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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 18 

 
L-Erbgħa, 15 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 79. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 80. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 81. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
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* 82. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 384. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 385. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, tista' l-Ministru tagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Tista' tagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Tista' tagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 386. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 387. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 388. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
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ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 389. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 705. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern biex jindirizza bis-serjetà l-isfida tal-inflazzjoni fuq il-poplu 
Malti? 
 
23/05/2022 
 
 
* 706. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għall-isfidi dwar meta r-regolatur jagħmel spezzjoni (on-site inspection) lill-professjonisti u/jew 
kumpaniji finanzjarji u bankarji u peress li hemm numru ta' każijiet fejn qed isiru on-site inspections u talbiet 
minn entitajiet differenti lill-professjonisti u/jew kumpaniji fl-istess ħin u dan joħloq pressjoni żejda fuq 
practitioners f'dan is-settur importanti,  u jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet fejn ikun hemm bżonn li jsir hekk, 
imma ħafna drabi dan isir minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni, koordinazzjoni u pjanar adegwat min-naħa tal-
awtoritajiet, jista' l-Ministru jgħid xi pjan għandhom l-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu biex ikun 
hemm aktar koordinazzjoni u komunikazzjoni aħjar bejniethom?  
 
23/05/2022 
 
 
* 707. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Peress li kien hemm ilmenti li l-Għassa tal-Pulizija tas-Siġġiewi qed tkun magħluqa, jista' l-Ministru jgħid 
għalfejn l-għassa qed tkun magħluqa u meta se terġa' tibda tinfetaħ b'mod regolari? 
 
23/05/2022 
 
 
* 708. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern biex jattira setturi ġodda fl-ekonomija tagħna matul il-ħames snin 
li ġejjin? Jista' jindika liema huma dawn is-setturi l-ġodda? 
 
23/05/2022 
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* 709. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern biex jattira setturi ġodda fl-ekonomija tagħna matul il-ħames snin 
li ġejjin? Jista' jindika liema huma dawn is-setturi l-ġodda? 
 
23/05/2022 
 
 
* 750. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 309, li oriġinajrjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttutra u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilha, u ċjoè: Peress li rċevejt numru ta' lmenti 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 tista' l-
Ministru tgħid jekk saritx konsultazzjoni serja mar-residenti? Tista’ tikkonferma li l-ispjazju ta’ parkeġġ mhux 
se jonqos? Tista’  tikkonferma 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? 
 
24/05/2022 
 
 
* 770. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 19, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jgħid x’kienet ir-raġuni li r-roll out beda u twaqqaf wara xi ġranet imma reġa’ beda xi jiem wara? 
 
24/05/2022 
 
 
* 771. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 21, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jgħid fiex wasal l-aġġornament tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete? Jista’ jgħid jekk bdietx il-konsultazzjoni? 
Jekk iva, ma’ min? Jekk le, meta se tibda l-konsultazzjoni? 
 
24/05/2022 
 
 
* 809. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tal-mogħoż u nagħaġ f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema 
lokalità jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il mogħża / nagħġa hemm f’kull razzett? 
 
24/05/2022 
 
 
* 810. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tal-għoġġiela f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema lokalità 
jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il għoġol hemm f’kull razzett? Kemm jipprovdu laħam fix-xahar għas-suq 
lokali, razzett b’razzett, mill-2019 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 
 
24/05/2022 
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* 811. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tal-fniek f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema lokalità 
jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il fenek / fenka hemm f’kull razzett? 
 
24/05/2022 
 
 
* 812. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tat-tiġieġ f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema lokalità 
jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il tiġieġa hemm f’kull razzett? 
 
24/05/2022 
 
 
* 813. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tal-majjali f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema lokalità 
jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il majjala hemm f’kull razzett? Xi kwoti għandu kull razzett u kemm fil-fatt 
joqtol majjal fil-ġimgħa? 
 
24/05/2022 
 
 
* 814. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid bir-riforma li l-Gvern għamel fil-Pitkalija, x’inhu l-ammont ta’ commission li qed jieħdu 
s-Sales and Marketing Agents? Min qed iħallas din il-commission u f’liema ammonti? 
 
24/05/2022 
 
 
* 1307. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 274 u 773 u 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? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1308. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 785 u ċjoe: Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija 
parlamentari 273 li oriġinarjament saret lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u li issa ġiet riferuta lilu u 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?  
 
01/06/2022 
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* 1315. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Dwar il-proġett li qed jiġi propost li jsir ġewwa Marsaxlokk fuq art tal-Gvern/car park u l-binja ta’ Home u mass 
project, jista’ l-Ministru jgħid x’impatt jista’ jkollu fuq ir-residenti li jgħixu fl-akkwati fejn jidħol ambjent/light 
pollution u sound pollution? Huwa minnu li dan ikun qed imur kontra dak li l-Gvern ippropona fil-Manifest 
Elettorali tiegħu fejn jidħol ambjent aħjar għaċ-ċittadini? Saru studji f’dan ir-rigward? U jekk iva, jista’ 
jippubblikahom? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1316. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk hux ser jiġu mgħottija katusi li saru biex jinżel l-ilma tax-xita minnhom, fir-
riġenerazzjoni tat-taraġ fis-Saqqajja l-Imdina? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1317. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk hux ser jiġu mgħottija katusi li saru biex jinżel l-ilma tax-xita minnhom, fir-
riġenerazzjoni tat-taraġ fis-Saqqajja l-Imdina? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1318. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jindika jekk hux ser isir ‘hand railing’ fit-taraġ li sar bħala parti mill-proġett ta’ Triq it-Tagħbija 
fir-Rabat?  
 
02/06/2022 
 
 
* 1319. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed isir ‘patroling’ mill-community police fl-inħawi tal-Virtù r-Rabat Malta u 
jekk hemmx xi ‘data’ li tindika dan? Jikkonferma li jsir infurzar fuq oġġetti/makkinarju/inġenji li m’għandhomx 
liċenzji li joqogħdu fit-triq? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1320. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm każ fejn persuni tħallew mingħajr aċċess għal darhom waqt xogħlijiet li 
qed isiru fi Triq Toni Farrugia, ir-Rabat, u għaliex ma tħalliex aċċess? Jista’ jgħid hux qed issir komunikazzjoni 
mar-residenti meta jkun ser jingħalaq kompletament l-aċċess, anke bil-mixi, lir-residenti? Jingħata kumpens 
f’każ li persuni jkollhom iħallu darhom minħabba f’hekk? 
 
02/06/2022 
 
 



7 
 

* 1387. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jara li l-ħsara li hemm fl-aħħar parti ta’ Triq Girolamo Cassar, fil-Belt Valletta, preċiżament 
fejn hemm forma ta’ roundabout, tiġi msewwija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1388. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jara li l-ħsara li hemm fl-aħħar parti ta’ Triq Girolamo Cassar, fil-Belt Valletta, preċiżament 
fejn hemm forma ta’ roundabout, tiġi msewwija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1389. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet qed isiru fil-preżent fil-Ġnien Peppi Delceppo, Bormla fit-Triq 
Fuq Verdala? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1390. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għal numru ta’ domandi li kienu saru fil-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jippreżenta l-aħħar 
rapport tekniku dwar il-ħsarat u x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid kif ukoll 
jara li t-tappieri li hemm u qed jinżlu biċċa biċċa jiġu msewwija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1391. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għal numru ta’ domandi li kienu saru fil-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jippreżenta l-aħħar 
rapport tekniku dwar il-ħsarat u x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid kif ukoll 
li jara li t-tappieri li hemm u qed jinżlu biċċa biċċa jiġu msewwija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1392. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
B’referenza għal numru ta’ domandi li kienu saru fil-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jippreżenta l-aħħar 
rapport tekniku dwar il-ħsarat u x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid kif ukoll 
li jara li t-tappieri li hemm u qed jinżlu biċċa biċċa jiġu msewwija? 
 
06/06/2022 
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* 1398. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm hemm Segretarji Permanenti impjegati fil-preżent u ċjoè fis-6 ta’ Ġunju, 2022 
u kemm minn dawn ġew ingaġġati wara sejħa fis-servizz pubbliku? Dawk li ma ġewx maħtura wara sejħa, kif 
ġew ingaġġati? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1399. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk Infrastructure Malta għandhiex il-ħsieb li taqla’ u tasfalta Triq il-Kbira San Ġużepp, 
kemm il-parti ta’ Santa Venera kif ukoll il-parti tal-Ħamrun? Jista’ l-Ministru jgħid liema biċċa se ssir u meta? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1400. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li jitranġaw xi bus shelters li hemm fi Triq il-Kbira San Ġużepp, 
Santa Venera fi żmien qarib? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1401. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu t-total ta’ flus li l-Istat kellu jħallas bħala kumpens illikwidat mill-Qrati tal-
Ġustizzja a favur ir-rikorrenti abbażi ta’ ksur tal-artikolu 37 tal-Kostituzzjoni dwar id-dritt ta’ tgawdija tal-
proprjetà, f’dawn l-aħħar tliet snin? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1434. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi preżenza hemm tal-pulizija f’Ta' Qali? Jekk hiex waħda frekwenti? Jista’ jgħid ukoll 
jekk daħlux rapporti ta' sewqan perikoluż u eċċessiv kif ukoll diversi lmenti ta' storbju ta' mużika u għajjat sas-
sigħat bikrin ta' filgħodu?  
 
08/06/2022 
 
 
* 1435. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 23296 tal-Leġiżlatura XIII, tista’ l-Ministru tgħid meta 
saret it-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/2161 dwar l-infurzar aħjar u mmodernizzar tar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-protezzjoni tal-konsumatur li skont l-istess direttiva kellha tiġi trasposta sat-28 ta’ Novembru, 2021? 
Tista’ telenka liema huma l-liġijiet nazzjonali li jimplimentaw il-miżuri ta’ din id-direttiva?  Tista’ tgħid ukoll 
jekk saritx xi forma ta’ konsultazzjoni pubblika dwar it-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva u jekk iva, ma’ min u 
x’kien l-eżitu? U jekk le, għalfejn ma saritx tenut kont ta’ dak li ġie mwiegħed fit-tweġiba mogħtija għall-
mistoqsija parlamentari 23296? 
 
08/06/2022 
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* 1436. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm swiet il-mawra tiegħu fil-Kanada (fosthom f’Toronto) f’dawn il-jiem u minn min 
kien akkumpanjat? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1463. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta r-rikorsi kostituzzjonali li jsiru minn persuni li jirrisjedu f’Għawdex ser jibdew 
jinstemgħu fil-Qorti ta' Għawdex, u dan in vista li ħames snin ilu predeċessuri tiegħu kienu wegħdu li fi ftit xhur 
dawn kellhom jibdew jinstemgħu f’Għawdex stess? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1464. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid għaliex każijiet quddiem it-Tribunal Industrijali li jitressqu minn persuni li jirrisjedu 
f'Għawdex kontra persuni jew kumpaniji li joperaw f'Għawdex iridu bilfors jinstemgħu f'Malta?  Jista' jieħu l-
passi neċessarji biex dawn jibdew jinstemgħu f'Għawdex stess? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1469. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jelenka, jekk hu l-każ, kull direct order jew simili, taħt kwalsiasi kappa jew isem, li kwalsiasi 
entità taħtu tat lill-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament fl-2019 u fl-2020? Għal kull każ, 
jista’ jagħti l-ammont ta’ ħlas u r-raġuni ta’ dak ix-xogħol? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1470. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jispjega r-raġuni għaliex il-Head Legal & Enforcement tal-Gaming Authority li d-dettalji 
dwarha qed jingħataw separatament tħalliet tmur Las Vegas fl-2018 mal-individwu li d-dettalji dwaru wkoll qed 
jingħataw separatament li allura kien operatur tal-gaming? Jista’ jgħid jekk dan kienx kunflitt ta’ interess u jekk 
sarx bil-kunsens taċ-Chairman tal-Gaming Authority? Jista’ jgħid jekk l-ispejjeż tagħha taż-żjara tħallsux mill-
Awtorità? 
 
09/06/2022 
 
* 1471. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna qiegħda f’xi skema mħaddma mill-Fondazzjoni tal-General Workers’ 
Union u li kienu jirreġistraw għax-xogħol qabel ma ttieħdu mill-Fondazzjoni? F’liema impjiegi qegħdin 
jitpoġġew, ma’ liema awtorità, dipartiment, aġenzija jew kumpanija huma qegħdin jintbagħtu jaħdmu? X’inhi t-
take home pay tagħhom? 
 
09/06/2022 
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* 1472. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jelenka kemm intefqu flus mill-Ministeru tiegħu u kull entità u dipartiment li jaqa’ taħtu, għal 
konsulenza fuq public relations jew komunikazzjoni, minn Marzu 2013 sal-jum li fih din l-interpellanza tkun 
imwieġba, maqsuma sena b’sena? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1497. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid:: 
 
a) Jekk hux minnu illi l-persuna, li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, ilha sospiża "with full pay" 
mill-aħħar ta’ Lulju tal-2018?  
b) Jekk hu fl-affermattiv, hix qed titħallas ukoll l-allowances dovuti kollha bħal communication u trasport? 
ċ) Jekk hix qed titħallas tal-leave?  
d) Jekk hix qed tingħata performance bonus u jekk iva, kemm ingħatat kull sena kemm ilha fl-MCAST? 
e) Kemm jammonta l-ħlas kollu li din il-persuna tħallset minn Lulju 2018 sal-aħħar ta' Mejju 2022?  
 
10/06/2022 
 
 
* 1498. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jipprovdi kopja tal-vacancy forms kollha li ġew approvati mis-Segretarju Permanenti għall-
gradi ta' Director u ta' Deputy Director fl-MCAST minn Ġunju 2018 sa Mejju 2022?  
 
10/06/2022 
 
 
* 1499. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jipprovdi lista tar-requirements għall-gradi ta' Director u Deputy Director għall-vacancies kollha 
li ħarġu għal dawn il-gradi minn Ġunju 2018 sa Mejju 2022? Xi kwalifiki kellha kull persuna li ġiet magħżula 
għal kull vacancy li ħarġet minn Ġunju 2018 sa Mejju 2022 għall-gradi ta' Director u Deputy Director? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1501. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 1349, jista’ l-Ministru jgħid mit-28 pożizzjoni li hemm 
mimlija fil-Qorti ta' Għawdex, kemm minnhom huma ta' persuni li bħalissa, għal raġuni jew oħra, mhux qed 
jattendu għax-xogħol għal perjodu ta' aktar minn ġimgħa?  Jista' jgħid minn dawn kemm irtiraw jew ħarġu bil-
leave tal-irtirar ta' qabel ix-xogħol?  Jista' jgħid x'qed isir kull darba li l-Qorti qed tispiċċa mingħajr Marixxall 
biex iqassam in-notifiki li jkun hemm bżonn? 
 
 
10/06/2022 
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* 1507. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ngombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1508. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1509. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1510. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1511. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, 
li hu maħsub biex jintuża minn persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt 
kull attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul 
l-aħħar sena dwar ingombru fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità 
li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
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* 1512. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1522. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 176 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet 
infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun fis-snin 2020 u 2021 rispettivament u matul is-sena 2022 
sat-30 ta’ April 2022? Jista’ jgħid fejn sar dan ix-xogħol, fiex kien jikkonsisti, kemm sewa u min wettaq dan ix-
xogħol? 
 
10/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
50. ID-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTRU GĦAS-SAĦĦA, L-ONOR. CHRIS FEARNE, 
jipproponi:  
 
L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex ikompli jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa, 
Kap. 464”.  
 
10.06.2022 

 
 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

1. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tieni Qari 
(Kont.) – Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  

 
2. 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 
 
3. 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 
 
4. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Tieni Qari – Ministru għall-

Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  
 
5. Mozzjoni Nru 38 – Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022 – 

Votazzjoni  
 

6. Mozzjoni Nru 39 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-Sena 2022 – Votazzjoni  
 

7. Mozzjoni Nru 41 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija tal-Artijiet għas-Sena 2022 – Votazzjoni  
 

8. Mozzjoni Nru 45 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2022 – 
Votazzjoni 

 
9. Mozzjoni Nru 49 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena 2022 – Votazzjoni  
 
10. Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tielet Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
14 ta’ Ġunju 2022                                   SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 
 

LAQGĦA KONĠUNTA BEJN  
IL-KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI U 

L-KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqgħu nhar l-
Erbgħa, 15 ta’ Ġunju 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati, fil-Parlament b’din l-aġenda: 
 

1. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali għas-sena 
2020  

2. Affarijiet Oħra 
 
 

KUMITAT 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
14 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


