? 
 
18/05/2022 
 
 
* 471. L-ONOR. MICHAEL FARRUGIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jara li jingħata wiċċ ġdid lit-Triq is-Seneskalk, in-Naxxar? 
 
18/05/2022 
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* 472. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid wara li saru l-emendi għall-Att dwar il-Kompetizzjoni Kap. 379 tramite l-Att Numru XVI 
tal-2019 u dan fid-dawl tad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali tat-3 ta’ Mejju 2016 fil-każ tal-Federation of 
Estate Agents kontra d-Direttur Ġenerali (Kompetizzjoni) et, jekk sussegwentament għal dawn l-emendi sarux 
xi investigazzjonijiet da parti tad-DG (Kompetizzjoni) dwar xi allegat ksur tal-liġijiet dwar il-kompetizzjoni u 
jekk saru, x’kien l-eżitu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 473. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid wara li saru l-emendi għall-Att dwar il-Kompetizzjoni Kap. 379 tramite l-Att Numru XVI 
tal-2019 x’investigazzjonijiet formali saru da parti tad-DG (Kompetizzjoni) dwar xi allegat ksur tal-liġijiet dwar 
il-kompetizzjoni u jekk saru f’liema oqsma u f’kull każ x’kien l-ezitu?  
 
18/05/2022 
 
 
* 474. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 28027 tat-12-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jindika kemm 
kien hemm każijiet fejn għalliema kkonsultaw ma’ ġenituri ta’  tfal li jaħsbu li għandhom bżonn l-għajnuna tat-
tabib minħabba problemi ta’ saħħa mentali f’dawn l-aħħar sentejn u sad-data li fiha tiġi mwieġba din il-
mistoqsija? 
 
18/05/2022 
 
 
* 475. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jindika x’inizjattivi saru f’dawn l-aħħar tliet snin u sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija 
sabiex l-anzjani joħorġu l-potenzjal tagħhom għall-benessere fiżiku, soċjali u mentali tagħhom? 
 
18/05/2022 
 
 
* 476. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta’ pensjonanti fis-suq tax-xogħol mill-2018 sad-data li tiġi 
mwieġba din il-mistoqsija? X’qiegħed isir sabiex aktar pensjonanti jibqgħu fis-suq tax-xogħol? 
 
18/05/2022 
 
 
* 477. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni, legali u fiżiċi, li daħlu fi ftehim mal-Kummissarju tat-Taxxa 
sabiex iħallsu l-ammonti dovuti bħala bolla fuq perjodu ta' żmien, sena b'sena mill-2010 ’l hawn? 
 
18/05/2022 
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* 478. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni, legali u fiżiċi, li daħlu fi ftehim mal-Kummissarju tat-Taxxa 
sabiex iħallsu l-ammonti dovuti bħala VAT fuq perjodu ta' żmien, sena b'sena mill-2010 ’l hawn? 
 
18/05/2022 
 
 
* 479. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni, legali u fiżiċi, li daħlu fi ftehim mal-Kummissarju tat-Taxxa 
sabiex iħallsu l-ammonti dovuti bħala taxxa tad-dħul fuq perjodu ta' żmien, sena b'sena mill-2010 ’l hawn? 
 
18/05/2022 
 
 
* 482. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Peress illi l-għoli tal-ħajja qed jolqot ħażin lil kulħadd, speċjalment lil dawk bi dħul baxx u medju u lin-negozji 
Maltin u Għawdxin fis-setturi kollha li qed jaraw l-ispejjeż tagħhom jiżdiedu minn ġurnata għall-oħra, jista' l-
Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji kollha li għamel biex ikejjel l-impatti tal-għoli tal-ħajja fuq iċ-
ċittadini u n-negozji Maltin u Għawdxin? Jista' jgħid x'inhu l-pjan li għandu biex jindirizza malajr u b'mod 
sostenibbli din is-sitwazzjoni fid-dawl ukoll li Gvern Laburista għandu l-akbar defiċit fl-Unjoni Ewropea? 
 
18/05/2022 
 
 
* 483. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li fl-Iskola Sekondarja ta’ Santa Luċija, Kulleġġ San Tumas Moore, is-sala 
tħalliet ġebel u saqaf u ilha hekk f'din il-qagħda sentejn u nofs?   
 
18/05/2022 
 
 
* 484. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’referenza għall-avviż li deher fid-9 ta’ Mejju, 2022 rigward interruzzjoni fis-servizz tal-ilma f’numru ta’ toroq 
f’San Pawl il-Baħar fil-11 ta’ Mejju, 2022, tista’ l-Ministru tara li meta jkun hemm qtugħ ta’ ilma fi Triq il-
Bardnell, San Pawl il-Baħar, hekk kif ġara fil-11 ta’ Mejju, 2022, din it-triq tiġi mniżżla wkoll fl-avviżi li 
jinħarġu, dan wara li din it-triq ingħatat isem matul ix-xhur li għaddew? Tista’ l-Ministru tara li jsir l-istess meta 
jinħarġu avviżi minn entitajiet li jaqgħu fir-responsabbiltà tagħha? 
 
18/05/2022 
 
* 486. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 236 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari 24688 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar x’inhi r-raġuni li l-Iskejjel tal-
Knisja ma jingħatawx fondi apposta biex ikun hemm security mal-iskejjel, filwaqt li jidher li l-iskejjel tal-Gvern 
jingħataw fondi għal dan? 
 
18/05/2022 
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* 510. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B'referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 205, jista' l-Ministru jagħti aktar dettalji dwar x'kienu l-
istrutturi mirdumin li qiegħed jirreferi għalihom u kif qed ikunu priservati? 
 
18/05/2022 
 
 
* 511. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jikkonferma jekk kienx hemm jew hemmx ftehim bejn entità jew entitajiet governattivi u/jew 
aġenzija jew aġenziji tal-gvern u/jew awtorità jew awtoritajiet tal-gvern u l-Ħal Far Model Flying Association 
dwar l-użu ta' art fl-inħawi ta' Wied Żnuber, f'Ħal Far għall-użu mill-istess Assoċjazzjoni? F'każ li dan il-ftehim 
sar, għadu fis-seħħ kif kien jew ġie emendat? Tista' titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-aħħar verżjoni ta' 
dan il-ftehim? Liema kienu s-siti alternattivi li ġew ikkunsidrati għal dan l-iskop qabel sar il-ftehim? In vista tal-
wegħda ta' qabel l-elezzjoni li l-ebda żvilupp mhu ser isir fiż-żona msemmija, hemm il-ħsieb li dan il-ftehim jiġi 
kkanċellat jew modifikat biex jirrifletti din il-wegħda? Liema huma s-siti alternattivi li qed jiġu kkunsidrati 
għall-użu ta' Ħal Far Model Flying Association? Liema huma l-partijiet ikkonċernati li qed jiġu kkonsultati? 
 
18/05/2022 
 
 
* 512. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista li turi l-area, il-valur ta' kumpens dovut u l-lokalità ta' 
artijiet li ġew meħuda mill-Gvern mill-1990 sad-data li fiha qed tiġi mwieġba din id-domanda u li għadhom ma 
ġewx ikkompensati b'mod sħiħ? Tista' tingħata d-data għal kull każ meta ser jingħata l-kumpens dovut u l-
ammont tal-kumpens? 
 
18/05/2022 
 
 
* 513. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm flus ivvutati fil-budget 2022 għall-proġett tax-shore to ship fil-Port Ħieles u 
jagħti aġġornament tal-istatus ta' dan il-proġett? 
 
18/05/2022 
 
 
* 514. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru telenka lista tax-xogħlijiet li għad jonqos isiru min-naħa tal-Enemalta sabiex ikun jista' jiġi 
pprovdut is-servizz ta' shore to ship fil-Port Ħieles? F'każ ta' xogħlijiet fit-toroq, tista' tiġi preżentata lista ta' 
toroq li ser jiġu affettwati? Kemm mistennija tkun l-ispiża? Tista' tingħata timeline ta' dawn ix-xogħlijiet? 
 
18/05/2022 
 
* 515. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru telenka l-pjan sabiex tiġi solvuta l-problema ta' low u fluctuating voltage li jeċċedi t-toleranzi 
permissibbli fl-inħawi Tal-Papa f'Birżebbuġa? 
18/05/2022 
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* 516. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru telenka lista li turi t-tip, il-kwantità u l-valur kummerċjali, f'każ ta' materjali ri-użabbli jew 
riċiklabbli, tal-materjal li tneħħa u ser jitneħħa u/jew ġie skavat u ser jiġi skavat mis-sit fejn ser jinbena l-
inċineratur fil-Magħtab u l-istruttura anċillari, inkluż iż-żoni ta' ħażna? Tista' telenka l-proċedura ta' x'qed isir 
minn kull tip ta' materjal imneħħi jew skavat u x'tip ta' dokumentazzjoni u/jew ċertifikazzjoni li trid tiġi 
preżentata? Kemm saru spezzjonijiet biex jiġi vverifikat dak li qed jiġi ddikjarat u li qed jiġu esegwiti l-
proċeduri stabbiliti u x'instab waqt dawn l-ispezzjonijiet? 
 
18/05/2022 
 
 
* 517. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk l-EV Meters jistgħux japplikaw għalihom sidien ta’ garage spaces ukoll u mhux biss 
sidien ta’ lock up garages? 
 
18/05/2022 
 
 
* 518. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta sar l-aħħar xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-Squash Courts ġewwa l-Kumpless Sportiv 
ta’ Tal-Qroqq? Jista’ jgħid ukoll kemm-il darba dawn il-courts jitnaddfu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 519. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jaġġorna l-Kamra fiex waslu x-xogħlijiet fuq il-gym u sala fl-iskola sekondarja, Kulleġġ San 
Tumas More ġewwa Santa Luċija u meta qed jistenna li dawn ix-xogħlijiet jitlestew? 
 
18/05/2022 
 
 
* 520. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jispjega x'aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità, b'mod partikolari dawk li jużaw ‘wheelchair’, 
ġew inkorporati fix-xogħlijiet ta' upgrade li saru fil-Kumpless Sportiv tal-Marsa? 
 
18/05/2022 
 
* 521. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Fid-dawl tal-periklu reċenti tas-sigurtà fejn struttura kbira ta’ scaffolding kważi waqgħet fit-triq u l-bankina fil-
Balluta u fid-dawl tat-tixrid reċenti ta’ skart mill-istess proġett li tniġġes il-Bajja tal-Balluta, jista’ l-Ministru 
jispjega:  
 
1- x’miżuri ttieħdu biex tiġi żgurata s-sigurtà tan-nies li jimxu fuq il-bankina u l-karozzi li jgħaddu fit-
Triq it-Torri; u 
2- x'miżuri ttieħdu biex ma jkunx hemm aktar skart imxerred fil-Bajja tal-Balluta minn dan il-proġett? 
18/05/2022 



17 
 

 
* 522. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jispjega x'faċilitajiet ta' aċċessibbiltà hemm fil-kumpless sportiv akkwatiku tas-Sirens, liema 
proġett kien iffinanzjat sa €2.2 miljun mill-Awtorità tal-Ippjanar, li jippermettu lil persuni b'diżabilità jidħlu u 
joħorġu mill-pixxina? 
 
18/05/2022 
 
 
* 530. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għall-mistoqsija numru 94, jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema miż-Żejtun, Ħal Għaxaq, 
Marsaxlokk u Wied il-Għajn separatament fl-Iskema tal-Komunità?  Jista' jgħid ukoll x’inhi l-proċedura 
preżenti biex persuna tifforma parti minn din l-iskema? 
 
18/05/2022 
 
 
* 531. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid jekk il-proġett tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, fi Triq Xrobb l-Għaġin u Triq 
Strejnu bejn iż-Żejtun u Marsaxlokk huwiex lest kompletament?  Jekk le, x’inhuma x-xogħlijiet li għad fadal u 
meta huwa maħsub li dawn jitlestew? 
 
18/05/2022 
 
 
* 532. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx il-ħsieb li jsir xi tisbiħ ġewwa Delimara limiti ta’ Marsaxlokk, ħalli dan ikun 
jista' jitgawda mill-pubbliku, speċjalment mill-familji, b’mod partikolari fiż-żona ta’ qrib il-fanal? 
 
18/05/2022 
 
 
* 533. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet qed isiru fl-iskejjel taż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaxlokk u Wied il-Għajn?  
Fit-tnax il-xahar li ġejjin, għall-istess lokalitajiet, fejn hu maħsub li jsiru xogħlijiet?  Għal kull każ, x’tip ta’ 
xogħol qed isir jew se jsir?  Jista’ jgħid ukoll jekk minħabba dawn ix-xogħlijiet huwiex meħtieġ li l-istudenti 
jiġu rilokati?  Jekk fl-affermattiv, mil-liema skejjel u fejn se jmorru? 
 
18/05/2022 
 
 
* 534. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta hu maħsub li titlesta l-Għassa tal-Pulizija ta’ Marsascala? 
 
18/05/2022 
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* 535. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’toroq qed isiru fil-preżent fil-lokalità taż-Żejtun?  X’toroq ser isiru fit-12-il xahar li 
ġejjin? 
 
18/05/2022 
 
 
* 540. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT  staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 156, peress li artikolu 35 (3) u 35 (5) tal-Att Dwar Kunsilli Lokali 
Kap. 363, jagħmilha ċara ħafna u mingħajr lok ta' interpretazzjoni li l-Ministru huwa l-unika wieħed li jista' 
jipproponi emendi għal bye-law approvata mill-Kunsill jew joġġezzjona għaliha u li l-Ministru għandu biss 
tmien ġimgħat ċans biex jagħmel dan, u li allura d-Diviżjoni m'għandha l-ebda funzjoni li tipproċessa u temenda 
bye-law approvata mill-Kunsill, jista' l-Ministru jispjega kif aktar minn ħames xhur wara li dawn waslu għand 
id-Direttur tal-Kunsill Lokali, il-Kunsill Lokali għadu bla risposta? Jista' jgħid min qed jikser artikolu 35 tal-Att 
Dwar Kunsilli Lokali, jekk hux hu jew id-Diviżjoni? 
 
18/05/2022 
 
 
* 542. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru tal-Pulizija fi ħdan il-Korp fil-mument meta tkun qed tingħata t-tweġiba 
għal din il-mistoqsija? Meta saret l-aħħar sejħa biex jiġu ingaġġati aktar Pulizija u kemm-il post vakant kien 
hemm? Kemm, fil-fatt kienu l-applikanti u kemm ġew ingaġġati rekluti ġodda? 
 
18/05/2022 
 
 
* 543. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid, mill-ammont ta’ Pulizija li jaħdmu fi ħdan il-Korp, kemm hemm Pulizija li huma 
assenjati fis-segwenti Sezzjonijiet: 
 
Cyber Crime Unit; 
Domestic Violence Unit; 
FCID; 
Għasses ta’ Malta; u 
Għasses ta’ Għawdex? 
 
18/05/2022 
 
 
* 544. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ suldati, inkluż uffiċjali, li huma membri tal-Forzi Armati fil-mument 
meta tkun qed tingħata t-tweġiba għal din il-mistoqsija? Meta saret l-aħħar sejħa biex jintgħażlu rekluti ġodda? 
Kemm fil-fatt, kienu l-applikanti u kemm ġew ingaġġati rekluti ġodda? 
 
18/05/2022 
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* 545. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ persuni li jaħdmu fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fil-
mument meta tkun qed tingħata t-tweġiba għal din il-mistoqsija? Meta saret l-aħħar sejħa biex jintgħażlu rekluti 
ġodda? Kemm fil-fatt, kienu l-applikanti u kemm ġew ingaġġati rekluti ġodda? 
 
18/05/2022 
 
 
* 546. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ persuni li jaħdmu fi ħdan Identity Malta fil-mument meta tkun qed 
tingħata t-tweġiba ghal din il-mistoqsija? Meta saret l-aħħar sejħa biex jintgħażlu impjegati ġodda? Kemm fil-
fatt, kienu l-applikanti u kemm ġew ingaġġati impjegati ġodda? Jista'  jagħti spjega ta’ kif u fejn huma jaqdu d-
doveri tagħhom dawn l-impjegati fil-varji sferi tal-Aġenzija? 
 
18/05/2022 
 
 
* 547. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta’ serq, xahar b’xahar, fis-sena 2021 u kemm minn dawn ġew 
solvuti? Tista' tingħata lista tal-lokalitajiet fejn saru dawn ir-rapporti? 
 
18/05/2022 
 
 
* 550. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 169 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Anzjanità 
Attiva u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid kemm hemm anzjani li jgħixu fi djar residenzjali privati li qed jingħataw 
l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta' €300? 
 
18/05/2022 
 
 
* 551. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li jgħixu fil-komunità li qed jingħataw l-Għotja għaċ-Ċittadin 
Anzjan ta' €300? 
 
18/05/2022 
 
 
* 552. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 170 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Anzjanità 
Attiva u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid kemm hemm anzjani li għandhom 'il fuq minn 80 sena u li bdew jirċievu 
l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta' €400 mill-1 ta' Jannar 2022? Jista' jgħid kemm minnhom qegħdin jgħixu fil-
komunità? 
 
18/05/2022 
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* 553. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm-il spezzjoni saret fis-sena 2021 mill-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali fid-
Djar Residenzjali tal-Anzjani tal-Gvern? Jista' jagħti l-lista ta' dawn l-ispezzjonijiet u f'liema djar saru? Jista' 
jgħid ukoll x'kienu d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Awtorità wara dawn l-ispezzjonijiet? 
 
18/05/2022 
 
 
* 554. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm-il spezzjoni saret fis-sena 2021 mill-Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali fid-
Djar Residenzjali tal-Anzjani privati? Jista' jagħti l-lista ta' dawn l-ispezzjonijiet u f'liema djar saru? Jista' jgħid 
ukoll x'kienu d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Awtorità wara dawn l-ispezzjonijiet? 
 
18/05/2022 
 
 
* 564. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jassigura li t-triq bejn San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa fiż-żona Ta’ l-Imbordin ikollha iktar dawl 
installat? Meta jista’ jitwettaq dan ix-xogħol? 
 
18/05/2022 
 
 
* 565. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tassigura li t-triq bejn San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa fiż-żona Ta’ l-Imbordin ikollha iktar 
dawl installat? Meta jista’ jitwettaq dan ix-xogħol? 
 
18/05/2022 
 
 
* 566. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 24672 tat-13-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jagħti iktar 
tagħrif dwar iż-żewġ applikazzjonijiet li kienu/għadhom qegħdin jiġu evalwati mill-Awtorità tal-Artijiet għall-
forti msemmija? Fiex jikkonsistu dawn l-applikazzjonijiet u f’liema stadju waslu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 570. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Peress li l-Gvern qed jaħdem b’mod attiv fuq il-mudell tat-taxxa l-ġdida u ilu jagħmel dan għal dawn l-aħħar 
tliet snin, fejn  ġie ppubblikat ukoll rapport preliminari xahar ilu, għaldaqstant jista’ l-Ministru jgħid meta l-
Gvern beħsiebu jagħti kopja ta' dan ir-rapport preliminari lill-Oppożizzjoni? 
 
18/05/2022 
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* 571. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Peress li l-Gvern qed jaħdem b’mod attiv fuq il-mudell tat-taxxa l-ġdida u ilu jagħmel dan għal dawn l-aħħar 
tliet snin, fejn ġie ppubblikat ukoll rapport preliminari xahar ilu, għaldaqstant jista’ l-Ministru jgħid meta l-
Gvern beħsiebu jagħti kopja ta' dan ir-rapport preliminari lill-Oppożizzjoni? 
 
18/05/2022 
 
 
* 572. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi progress sar fil-kostruzzjoni taċ-Ċimiterju tal-Annimali, u meta dan mistenni li jitlesta 
u jibda jopera? 
 
19/05/2022 
 
 
* 573. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser tibda l-kampanja nazzjonali tan-neutering għall-annimali stray? Apparti l-
€125,000 allokati għal national neutering campaign, hemm iżjed fondi allokati għal annimali stray għal din is-
sena? 
 
19/05/2022 
 
 
* 574. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu kemm  għandha arretrati x’tiġbor f’liċenzji minn operaturi 
turistiċi mill-2013 sal-lum, maqsuma sena b’sena? 
 
19/05/2022 
 
 
* 575. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar il-kriterji kollha li fuqhom il-Gvern ħareġ iċ-ċekkijiet ta’ rifużjoni tat-taxxa u 
ċ-ċekkijiet ta’ stimolu aktar kmieni din is-sena? U allura jista’ jispjega għaliex iċ-ċekk ta’ stimolu ma wasalx 
għand kulħadd? 
 
19/05/2022 
 
 
* 576. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx xi statistika dwar kemm hawn persuni 
li jbatu minn dawn iż-żewġ tipi ta’ epilessiji: Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) u Dravet Syndrome (DS)? 
 
19/05/2022 
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* 577. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista ta’ min huma l-membri tal-Independent Police Complaints Board? 
 
19/05/2022 
 
 
* 579. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT  staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 157, jista' l-Ministru jwieġeb id-domanda oriġinali li 
kienet meta (xahar u sena) huwa ppjanat li x-xogħol fuq is-sala tal-iskola msemmija jitlesta? 
 
19/05/2022 
 
 
* 594. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
B'referenza għad-drittijiet elenkati fl-iskedi annessi mal-Ordinanza dwar id-Drittijiet tax-Xhieda, Kap. 108, 
dwar id-drittijiet tax-xhieda, jista' l-Ministru jgħid jekk iqisx li jsiru l-emendi meħtiega biex l-imsemmija 
drittijiet jiġu aġġornati biex jirriflettu r-realtajiet attwali fejn allura skont il-Kap. 108 l-ogħla dritt li jista’ 
jitħallas hu ta’ 1.16 ċenteżmu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 620. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm hemm studenti jsegwu l-kors tal-MTL fl-Università (part-time u/jew 
full-time fejn hu l-każ) f'dawn is-suġġetti: 
 
a. Geography; 
b. Ethics Education; 
ċ. Home Economics; 
d. Health and Social Care; 
e. Textiles and Fashion; 
f. Retailing; 
ġ. Media Literacy; 
g. Science; 
għ. Computing; 
h. PSCD; 
ħ. PE; 
j. Design and Technology; 
k. Art; u  
l. Hospitality? 
 
19/05/2022 
 
 
* 621. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni:  
 
Jista' l-Ministru jgħid x'baġit allokat hemm għal SkolaSajf? 
 
19/05/2022 
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* 622. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx klassijiet tal-iskejjel primarji li ma għandhomx għalliem fiss? 
 
19/05/2022 
 
 
* 623. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm għalliema supply fl-iskejjel primarji li ilhom jagħtu servizz lill-Gvern aktar 
minn ħames snin? 
 
19/05/2022 
 
 
* 624. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni:  
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm għalliema supply fl-iskejjel sekondarji li ilhom jagħtu servizz lill-Gvern 
aktar minn ħames snin? 
 
19/05/2022 
 
 
* 625. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 230, jista' l-Ministru jgħid kemm mill-2,784 LSE, jagħtu 
servizz fl-iskejjel primarji? 
 
19/05/2022 
 
 
* 638. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika x’servizzi qed jingħataw fil-Berġa ta’ Marsaskala 
u b’liema frekwenza? Kemm-il darba fil-ġimgħa qed jattendu l-professjonisti u x’tip ta’ servizzi qed jagħtu lill-
klijenti? 
 
19/05/2022 
 
 
* 639. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra fiex tikkonsisti l-kura dentali b’xejn 
fil-komunità? Jista’ jgħid wieħed x’għandu jagħmel biex jagħmel użu minn dan is-servizz?  
 
19/05/2022 
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* 640. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hemm social workers jaħdmu mad-
Dipartiment tas-Saħħa u fejn huma allokati? X’qiegħed isir biex ikollna aktar social workers, speċjalment fil-
qasam tas-saħħa mentali? 
 
19/05/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

 
1. Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Tieni Qari (Kont.) – Ministru 

għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 

2. Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja  
 

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  
20 ta’ Mejju 2022                      SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 
 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 
 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 24 ta' Mejju 2022 fis-2.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 
1. Diskussjoni dwar kif se jiġu stradati l-laqgħat tal-Kumitat għal din il-Leġiżlatura.  
 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 
 
Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja, javża li l-Kumitat se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 24 
ta' Mejju, 2022 fl-4.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 

1. Diskussjoni dwar suġġetti li għandhom jiġu diskussi mill-Kumitat; u 
2. Affarijiet Oħra. 

 
 
 
 
 
 
         RAYMOND SCICLUNA  
20 ta’ Mejju 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 


