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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 9 

 
It-Tlieta, 24 ta’ Mejju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
* 25. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ilhom għaddejjin l-azzjonijiet industrijali 
fid-Dipartiment tal-Inġinerija fl-Isptar Mater Dei (data, ġurnata, xahar u sena)? Meta bdew dawn l-azzjonijiet? 
X’inhi r-raġuni għalfejn bdew dawn l-azzjonijiet? 
 
09/05/2022 
 
 
* 26. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram 
bl-istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 27. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram 
bl-istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
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* 28. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram 
bl-istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 29. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram 
bl-istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 30. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram 
bl-istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 146. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tas-sitwazzjoni li qed tikber fejn art agrikola qed tinbiegħ għal skop ta’ rikreazzjoni bil-konsegwenza li 
ma tibqax tintuża għal tkabbir ta’ frott u ħaxix u allura jintilef aktar potenzjal ta’ produzzjoni agrikola, u 
fid-dawl tal-wegħdi elettorali tal-Partit Laburista nri: 581,582,583,584 u 585, jista’ l-Ministru jgħid x’inhuwa 
l-pjan tal-Gvern biex jindirizza din is-sitwazzjoni qabel ikun tard wisq? 
 
10/05/2022 
 
 
* 147. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jinbeda x-xogħol fuq il-jetty u breakwater ta’ Buġibba, peress li aktar minn sena 
ilu ġiet sottomessa applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar u s’issa għadu ma nstema xejn dwarha? Jista’ jara li 
jkun hemm spazju biżżejjed li s-sajjieda kollha tal-akkwati, kemm part-timers u full-timers, ikollhom fejn jorbtu 
d-dgħajjes tagħhom? 
 
10/05/2022 
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* 148. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju waslet l-applikazzjoni għall-jetty u breakwater f’Buġibba li ġiet sottomessa 
aktar minn sena ilu mal-Awtorità tal-Ippjanar? 
 
10/05/2022 
 
 
* 149. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni li minn April ta’ din is-sena l-qbid tal-alongi sar bil-kwota ta’ tlieta kull 
opra tal-baħar? Kif ġiet iffissata din il-kwota ta’ tlieta kull opra tal-baħar? X’inhi r-raġuni li ġiet applikata 
‘administration fee’ ta’ €20 biex tkun tista’ tapplika biex tistad għall-alongi? L-għaqdiet tas-sajjieda ġew 
ikkonsultati minn qabel ma’ ddaħħlet fis-seħħ din il-kwota u din l-’administration fee’? 
 
10/05/2022 
 
 
* 150. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ xogħol ta’ manutenzjoni sar fl-appartamenti tal-Gvern li d-dettalji dwarhom qed 
jingħataw separatament mill-2018 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ jikkonferma li 
x-xogħol kollu li sar laħaq il-livelli kollha mixtieqa u li x-xogħol kollu li tħallas biex isir, fil-fatt sar? 
 
10/05/2022 
 
 
* 189. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u 
d-Drittijiet tal-Annimali 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 
 
 
* 190. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali 
u Affordabbli 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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* 191. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi 
Ewropej u l-Artijiet 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 
 
 
* 192. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat 
u d-Drittijiet tal-Konsumatur Lokali inkluż ta’ kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità 
tagħha 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 tgħid 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 
 
 
* 193. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u 
l-Proġetti Kapitali 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 
 
 
* 194. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex 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 
 
 
* 281. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 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 
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* 283. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-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 
 
 
* 284. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-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 
 
 
* 285. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-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 
 
 
* 286. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-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 
 
 
* 287. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-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 
 
 
* 313. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kif qed tintuża l-kamra (parti mill-barracks) devoluta lill-Kunsill Lokali Mellieħa li tinsab 
fil-Park tal-Majjistral, liema devoluzzjoni kienet saret qabel l-2013? 
 
16/05/2022 
 
* 314. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kif qed jintuża l-kumpless ta’ rziezet f’Selmun mill-Kunsill Lokali Mellieħa u kemm-il 
darba fil-ġimgħa qed ikun miftuħ għall-pubbliku,  liema kumpless kien ġie devolut lill-istess kunsill qabel 
l-2013? 
16/05/2022 
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* 315. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tindika kemm u fliema żoni fil-lokalità tal-Mellieħa hemm Bring in Sites għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku? 
 
16/05/2022 
 
 
* 316. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tara li bozoz li hemm maqtugħin fit-Telgħa ta’ Selmun u fil-Bypass ta’ San Pawl il-Baħar li 
ilhom hekk għal diversi jiem, jinbidlu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 330. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
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 
 
 
* 331. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
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 
 
 
* 332. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
 
* 333. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil 
min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Tista’ tgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Tista’ tgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
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* 334. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
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 
 
 
* 335. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
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 
 
 
* 443. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar, fiż-żoni li jagħmlu użu 
minnhom numru kbir ta’ sajjieda, hux ser ikun hemm titjib fil-faċilitajiet użati mill-istess sajjieda? 
 
17/05/2022 
 
 
* 444. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta ser ikun qed isir l-investiment adegwat fiż-żoni tal-Manikata, il-Miżieb, 
l-Imbordin u l-Pwales sabiex il-bdiewa ta’ dawn iż-żoni jkollhom ilma biżżejjed sabiex isaqqu l-ħxejjex 
tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 456. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Gvern għandux pjan biex il-Patient Charter 
jiġi ppubblikat f’liġi? Jekk iva, meta? 
 
17/05/2022 
 
 
* 457. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ġurnata li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija, 
liema forma teknoloġika qed tintuża minn professjonisti biex tinżamm l-istorja medika tal-pazjent fl-Isptar 
Mater Dei, fil-Kura Primarja u fl-Isptar Monte Karmeli? 
 
17/05/2022 
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* 458. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ġurnata li qed tiġi mwieġba l-mistoqsija kemm hi 
twila l-waiting list biex tingħata appuntament għall-injezzjoni tal-uġigħ fil-Pain Clinic? 
 
17/05/2022 
 
 
* 459. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ġurnata li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija, 
kemm hi twila l-waiting list għal assessjar ortopediku? 
 
17/05/2022 
 
 
* 460. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ġurnata li qed tiġi mwieġba l-mistoqsija, kemm 
hi twila l-waiting list għal assessjar b’MRI fl-Isptar Mater Dei? 
 
17/05/2022 
 
 
* 461. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ġurnata li qed tiġi mwieġba l-mistoqsija kemm hi 
twila l-waiting list biex isir assessjar permezz ta’ Ultrasound fil-Qasam Ortopediku fl-Isptar Mater Dei? 
 
17/05/2022 
 
 
* 465. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn individwi li jaqilgħu iktar minn €60,000 fis-sena? Jista’ jgħid f’liema qasam 
jaħdmu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 466. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn individwi li jaqilgħu inqas minn €20,000 fis-sena? Jista’ jgħid f’liema qasam 
jaħdmu? 
 
17/05/2022 
 
* 467. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm seħħew imwiet f’pajjiżna kawża ta’ 
suwiċidju f’persuni ta’ 18-il sena u inqas fl-aħħar tliet snin? 
17/05/2022 
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* 480. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm inġabru flus is-sena l-oħra mingħand dawk il-persuni li nqabdu jużaw il-mobile 
phone tagħhom waqt li kienu qegħdin isuqu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 481. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija numru 24449 tat-13-il Leġiżlatura u jgħid kemm intefqu flus 
mill-amministrazzjoni tal-Qorti kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex, sena b’sena, f’akkomodazzjoni  f’lukandi 
ta’ Membri tal-Ġudikatura meta jkunu qed jaqdu dmirhom f’xi gżira partikolari mis-sena 2010 sas-sena 2021? 
 
18/05/2022 
 
 
* 485. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn individwi li jaqilgħu inqas minn €10,000 fis-sena? Jista’ jgħid f’liema qasam 
jaħdmu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 487. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se tibda r-riforma fin-natura tal-Fond ta’ Kontinġenza stabbilit fil-Kostituzzjoni 
sabiex tibda titpoġġa fih parti mid-dħul annwali tal-Gvern? 
 
18/05/2022 
 
 
* 488. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jagħti spjegazzjoni ta’ x’se tkun qed tikkonsisti r-riforma tal-Fond ta’ Kontinġenza stabbilit 
fil-Kostituzzjoni ta’ Malta? 
 
18/05/2022 
 
 
* 497. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid minn ta l-ordni u għaliex reġa’ sar it-tħaffir mill-ġdid, biex jerġa’ jaqla’ xogħol li kien 
diġà sar fi Triq il-Kbira, Mosta għad-detriment tar-residenti u negozji, l-aktar għar-residenti ta’ djar antiki? 
 
18/05/2022 
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* 498. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk sarx xi studju għall-proġett ta’ Triq il-Kbira fil-Mosta u jekk hux vijabbli li jniżżlu 
l-cables tad-dawl taħt il-bankini, liema bankini jinsabu fuq blat iebes?  Jista’ l-Ministru jispjega dan il-proċess? 
 
18/05/2022 
 
 
* 499. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex se jikkunsidra li joffri kumpens għad-danni lir-residenti u n-negozji li hemm 
fi Triq il-Kbira ġewwa l-Mosta? 
 
18/05/2022 
 
 
* 500. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega d-deċiżjoni li jgħaddu l-ilma minn Triq il-Kbira għall-pjazza, meta jeżisti Wied 
fl-inħawi? Jista’ jgħid għaliex ser jitwalu l-mili tat-toroq?  
 
18/05/2022 
 
 
* 536. 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 ta’ Marsaxlokk?  X’toroq ser isiru fit-12-il xahar li 
ġejjin? 
 
18/05/2022 
 
 
* 537. 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 ta’ Ħal Għaxaq?  X’toroq ser isiru fit-12-il xahar li 
ġejjin? 
 
18/05/2022 
 
 
* 538. 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 ta’ Marsaskala?  X’toroq ser isiru fit-12-il xahar li 
ġejjin? 
 
18/05/2022 
 
* 539. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed isir jew ser isir xi tkabbir tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin biex tkun tista’ 
tagħmel tajjeb għan-numru ta’ priġuniera? 
18/05/2022 
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* 548. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 173, mit-total ta’ 1741 rapport ta’ vjolenza domestika, 
jista’ l-Ministru jgħid kemm minn dawn waslu għall-proċeduri fil-Qorti? Kemm minn dawn il-każijiet kienu 
rapporti ta’ vjolenza fuq nisa? Kemm minn dawk il-każijiet li tressqu l-Qorti, ġew deċiżi? 
 
18/05/2022 
 
 
* 549. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandu persons of trust jaħdmu fi ħdan il-Ministeru tiegħu fid-data ta’ meta qed 
tingħata t-tweġiba għal din il-mistoqsija? 
 
18/05/2022 
 
 
* 555. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni intitolati għad-Disability Card li jagħmlu użu mis-servizz 
tal-inkontinenza u jingħataw ħrieqi b’xejn? 
 
18/05/2022 
 
 
* 556. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li jagħmlu użu mis-servizz tal-inkontinenza u jingħataw ħrieqi 
ssussidjati? Jista’ jgħid kemm hu s-sussidju li jingħataw fuq dawn il-ħrieqi? 
 
18/05/2022 
 
 
* 557. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk bħalissa hemmx ħrieqi disponibbli għall-klijenti li jagħmlu użu mis-servizz 
tal-inkontinenza? Jekk le, jista’ jgħid minn meta ilhom out of stock u meta se jerġgħu jibdew jingħataw? Jekk 
bħalissa l-ħrieqi huma disponibbli, jista’ jgħid jekk kienx hemm perjodu din is-sena li kienu out of stock, meta 
kien dan il-perjodu u kif ġew moqdija l-klijenti li jagħmlu użu mill-ħrieqi waqt dan in-nuqqas? 
 
18/05/2022 
 
 
* 558. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn dieticians li jmorru fid-djar tal-anzjani fil-komunità? Jista’ jgħid jekk dawn 
jaħdmux fuq bażi full-time jew part-time? Jista’ jgħid min jikkwalifika għal dan is-servizz? 
 
18/05/2022 
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* 559. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn fiżjoterapisti li jagħtu servizz lill-anzjani fil-komunità? Jista’ jgħid jekk 
dawn jaħdmux full-time jew part-time? Jista’ jgħid min jikkwalifika għal dan is-servizz? 
 
18/05/2022 
 
 
* 560. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn podoloġisti li jagħtu servizz lill-anzjani fil-komunità? Jista’ jgħid jekk dawn 
jaħdmux full-time jew part-time? Jista’ jgħid min jikkwalifika għal dan is-servizz? 
 
18/05/2022 
 
 
* 567. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk hux qed ikun hemm il-preżenza tal-Pulizija jew uffiċjali biex 
jikkontrallaw it-traffiku fil-ħinijiet tad-dħul u tal-ħruġ tat-tfal mill-iskola madwar l-iskejjel li hemm 
fil-lokalitajiet tan-Naxxar, Mellieħa u San Pawl il-Baħar (inkluż il-Qawra)? Jekk iva, jista’ jinforma lill-Kamra 
bil-ġranet u ħinijiet li fihom ikun hemm il-preżenza tal-pulizija jew uffiċjali għal kull skola fil-lokalitajiet 
imsemmija? 
 
18/05/2022 
 
 
* 578. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jagħti aġġornament dwar jekk hemmx ħsieb li quddiem il-Kamra titressaq liġi bbażata fuq 
il-white paper ‘Legal Reform for the Tourism Industry’ li ġiet ippubblikata fl-2016, liema riforma kellha ssir 
skont il-Politika Nazzjonali tat-Turiżmu għall-Gżejjer Maltin li tnediet f’Marzu 2015? 
 
19/05/2022 
 
 
* 595. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138 u 139 u 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, għal kull direct order separatament: 
 
(a) fiex kien jikkonsisti x-xogħol relatat ma’ tali direct order? 
(b) jekk kienx hemm l-approvazzjoni tal-Ministeru għall-Finanzi għal din id-Direct Order? 
(c) jekk l-ammont ta’ kull direct order hekk kif imsemmija fil-mistoqsijiet parlamentari indikati hawn fuq (u 
ċjoè d-direct orders bin-numri minn 52463 sa 52480) kenux jifformaw parti mis-somma ta’ €76,981.76 li 
ngħatat fir-risposta għall-mistoqsija parlamentari 22802 tat-13-il Leġiżlatura, u jekk le, x’inhi r-raġuni li dawn 
l-ispejjeż ma ġewx indikati fir-risposta tal-mistoqsija parlamentari 22802 tat-13-il Leġiżlatura meta fl-istess 
ġurnata li ngħatat ir-risposta (u ċjoè fit-8 ta’ Novembru 2021), ġew maħruġa dawn id-direct orders fil-Gazzetta 
tal-Gvern? 
 
19/05/2022 
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* 626. 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 mit-3,864 student 
bis-servizz ta’ LSE huma fl-iskejjel primarji? 
 
19/05/2022 
 
 
* 627. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kif se jkunu kkumpensati l-istudenti li kienu kwarantina minħabba l-COVID-19 waqt 
l-orali tal-MATSEC u li minħabba f’hekk ma għamlux l-oral u allura tilfu l-marki tal-oral? 
 
19/05/2022 
 
 
* 651. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma jekk irċevix talba biex issir zebra crossing f’Dawret il-Qawra, preċizament bejn Triq 
il-Luzzu u Triq l-Istamnar, il-Qawra, San Pawl il-Baħar? Jekk iva fiex waslet din it-talba? Jekk le, tista’ 
tikkunsidra li hawnhekk issir zebra crossing sabiex tgħin lil persuni li jridu jaqsmu t-triq f’dawn l-inħawi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 652. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar xi proġetti hemm ippjanati għal Fort Campbell (Fortizza ta’ 
Campbell, Selmun, Mellieħa), sabiex din ma tibqax titfarrak u titpoġġa għal xi użu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 653. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tagħti informazzjoni dwar liema huma t-toroq li fihom ġie installat dawl LED? Liema huma 
t-toroq li fihom hemm ippjanat li d-dawl jinbidel għal wieħed LED matul is-sena li ġejja? Liema huma t-toroq li 
fihom hemm ippjanat li d-dawl jiżdied permezz ta’ dawl LED matul is-sena li ġejja? 
 
19/05/2022 
 
 
* 654. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tagħti informazzjoni jekk hemmx pjan kif it-toroq arterjali u distribitorji kollha jkollhom dawl 
LED? Jekk iva, meta hemm pjan li dan jitlesta? Jekk le, x’inhu l-pjan tal-Gvern dwar id-dawl fit-toroq arterjali u 
distributorji sabiex innaqqsu t-tniġġis ambjentali? 
 
19/05/2022 
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* 655. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jassigura li ż-żona tal-parkeġġ fi Triq il-Port Ruman, biswit l-iskola Primarja fil-Qawra, San 
Pawl il-Baħar, tinżamm nadifa? 
 
19/05/2022 
 
 
* 675. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar ix-xogħlijiet illi saru sa issa fi Triq Sally Port fil-Birgu? Jista’ jgħid 
x’inhu jsir bħalissa u x’se jkun qed isir fiż-żmien li ġej? Jista’ l-Ministru jagħti ħjiel meta huwa stmat li jkun lest 
il-proġett? 
 
20/05/2022 
 
 
* 676. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għaliex nhar il-Ħamis 19 ta’ Mejju r-rotta tat-Trasport Pubbliku numru 62 
li sservi bejn is-Siġġiewi u l-Belt Valletta, il-waqfa ‘Ħesri’ ġiet maqbuża? 
 
20/05/2022 
 
 
* 677. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għaliex nhar il-Ħamis 19 ta’ Mejju r-rotta tat-Trasport Pubbliku numru 62, 
li sservi bejn is-Siġġiewi u l-Belt Valletta, m’għadda l-ebda servizz mill-Blata l-Bajda direzzjoni lejn 
is-Siġġiewi bejn l-16:35 p.m. u l-17:20 p.m.?  
 
20/05/2022 
 
 
* 678. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra n-numru ta’ istanzi mill-bidu tas-sena sal-ġurnata li fiha tiġi 
mwieġba din id-domanda, meta s-servizz tat-Trasport Pubbliku Rotta nru 62 ma rrispettatx l-iskeda stabbilità?  
 
20/05/2022 
 
 
* 680. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra bil-proċedura li wieħed jista’ jsegwi biex ikun jista’ jakkwista jew iżomm 
għandu artifatt tal-istorja? 
 
20/05/2022 
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* 681. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’risposta għall-Mistoqsija Parlamentari 19043 tat-13-il Leġiżlatura, fil-15 ta’ Frar 2021, il-Ministru kienet 
infurmat lill-Kamra li r-rapport intern li għamlet l-Enemalta dwar il-proċess tal-wind farm fil-Montenegro ġie 
mgħoddi lill-Pulizija, u għaldaqstant tista’ issa l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ dan 
ir-rapport? 
 
20/05/2022 
 
 
* 682. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’risposta għall-Mistoqsija Parlamentari 19043 tat-13-il Leġiżlatura, fil-15 ta’ Frar 2021   il-Ministru 
tal-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli kienet infurmat lill-Kamra li r-rapport intern li għamlet 
l-Enemalta dwar il-proċess tal-wind farm fil-Montenegro ġie mgħoddi lill-Pulizija u għaldaqstant jista’ 
l-Ministru jaġġorna lill-Kamra fiex waslet l-investigazzjoni tal-Pulizija? 
 
20/05/2022 
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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 
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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 fit-3.00 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. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2022 fil-5.00 p.m. fil-Kamra 
tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 
1. Suġġetti li għandhom jiġu diskussi fil-laqgħat li ġejjin; u 
2. Affarjiet oħra. 

 
 
 
 
 
 
                RAYMOND SCICLUNA  
23 ta’ Mejju 2022               SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


