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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 12 

 
It-Tlieta, 31 ta' Mejju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
* 43. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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 
 
 
* 44. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 45. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt 
l-istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
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* 46. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u 
l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 47. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 48. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 233. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'azzjoni ħa jew beħsiebu jieħu dwar dak li ħareġ minn xhieda mogħtija fil-Qorti minn 
Spettur tal-Korp tal-Pulizija quddiem il-Maġistrat, li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, nhar l-
Erbgħa 11 ta' Mejju, 2022 u ċjoè li l-Pulizija baqgħu m'għamlu xejn għal numru ta' snin minkejja li kienu ilhom 
jafu mis-sena 2017 li l-individwu li ħarab minn Malta fis-sena 2014, li d-dettalji dwaru wkoll  qed jingħataw 
separatament, kien qiegħed jgħix fl-Ingilterra?  
 
12/05/2022 
 
 
* 300. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew approvati permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar, b’rendikont separat għal kull 
sena u għal kull lokalità, fis-snin rispettivi għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena – u kemm minn dawn, fi stadju ta’ 
applikazzjoni, kienu ġew irrakkomandati mill-case officer bħala “recommended for refusal”? 
 
16/05/2022 
 
 
* 301. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-pjan għar-rilokazzjoni tal-faċilità tat-tankijiet taż-żejt lejn il-Marsa, għadux il-pjan 
tal-Gvern? Jekk iva, sa meta se jsir dan? 
 
16/05/2022 
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* 302. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tas-sitwazzjoni finanzjarja sal-14 ta’ Mejju 2022 ta’ kull Kunsill Lokali, b’mod 
rispettiv? 
 
16/05/2022 
 
 
* 303. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment dwar ħmieġ jew problema ta’ skart ġew irreġistrati fil-
Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv għal kull lokalità, fl-aħħar ħames snin? 
 
16/05/2022 
 
 
* 304. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment ġie reġistrat fil-Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv 
għal kull lokalità, fl-aħħar ħames snin? 
 
16/05/2022 
 
 
* 305. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont, rispettivament għal kull lokalità, ta’ kemm saru reati kriminali fis-sena 2021? 
 
16/05/2022 
 
 
* 348. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu 
minn 2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 349. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-
Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 350. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
17/05/2022 
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* 351. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 352. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 353. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 527. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li qed ikun hemm numru ta’ lmenti mingħand residenti Qriema dwar l-istat ħażin ta’ Triq San Bastjan, 
f’Ħal Qormi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol fi Triq San Bastjan, f’Ħal Qormi? Jista’ 
jgħid ukoll jekk saritx konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 
 
18/05/2022 
 
 
* 528. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li qed ikun hemm numru ta’ lmenti mingħand residenti Qriema dwar l-istat ħażin ta’ Triq il-Vitorja, f’Ħal 
Qormi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol fi Triq il-Vitorja, f’Ħal Qormi? Jista’ jgħid jekk 
saritx konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 
 
18/05/2022 
 
 
* 529. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li qed ikun hemm numru ta’ lmenti mingħand residenti Qriema dwar l-istat ħażin ta’ Triq Ġorġ Borg, 
f’Ħal Qormi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol fi Triq Ġorġ Borg, f’Ħal Qormi? Jista’ 
jgħid jekk saritx konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja?  
 
18/05/2022 
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* 561. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li kien hemm numru ta’ ilmenti mingħand residenti Qriema dwar l-istat ħażin ta’ Triq Tal-Ħlas, f’Ħal 
Qormi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din it-triq? Jista’ jgħid jekk saritx 
konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 
 
18/05/2022 
 
 
* 562. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li kien hemm numru ta’ ilmenti mingħand residenti Qriema dwar l-istat ħażin ta’ Triq il-Mitħna, f’Ħal 
Qormi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din it-triq? Jista’ jgħid jekk saritx 
konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 
 
18/05/2022 
 
 
* 563. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Peress li kien hemm numru ta' ilmenti u  bosta tħassib minn residenti Qriema dwar il-proġett fi Triq l-Għargħar 
u l-Wied f'Ħal Qormi, fejn l-istess residenti qed jisħqu li ma saritx konsultazzjoni biżżejjed u ma jafux 
eżattament x'se jkun qed isir, għaldaqstant tista' l-Ministru tgħid jekk saritx konsultazzjoni serja mar-residenti? 
Tista’ tikkonferma li l-ispjazju ta’ parkeġġ mhux se jonqos? Tista’ tikkonferma wkoll 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?  
 
18/05/2022 
 
 
* 608. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed isiru spezzjonijiet biex jiġi assigurat li ma jiddaħħlux prodotti impurtati 
minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? Kemm saru spezzjonijiet minn meta l-Pitkalija għaddiet taħt din l-Aġenzija sad-
data li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Kien hemm okkażjonijiet fejn instab li kienu qegħdin 
jiddaħħlu prodotti importati minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? X'miżuri ttieħdu fil-konfront ta' min jinqabad 
idaħħal dawn il-prodotti impurtati minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? 
 
19/05/2022 
 
 
* 609. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' hawkers li huma awtorizzati li jidħlu jixtru mill-Pitkalija? Kif 
inbidel dan in-numru mill-1 ta’ Lulju 2017 sad-data ta’ din il-mistoqsija parlamentari, xahar b’ xahar? 
 
19/05/2022 
 
* 610. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk mill-1 ta’ Lulju 2017 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari żdidux 
ħaddiema mal-Gvern li jaħdmu fil-Pitkalija? Jekk fl-affermattiv, kemm żdiedu ħaddiema, f'liema grad u minn 
liema lokalitajiet ġejjin dawn il-ħaddiema? 
19/05/2022 
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* 611. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ liema tenders ħarġu in konnessjoni mal-ħidma tal-Pitkalija sena b’sena bejn is-
snin 2017 u d-data ta’ din il-mistoqsija parlamentari? Kemm kienu l-istimi ta’ dawn it-tenders (waħda waħda)? 
Kien hemm varjazzjonijiet fit-twettiq ta’ dawn il-kuntratti? Kemm kienu dawn il-varjazzjonijiet (każ b’każ)? 
 
19/05/2022 
 
 
* 612. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa maħsub li tidħol fis-seħħ l-liġi li hu stess qal li qed iħejji biex tkun tista’ tgħin 
lill-bdiewa fil-kawżi fil-Qorti fejn l-istess bdiewa qed jintalbu joħorġu mir-raba’ tagħhom? 
 
19/05/2022 
 
 
* 613. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'kien l-ammont li ntefaq mill-Ministeru fuq materjal ta' reklamar inkluż fuq billboards, 
reklami fil-gazzetti, reklami fuq social media u leaflets jew pubblikazzjonijiet oħrajn li tqassmu fid-djar għal 
kull xahar bejn Jannar 2020 u Jannar 2022? 
 
19/05/2022 
 
 
* 697. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm saru kuntratti ta' bejgħ ta' proprjetà xahar b'xahar mill-1 ta' Jannar 2021 sat-30 ta' 
April 2022? 
 
23/05/2022 
 
 
* 698. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm saru konvenji ta' bejgħ ta' proprjetà xahar b'xahar mill-1 ta' Jannar 2021 sat-30 ta' 
April 2022? 
 
23/05/2022 
 
 
* 699. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista dettaljata tal-grants, għotjiet u benefiċċji kollha li jngħataw 
taħt il-programm tal-Good Causes Fund fis-snin 2020, 2021 u mill-1 ta' Jannar 2022 sat-30 ta' April 2022 
rispettivament? Jista' jgħid kemm kien l-ammont għal kull grant, għotja u benefiċċji, fiex kien jikkonsisti l-
proġett u meta ngħata? 
 
23/05/2022 
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* 700. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jelenka l-ismijiet tal-konsulenti jew ditti li jagħtu konsulenza fil-Ministeru tiegħu jew lil xi 
entità li taqa' taħt il-Ministeru tiegħu? Jista' jagħti d-data ta' ingaġġ tal-konsulenza u l-ħlas rispettiv mill-bidu tal-
konsulenza tiegħu? 
 
23/05/2022 
 
 
* 701. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jelenka l-ismijiet tal-konsulenti jew ditti li jagħtu konsulenza fil-Ministeru tiegħu jew lil xi 
entità li taqa' taħt il-Ministeru tiegħu? Jista' jagħti d-data ta' ingaġġ tal-konsulenza u l-ħlas rispettiv mill-bidu tal-
konsulenza tiegħu? 
 
23/05/2022 
 
 
* 702. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l Ministru jgħid kemm għandu persuni jservu ta' Arbitri għall-finijiet tal-artikolu 107 tal-Att dwar is-
Sigurtà Soċjali?  Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista tal-ismijiet ta' dawn il-persuni u d-data tal-ħatra 
tagħhom? 
 
23/05/2022 
 
 
* 718. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Ladarba l-iskema tal-Wage Supplement tinsab riesqa lejn tmiemha, tista’ l-Ministru tagħti rendikont dettaljat ta’ 
kemm kienu dawk li bbenefikaw minnha u kemm il-pajjiż investa fiha?  
 
23/05/2022 
 
 
* 719. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega kemm kienu l-għajnuniet għan-negozji fuq kontijiet tal-enerġija tul il-pandemija tal-
COVID-19 u kemm-il negozju bbenefika minnhom?  
 
23/05/2022 
 
 
* 720. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega kemm kien hemm start ups li bbenefikaw minn skemi li għandha l-Malta Enterprise li 
huma maħsuba apposta għalihom? 
 
23/05/2022 
 
 
 
 



8 
 

 
* 721. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti aġġornament dwar il-proġett tax-shore-to-ship u jispjega x’differenza se jagħmel dan il-
proġett f’dak li huwa tniġġis tal-arja?  
 
23/05/2022 
 
 
* 722. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-numru ta’ ajruplani rreġistrati f’Malta? 
 
23/05/2022 
 
 
* 723. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kemm-il persuna se tkun qed tibbenefika mis-sitt skema tal-inġustizzji tal-passat u 
kemm hu l-investiment? 
 
23/05/2022 
 
 
* 731. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm intefqu flus mill-Awtorità tat-Turiżmu għal-lokalità ta’ Marsaskala matul is-sena 
2021 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Xi proġetti twettqu b’dawn il-flus allokati? 
 
23/05/2022 
 
 
* 732. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jindika x’għajnuniet konkreti qed jingħataw persuni b’nuqqas ta’ saħħa mentali miċ-Ċentri 
LEAP?’ 
 
23/05/2022 
 
 
* 733. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm residenti permanenti fl-Isptar Mount Carmel? 
 
23/05/2022 
 
 
* 734. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm oqbra vojta fiċ-Ċimiterji tal-
Addolorata, Ta' Braxia u tat-Torok? 
 
23/05/2022 



9 
 

 
* 735. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministsru għas-Saħħa jgħid kemm hemm barranin midfunin fiċ-Ċimiterju tal-
Addolorata? 
 
23/05/2022 
 
 
* 736. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni fuq il-waiting list għall-hip 
replacement u knee replacement? 
 
23/05/2022 
 
 
* 741. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont ta’ applikazzjonijiet pendenti u li qed jistennew  li jiġu pproċessati 
mill-Kunsill tal-Professjonijiet Komplimentari għall-Mediċina (CPCM)? 
 
23/05/2022 
 
 
* 760. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-investiment fl-atleti għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar 2023?  
 
24/05/2022 
 
 
* 761. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jispjega x’għajnuna qed jagħti l-Ministeru lill-Malta Football Association (MFA) biex ittejjeb 
il-faċilitajiet tagħha?  
 
24/05/2022 
 
 
* 762. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kemm assoċjazzjonijiet gawdew minn skemi ta’ Sport Malta fl-aħħar ħames snin?  
 
24/05/2022 
 
 
* 763. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il persuna bbenefikat mis-Sussidju tal-Kera f’Residenzi Privati 
Mikrija qabel l-1 ta’ Ġunju 1995 u kemm kien l-investiment?  
 
24/05/2022 
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* 764. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm-il persuna bbenefikat mill-iskema New Hope u jekk hemmx pjan li 
din l-iskema tiġi estiża għal aktar nies? 
 
24/05/2022 
 
 
* 765. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kemm-il persuna saret sid ta’ darha bl-iskemi differenti mħaddma mill-Awtorità tad-
Djar fl-aħħar ħames snin?  
 
24/05/2022 
 
 
* 845. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tindika 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? 
 
25/05/2022 
 
 
* 866. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 512 u 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? 
 
25/05/2022 
 
 
* 867. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 516, tista' l-Ministru, abbażi tal-lista mpoġġija 
fuq il-Mejda tal-Kamra telenka t-tip u l-valur kummerċjali, f'każ ta' materjali ri-użabli jew riċiklabbli, tal-
materjali li ser jitneħħa u/jew ser jiġi skavat mis-sit fejn ser jinbena l-inċeneratur fil-Magħtab u l-istruttura 
anċillari, inkluż iż-żoni ta' ħażna? Tista' tispjega wkoll fejn ser jintremew l-425 metru kubu ta' materjal li ser 
joħorġu mit-trinka li ser tinqata' lejn il-baħar u fil-baħar? 
 
25/05/2022 
 
 
* 868. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x'kienet jew x'inhi r-raġuni li minn Ottubru 2021, Malta ma baqgħetx tissottometti data 
dwar il-Produzzjoni fil-Kostruzzjoni għal fini ta' statistika tal-Eurostat? Jekk din id-data ġiet miġbura, tista' d-
data u l-analiżi tagħha tiġi preżentata fuq il-Mejda tal-Kamra? Jekk din id-data ma ġietx miġbura, x'inhu l-effett 
fuq statistika oħra inkluż dik relatata mal-kontribut li din l-industrija tagħti lill-ekonomija? 
25/05/2022 
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* 869. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru telenka x'tip ta' upgrade hemm ippjanat fis-sistema tad-dranaġġ ġewwa Birżebbuġa biex tiġi 
eliminata l-ħtieġa li kull ftit ġranet jintbagħat bowser sabiex jiftaħ u/jew inaddaf is-sistema minn tappieri fi Triq 
iż-Żibra, Triq il-Bajja s-Sabiħa u minn bnadi oħra? 
 
25/05/2022 
 
 
* 870. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 19204 tat-13-il leġiżlatura, tista’ l-Ministru 
tindika jekk saritx l-analiżi mill-ERA biex tistabbilixxi jekk il-volum tat-traffiku li jgħaddi mit-toroq Triq 
Birżebbuġa (il-partijiet kollha separatament), Dawret il-Qalb Imqaddsa, Triq Żaren Dalli, Triq il-Bajja s-Sabiħa 
u Triq San Patrizju illum jeċċedix l-livelli meħtieġ mid-direttiva għall-preparazzjoni ta’ noise maps? Fi 
kwalunkwe każ liema huma t-toroq li ser ikunu inklużi fl-istudji tal-ħsejjes li suppost ser tagħmel l-ERA matul 
din is-sena u li huma rikjesti mill-Environmental Noise Directive kif indikat fl-istess tweġiba? Tista’ tindika 
f’liema perjodu jew perjodi dan l-istudju ser isir? 
 
25/05/2022 
 
 
* 871. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 515, tista' l-Ministru telenka x-xogħlijiet li ser 
isiru, inkluż lista u pjanta tat-toroq li ser jinqalgħu minħabba dawn ix-xogħlijiet, jekk inhu l-każ? 
 
25/05/2022 
 
 
* 879. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew addottati u fostered tfal minn pajjiżi barranin matul is-sena l-oħra? 
 
25/05/2022 
 
 
* 880. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proġett tat-trakka tal-karozzi f’Ħal Far u meta hu previst li jitlesta? 
 
25/05/2022 
 
 
* 881. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 577 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ġustizzja u li 
issa ġiet riferuta lilu u jagħti lista ta’ min huma l-membri tal-Independent Police Complaints Board? 
 
25/05/2022 
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* 882. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jaġġorna l-Kamra dwar il-proġett pilota ta’ autonomous buses li ġie mħabbar f’Mejju tal-2021? 
Inkisbu fondi mill-Unjoni Ewropea għal dan il-proġett? Jekk iva, jista’ jgħidilna kemm u jagħtina rendikont ta’ 
kif dawn se jintefqu? Jekk le, jista’ jagħtina indikazzjoni dwar meta dawn jistgħu jinkisbu? Jista’ l-Ministru 
jgħid jekk tlestietx ir-riċerka fuq dan il-proġett? Jista’ jgħid ukoll jekk hemmx timeframe dwar meta se jsiru l-
provi ta’ dan il-proġett fit-toroq ta’ pajjiżna u jekk hemmx l-infrastruttura kollha meħtieġa biex jibda l-ittestjar? 
 
25/05/2022 
 
 
* 898. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm mill-vetturi reġistrati fis-snin 2020 u 2021 kienu karozzi elettriċi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 899. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm mill-vetturi reġistrati fis-snin 2020 u 2021 kienu hybrid? 
 
25/05/2022 
 
 
* 900. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew skrappjati vetturi (ta’ kull kategorija) fis-sena 2020 u 2021? 
 
25/05/2022 
 
 
* 907. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemmx is-
servizz tal-MRI?  Jekk le, jista' jgħid għaliex dan ma jingħatax fl-Isptar ta' Għawdex? Jista' jgħid min suppost 
jagħmel dan l-investiment hux il-Gvern jew il-kumpanija Steward?  Jista' jgħid ukoll sa meta hu maħsub li jkun 
introdott l-MRI ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex? 
 
25/05/2022 
 
 
* 948. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma x’tip ta’ tindif qed isir, inkluż knis u ħasil ta’ bankini u toroq, fit-toroq kollha (inkluż 
il-promenade) ta’ San Pawl il-Baħar (inkluż Buġibba, Qawra u Xemxija)? Kull meta jsir dan ix-xogħol? Min 
qed iwettaq dan ix-xogħol? Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-programm u skeda ta’ dawn ix-
xogħlijiet? Jista’ l-Ministru jassigura li dan ix-xogħol isir b’mod regolari b’mod partikolari fix-xhur tas-sajf? 
 
25/05/2022 
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* 949. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jinforma x’tip ta’ tindif qed isir, inkluż knis u ħasil ta’ bankini u toroq, fit-toroq kollha (inkluż 
il-promenade) ta’ San Pawl il-Baħar (inkluż Buġibba, Qawra u Xemxija)? Kull meta jsir dan ix-xogħol? Min 
qed iwettaq dan ix-xogħol? Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-programm u skeda ta’ dawn ix-
xogħlijiet? Jista’ l-Ministru jassigura li dan ix-xogħol isir b’mod regolari b’mod partikolari fix-xhur tas-sajf? 
 
25/05/2022 
 
 
* 950. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Billi fi Triq San Ġużepp u Triq tal-Katidral, San Pawl il-Baħar, f’dawn l-aħħar xhur kienu qed jitpoġġew xi 
mains tas-servizzi ġodda, tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar x’inhu x-xogħol li sar, x’inhu x-xogħol li qed isir u 
liema xogħol baqagħlu jsir? Billi bħalissa qegħdin jitqiegħdu xi cables fl-istess toroq, tista’ l-Ministru tagħti 
tagħrif dwar x’inhu x-xogħol li sar, x’inhu x-xogħol li qed isir u liema xogħol baqagħlu jsir? Meta hu mistenni li 
dan ix-xogħol jitlesta kompletament, inkluż il-wiċċ bl-asfalt, u dan billi t-toroq imsemmija jinsabu qrib l-Iskola 
Primarja ta’ San Pawl il-Baħar u qed jinħolqu bosta inkonvenjenti kemm għar-residenti, kif ukoll għall-istess 
skola? Billi qed ikun hemm ħafna trabijiet fiż-żona jista’ jibda jsir il-ħasil tat-triq filgħaxija wara li jkun tlesta x-
xogħol għal dik il-ġurnata? 
 
25/05/2022 
 
 
* 951. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jinforma meta hu ppjanat li jitlesta x-xogħol fuq ir-railings matul il-promenade ta’ San Pawl il-
Baħar (inkluż Buġibba, Qawra u Xemxija)? Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra programm ta’ dawn 
ix-xogħlijiet? X’inhi r-raġuni li dan ix-xogħol ma ġiex pjanat għal aktar kmieni matul is-sena? 
 
25/05/2022 
 
 
* 952. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma x’azzjoni ġiet meħuda fir-rigward ta’ materjal ta’ kostruzzjoni li ġie rrappurtat li 
waqa’ fil-baħar fi Frar 2022 u f’Mejju 2022 fil-Qawra minħabba xogħlijiet li qegħdin isiru fuq moll fl-istess 
żona? X’miżuri ttieħdu biex inċidenti bħal dawn ma jerġgħux iseħħu? 
 
25/05/2022 
 
 
* 953. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma x’azzjoni ġiet meħuda fir-rigward ta’ materjal ta’ kostruzzjoni li ġie rrapurtat li waqa’ 
fil-baħar fi Frar 2022 u f’Mejju 2022 fil-Qawra minħabba xogħlijiet li qegħdin isiru fuq moll fl-istess żona? 
X’miżuri ttieħdu biex inċidenti bħal dawn ma jerġgħux iseħħu? 
 
25/05/2022 
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* 980. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid ir-raġuni għaliex kien hemm żieda sostanzjali fil-miżata tas-sessjonijiet tal-Pilates offruti 
mill-Kunsill Lokali Ħad-Dingli? Jista' jikkonferma ż-żieda kemm kienet? Jista' l-Ministru jikkonferma wkoll kif 
qed jinqasam il-qligħ miġbur minn dawn is-sessjonijiet? 
 
26/05/2022 
 
 
* 981. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid hemmx pjan biex Kunsilli li m’għandhomx binja fejn jospitaw korsijiet jew sessjonijiet ta’ 
keep fit, pilates, yoga jew oħrajn, jistgħu jagħmlu użu minn swali ta’ skejjel fl-irħula rispettivi tagħhom? Jekk 
iva, meta ser jibda dan l-arranġament u f’liema lokalitajiet f’Malta u Għawdex? 
 
26/05/2022 
 
 
* 982. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li fil-Berġa ta’ Ħad-Dingli lanqas hemm 
printer biex l-ispeech language pathologists ikunu jistgħu jipprintjaw rapporti relatati mal-pazjenti tagħhom? 
 
26/05/2022 
 
 
* 983. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid minn meta ser jibda jkun possibbli li familjari (aktar 
minn persuna waħda) ikunu jistgħu jżuru persuna rikoverata fl-isptar flimkien, issa li d-Deputat Prim Ministru 
qed jgħid li l-pajjiż ġie lura għan-normal wara l-COVID-19? 
 
26/05/2022 
 
 
* 984. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid għaliex tneħħew l-ispeed calming measures fit-triq li tagħti għall-Imtaħleb? 
 
26/05/2022 
 
 
* 985. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk fl-aħħar ġimgħat seħħewx xi inċidenti fi kliniċi 
ġodda ta’ fiżjoterapija fil-Kura Primarja fejn pazjenti waqgħu minn fuq couches ġodda? Saret inkjesta dwar 
x’wassal għal dan u jekk hux minnu li d-disinn tal-couches mixtrija kienx ta’ standard skont il-health and safety 
protocols? 
 
26/05/2022 
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* 1012. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 22775 tal-Leġiżlatura XIII, tista’ l-Ministru 
tgħid fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Regolament UE 2017/2394, x’passi sussegwenti għat-tweġiba 
mogħtija u x’miżuri leġiżlattivi ttieħdu fir-rigward tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, l-Awtorità 
Maltija tat-Turiżmu u l-Awtorità tax-Xandir fejn allura kien ġie spjegat li kienu qed jiġu mħejjija l-emendi 
leġiżlattivi neċessarji?  Tista’ tindika liema liġijiet saru f’kull każ? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1016. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord Editorjali tal-PBS? Meta jagħlaq it-terminu tal-ħatra 
tagħhom? Kemm hija r-remunerazzjoni tagħhom? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1017. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru talbiet għal kumpens rigward ħsarat li ġarrbu vetturi minħabba l-istat ħażin 
tat-toroq fis-sena 2021? Jista' jagħti l-informazzjoni minn liema lokalità sar kull ilment? Jista’ jgħid kemm minn 
dawn it-talbiet kienu aċċettati u kemm ingħataw kumpens f’kull każ? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1018. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se jkun qed isir il-kors għal-liċenzja tal-Kategorija B fix-xogħol tal-logħob tan-nar? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1028. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid ta’ min hi r-responsabbilità għall-manutenzjoni ta’ bankina u t-triq li mill-Bieb ta’ Sant 
Anġlu tagħti sal-ponta ta’ Sant’Anġlu u dan peress li hemm telqa kbira f’żona li tiġbed ħafna nies? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1029. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet għall-Casino di Venezia kif ukoll il-bini ta’ lukanda li tmiss miegħu 
li ilhom mitluqa minn qabel l-2013? 
 
26/05/2022 
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* 1030. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jara li tingħata attenzjoni lill-promenade mill-Ponta tal-Isla, iddur ma' Dock 1 u sa Sant’Anġlu, 
b’mod partikolari jekk iħossx li hemm bżonn li jiżdiedu l-istreet furniture (bankijiet, bins eċċ.) u li jinżammu 
aħjar minn dawk li hemm? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1031. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jara li jitneħħew il-vireg ippuntati li hemm fl-art quddiem in-Knights Boulevard f’Bormla, li 
qed ikunu ta’ periklu għal dawk il-ħafna persuni li jimxu f’din iż-żona? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1032. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jara li jitneħħew il-vireg ippuntati li hemm fl-art quddiem in-Knights Boulevard f’Bormla, li 
qed ikunu ta’ periklu għal dawk il-ħafna persuni li jimxu f’din iż-żona? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1033. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslet l-installazzjoni ta’ lift fil-blokka f’Bormla lid-dettalji dwarha qed jingħataw 
separament? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1037. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li saret zebra crossing temporanja fit-tarf ta' Triq il-Karwija kantuniera ma' Triq De Warsbergh, il-Gudja 
(hekk kif jidher fir-ritratt anness) jista' l-Ministru jara li jsir dawl adegwat u jerġgħu jinżebgħu l-linji ta' zebra 
crossing, minħabba li din kważi ċċarat għal kollox u l-karozzi mhux jinnutawha, b'periklu serju għal kull min 
ikun qed jimxi? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1053. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Lampuka, f’Ħal Tarxien u kemm hu kkalkolat li se 
tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 
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* 1054. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Simmons, f’Ħal Tarxien u kemm hu kkalkolat li se 
tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1055. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Santu Wistin, f’Ħal Tarxien u kemm hu kkalkolat li 
se tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1056. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Lampuka, f’Ħal Tarxien u kemm hu  kkalkolat li se 
tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1058. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta ser tkun lesta l-librerija tal-Iskola Sekondarja ż-Żejtun, parti mill-Kulleġġ San 
Tumas More? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1059. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx għamara nieqsa fil-blokka numru 5 tal-amministrazzjoni fl-Iskola Sekondarja 
ż-Żejtun, parti mill-Kulleġġ San Tumas More? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1060. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan li l-Iskola Sekondarja ż-Żejtun, parti mill-Kulleġġ San Tumas More, 
ikollha gym? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1061. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta ser titlesta s-sala fl-Iskola Sekondarja ż-Żejtun, parti mill-Kulleġġ San Tumas More? 
27/05/2022 
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* 1062. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li jitneħħew il-mobile classrooms mill-Iskola Sekondarja ż-Żejtun, 
parti mill-Kulleġġ San Tumas More? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1063. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid f'liema stadju wasal il-ftehim kollettiv tal-Junior College? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1067. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 23297 tat-13-il Leġiżlatura, tista’ l-Ministru tgħid x'ħidma 
saret fl-interval, b’mod partikolari jekk saritx il-konsultazzjoni pubblika hemm imsemmija u jekk iva, meta u 
ma’ min saret, u jekk le, meta hu maħsub li ssir? Tista’ tgħid ukoll x’kien l-eżitu tas-sehem tal-Awtorità ta’ 
Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) fid-diversi laqgħat li għalihom ukoll 
hemm referenza fl-imsemmija tweġiba? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1084. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk il-faċilità li qed tintuża bħala home tal-anzjani fi Triq l-Ewropa fir-Rabat, Għawdex, 
ġietx spezzjonata u ċċertifikata li tista' tintuża għal dan l-iskop anke jekk għall-perjodu temporanju?  Jista' jgħid 
meta saru l-ispezzjonijiet u minn min saru?  Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tar-rapport u ċ-ċertifikati 
maħruġa?  Jista' jgħid meta dan il-post beda jintuża bħala home għall-anzjani u meta hu maħsub li jieqaf 
jintuża? 
 
27/05/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
 

42. IL-MINISTRU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI, l-Onor. 
Anton Refalo, jipproponi:  
 
L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji, Kap. 437”. 
 
27.05.2022 
 
 
39. IL-MINISTRU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U L-IPPJANAR, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, 
jipproponi: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 
2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp, Kap. 552. 
 
19.05.2022 

 
 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

 
1. 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 
 
2. 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 
 
3. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tieni Qari – 

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 
4. Mozzjoni Nru 38 – Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022 – 

Votazzjoni  
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
30 ta’ Mejju 2022                      SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 1 ta’ Ġunju, 2022 fl-4.30 
p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 
 

1. Minuti 
2. Preżentazzjoni mill-Caritas dwar ir-rapport MINIMEBDL 2022 – Focusing on three low-income 

household categories 
3. Affarijiet oħra. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar il-Ħamis, 2 ta' Ġunju, 2022 fis-2.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 

1. Konferma tal-Minuti;  
2. Korrispondenza; u 
3. Eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts awarded 

to ElectroGas Malta Ltd. by Enemalta Corporation. 
 
 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 
 
Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, 
ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Ministru għall-Ġustizzja  
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
30 ta’ Mejju 2022                     SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


