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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 19 

 
It-Tnejn, 20 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 390. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 391. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi 
tal-Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' 
benefiċċji allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 392. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li 
jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO 
rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
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* 393. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 394. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 395. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 772. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 24, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jgħid x’kienu r-raġunijiet għall-azzjonijiet industrijali? Kemm damu għaddejjin dawn l-azzjonijiet? Jista’ jgħid 
x’kien il-ftehim li ġab fi tmiemha l-azzjoni industrijali? Jista’ jpoġġi dan il-ftehim fuq il-Mejda tal-Kamra? 
 
24/05/2022 
 
 
* 815. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-funzjoni tal-Food Safety Agency? Min huma l-impjegati li tħaddem magħha din 
l-aġenzija, f’liema belt jew raħal jgħixu, x’inhi r-responsabbiltà tagħhom u f’liema grad/skala jinsabu?  
 
24/05/2022 
 
 
* 816. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ sajjieda full-time f’Malta u f’Għawdex, separatament u minn liema 
belt jew raħal ġejjin fil-ġurnata ta’ meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari?  
 
24/05/2022 
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* 817. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ sajjieda part-time f’Malta u f’Għawdex, separtament u minn liema 
belt jew raħal ġejjin fil-ġurnata ta’ meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari?  
 
24/05/2022 
 
 
* 818. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser tingħata għajnuna lir-raħħala tagħna minħabba żieda fil-prezz tal-ġwież 
minħabba l-gwerra fl-Ukrajna? X’qed isir mill-Gvern biex ikun hawn ħażna suffiċjenti ta’ magħlef għall-
bhejjem tar-raħħala tagħna?  
 
24/05/2022 
 
 
* 819. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-baġit għat-tieni nofs ta’ din is-sena f’dak li għandu x’jaqsam ma’ reklamar tal-
prodott lokali? 
 
24/05/2022 
 
 
* 820. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti t-titjib fir-riforma tal-Pitkalija maqsuma sena b’sena mill-2018, 2019, 
2020, 2021 u 2022 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, inkluż in-nefqiet relatati sena 
b’sena? 
 
24/05/2022 
 
 
* 826. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-
tweġiba), xahar b'xahar, mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-
dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 827. 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 direct orders ingħataw matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
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* 828. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 829. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 830. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 831. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 849. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 25, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jgħid liema hija l-union li għandha rikonoxximent? 
 
25/05/2022 
 
 
* 1184. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 45 u 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? 
 
01/06/2022 
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* 1185. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 46 u 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? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1306. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 49 u 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? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1362. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta l-Gvern xtara l-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, 
mingħand il-kumpanija Steward Health Care? Jista’ jgħid jekk ix-xiri tal-kumpanija kienx jinkludi l-apparat tas-
Cyclotron li tipproduċi t-tracer li jintuża fid-dijanjożi u l-kura tal-Kanċer? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1393. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm kumpilazzjonijiet pendenti fil-Qrati ta’ pajjiżna sal-aħħar 
tas-sena 2021 u jistax jindika kemm ġew deċiżi? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1394. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm sentenzi tul is-sena li għaddiet 2021 fejn il-piena inflitta 
kienet ta’ Community Service Order, kemm ta’ ordni ta’ probation u kemm ta’ sentenza sospiża? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1395. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hu previst li se jdum ix-xogħol f’parti ta’ Triq iċ-Ċimiterju, Raħal 
Ġdid billi ilha magħluqa u wieqfa? Jista’ jindika wkoll x’xogħlijiet huma previsti li jkunu esegwiti u kemm 
dawn se jiġu jiswew? 
 
06/06/2022 
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* 1396. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hu previst li se jdum ix-xogħol f’parti ta’ Triq iċ-Ċimiterju, Raħal 
Ġdid billi ilha magħluqa u wieqfa? Jista’ jindika wkoll x’xogħlijiet huma previsti li jkunu esegwiti u kemm 
dawn se jiġu jiswew? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1397. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għad-domandi parlamentari preċedenti li saru fl-aħħar Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jinforma lill-
Kamra meta ġew istallati t-traffic lights fi Triq il-Kunsill tal-Ewropa, Żabbar/Fgura u kemm ġew jiswew?  
 
06/06/2022 
 
 
* 1402. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 306, tista’ l-Ministru tagħti spjegazzjoni u break down 
tan-nefqa stmata bħala €35 miljun u jekk hemmx il-fondi diġà allokati għal dan il-proġett? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1403. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid min qed jieħu ħsieb l-upkeep u s-soft areas tar-roundabout f’Santa Venera li tagħti lejn 
Triq il-Kapillan Mifsud, lejn Triq il-Ferrovija, u/jew lejn Triq Reġjonali, u liema entità hi inkarigata  tagħmel 
dan u sa meta hu l-kuntratt attwali? Meta jiskadi l-kuntratt preżentement fis-seħħ? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1404. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru fil-Belt Valletta? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1405. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru fil-Floriana? 
 
08/06/2022 
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* 1406. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru fil-Ħamrun? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1407. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru fil-Marsa? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1473. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1127, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u 
x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, jista' l-Prim Ministru jgħid jekk persuna li kienet taħdem maċ-Ċivil, kienet 
professjonista u taqa’ taħt il-Ftehim Kollettiv, tirtira bil-pensjoni wara snin ta’ servizz,  il-pensjoni tagħha hijiex 
aġġustata skont il-Ftehim Kollettiv ġdid? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1474. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien il-ħlas li l-Awtorità tal-Artijiet irċeviet għall-encroachment permits, kull sena 
mill-2013 sal-lum? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1475. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ kull kuntratt/skrittura li permezz tagħha/tiegħu d-
ditta legali, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, intrabtet tagħti jew ingħatat xogħol ta’ konsulenza 
legali mill-Ministeru tiegħu, inkluż mill-Grand Harbour Regeneration Corporation (GHRC), wara l-1 ta’ April 
2013?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1476. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ħlasijiet kollha li saru mill-Ministeru tiegħu lil ditta legali, li d-dettalji dwarha qed 
jintbagħtu separatament, wara l-1 ta’ Mejju, 2013 u sal-lum, bid-data rispettiva? 
 
09/06/2022 
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* 1477. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma li l-medjatur bejn il-Gvern u l-Union of Cabin Crew tal-Air Malta fl-2017/2018 
kien tħallas għall-medjazzjoni tiegħu u jistax jgħid jekk tali somma/ħlas kienx jeċċedi l-€100,000? Jista’ jagħti 
ċ-ċifra eżatta ta’ tali ħlas u d-data meta sar il-pagament?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1478. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid f’liema data u b’liema titolu ngħatat il-proprjetà parti mill-bini ta’ Transport Malta f’Sa 
Maison lill-individwu li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament u jistax iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 
kopja tal-kuntratt/att/skrittura/deċiżjoni relattiv? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1482. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm tressqu każijiet quddiem il-Local Governance Board imwaqqaf mill-
Avviż Legali nru 363.150, kemm ilu li ġie mwaqqaf u kemm hemm każijiet pendenti u kemm ġew deċiżi 
każijiet is-sena li għaddiet? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1513. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru u s-Segretarju Parlamentari jaraw 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 minnhom jew minn xi entità li taqa’ taħthom? Kemm-il rapport irċevew 
matul l-aħħar sena dwar ingombru fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnhom jew minn 
xi entità li taqa’ taħthom? 
 
10/06/2022 
 
* 1514. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1086, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jagħti tagħrif dwar jekk il-Gvern għandux pjan li l-Continuous Glucose Monitors u s-servizz relatat jingħata lill-
persuni oħra barra lill-pazjenti bid-dijabete Tip 1 sal-età ta' 21 sena? Jekk iva, jista' jagħti dettalji dwar dan il-
pjan? 
 
10/06/2022 
 
* 1515. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema skemi maħruġa mill-Ministeru tagħha huma miftuħa sabiex jgħinu 
lill-għaqdiet volontarj? Meta nfetħu u meta jagħlqu? Tista’ tagħti tagħrif dwar xi skemi hemm il-ħsieb li 
jinħarġu mill-Ministeru matul is-sena li ġejja sabiex jgħinu lill-għaqdiet volontarji? Tista’ tagħti tagħrif dwar kif 
qegħdin jiġu infurmati l-għaqdiet volontarji dwar id-diversi skemi li jinħarġu mill-Ministeru?  
 
10/06/2022 
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* 1516. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm binjiet tal-Gvern li qegħdin jinbnew bħalissa jew li bdew 
jinbnew u għadhom ma tlestewx fil-lokalitajiet tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar sabiex dawn jintużaw 
bħala postijiet ta’ residenza? Jista’ jagħti tagħrif dwar fejn qiegħda kull binja u meta hi mistennija li din titlesta u 
tibda tintuża? Jista’ jaċċerta li kull binja minn dawn hi aċċessibbli għal persuni b’diżabilità? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1523. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tispjega r-raġuni tar-riżenja taċ-Chairman tal-Bord tal-Enemalta, seba' xhur biss wara li ġie 
appuntat?  
 
13/06/2022 
 
 
* 1524. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm għalliema Supply li għandhom kuntratt jiġġedded sena b'sena, fil-primarja, 
fil-medja u fis-sekondarja fl-iskejjel kollha tal-Istat sa tmiem din is-sena skolastika?  
 
13/06/2022 
 
 
* 1526. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk Transport Malta waslitilhiex talba mill-Kunsill Lokali ta' Birkirkara dwar il-bżonn 
immedjat li jsiru traffic calming measures fi Triq Ġużè Orlando u Triq Bontadini f'Birkirkara? Jekk iva, x'qed 
isir fuqha, u jekk le, jista' l-Ministru jintervjeni sabiex dawn it-toroq ikunu siguri kemm għar-residenti kif ukoll 
għas-sewwieqa? 
 
13/06/2022 
 
* 1540. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1416 u jagħti tagħrif dwar liema huma l-bajjiet li huma 
kklassifikati bħala swimmer designated zones għas-sajf 2022? Meta hu mistenni li jkunu mmarkati fil-baħar 
dawn l-istess żoni? 
 
14/06/2022 
 
* 1541. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Peress li l-provvista tal-ilma fi Triq Mons. G. Depiro, fir-Rabat Malta, ilha għal dawn l-aħħar xhur ħażina ħafna 
u meta f’dawn l-aħħar jiem numru ta' ħaddiema tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC) kienu fuq il-
post, raw li l-problema hija li l-kanna tal-ilma li għandha ’l fuq minn 40 sena trid tinbidel, anke minħabba l-ilma 
maħmuġ li kontinwament qiegħed jasal fid-djar tar-residenti, għaldaqstant. tista' l-Ministru tgħid meta din il-
kanna sejra tinbidel ħalli jissolva l-inkonvenjent għar-residenti? 
 
14/06/2022 
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* 1542. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm pulizija stazzjonati f'kull ħin fl-Għassa tal-Pulizija f'Tas-Sliema, San Ġiljan 
u s-Swieqi? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1543. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hux qegħdin isiru patrols tal-Pulizija bil-mixi mal-promenade ta' Tas-Sliema, u jekk 
iva, kemm-il darba dawn isiru? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1544. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex il-pazjenti li jmorru jiġbru r-riżultati tal-
X-Ray mill-Poliklinika fil-Gżira, fil-ġurnata u l-ħin li fih ġew infurmati biex imorru, kienu mġiegħla jistennew 
għal aktar minn erba’ sigħat qabel jingħataw ir-riżultat? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1545. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l- Ministru jgħid meta se jiġu sostitwiti r-railings tal-promenade ta’ Tas-Sliema, bejn Fond Għadir u l-
Waterpolo Pitch ta’ Tas-Sliema, li huma kollha sadid? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1546. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l- Ministru tgħid meta se jiġu installati l-arbli tad-dawl neqsin fil-promenade f’Tas-Sliema, li saritilhom 
il-ħsara minn maltemp aktar minn tliet snin ilu u li ilhom neqsin minn dakinhar? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1547. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba li ngħatat għall-mistoqsija parlamentari 1015, jista’ l-Ministru jgħid meta se jinħatar 
il-Bord tad-Diretturi tal-PBS, għal liema terminu se jinħatar, u x'se tkun ir-remunerazzjoni tagħhom? 
 
14/06/2022 
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* 1551. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il breeder tal-klieb hu rreġistrat f'Malta u Għawdex?  
 
14/06/2022 
 
 
* 1552. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħareġ multi amministrattivi d-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali minn Ottubru 
2021 sal-lum? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1553. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm sejjer jiswa lill-Gvern il-proġett tal-istrateġija nazzjonali għall-ħarsien tal-
annimali? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1554. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk is-servizz tal-1717 bediex jitħaddem f’Għawdex? Jista’ jgħid ukoll kemm persuni 
qed jaħdmu f'dan is-servizz kemm dan ilu jopera? Il-persuni li ntgħażlu, fuq liema kriterji ġew ingaġġati? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1555. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm inġabru qtates minn Jannar sal-aħħar ta' Mejju mill-Animal Welfare? Kemm kien 
hemm minn dawn il-qtates li kellhom jitraqqdu? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1558. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 1360, tista’ l-Ministru telenka l-liġi jew liġijiet 
nazzjonali rigward kull waħda minn dawn l-entitajiet imsemmija fit-tweġiba tagħha, fejn allura l-entità 
konċernata tista’ tieħu passi a tenur tad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija direttiva kif rifless fil-Liġi Maltija fil-
konfront ta’ dik l-entità? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1559. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 1414, peress li r-"regoli stabbiliti" jipprovdu għal "ogħla penali li jista' 
jiġi impost", jista' l-Ministru jagħti l-ammont preċiż tal-penali li ġie impost f'dan il-każ partikolari (Enemalta 



12 
 

plc), kemm għall-kontijiet tal-2019 li ġew imdaħħla sena u nofs tard u kemm dawk tal-2020 li ġew imdaħħla 
madwar sitt xhur tard? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1560. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1415, ġaladarba l-Ministru qed tgħid li ma tistax 
tippubblika "volumi u prezzijiet dettaljati xahar b'xahar fuq medda ta' numru ta' snin", tista' tippubblika biss il-
prezzijiet u l-volumi ta' elettriku li nxtraw mill-interconnector, mill-Electrogas (Delimara 4) u minn Shanghai 
Electric (Delimara 3), għal xahar wieħed biss f'Mejju 2017? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1561. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
B'referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 1100 u 1413, jista' l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 
rendikont tal-infiq kollu li sar għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-iSpecial Olympics mill-entitajiet u Ministeri 
konċernati, lil min sar il-ħlas u b'liema proċedura ingħata (direct order, tender, etc.)? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1562. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi proġetti saru f'Għawdex mid-dħul tat-taxxa fuq kull lejl fil-hotels u akkomodazzjoni 
oħra?  Jista' jgħid minn kemm ilha li ġiet introdotta din it-taxxa sal-lum, kemm kien id-dħul minn Għawdex?  
Jista' jgħid kemm minn din it-taxxa ġiet investita f'Għawdex stess? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1563. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li tkun lesta l-Iskola Primarja tar-Rabat, Għawdex?  Jista' jgħid din l-
iskola kemm se tkun tiflaħ studenti?  Jista' jgħid din l-iskola l-ġdida, kemm-il parkeġġ se jkollha magħha u 
kemm jieħu karozzi kull parkeġġ li qed isir ma’ din l-iskola l-ġdida fiċ-ċentru tar-Rabat, Għawdex? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1564. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jikkonsidra li jsir reserved parking għar-residenti tal-Kottonera, b'mod partikolari d-dawra ta' 
fejn hemm l-irmiġġi u dan għax ħafna mill-parking spaces qed jittieħdu għal ġranet sħaħ kemm minn min juża l-
ferry għax-xogħol jew mis-sidien tad-dgħajjes? 
 
14/06/2022 
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* 1565. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hawn twelid ta' trabi permezz tal-IVF 
matul l-aħħar ħames snin, sena b'sena? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1566. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu l-pjanijiet avvanzati li kellha l-Awtorità tal-Artijiet biex il-Mitħna ta' San 
Ġwann, Bormla, li hi ta' żmien il-Kavallieri, tiġi restawrata? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1567. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu l-pjanijiet sabiex il-Mitħna fiż-Żona ta' Santa Margerita, Bormla, tiġi 
restawrata? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1568. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jikkonsidra li l-irmiġġi li hemm amministrati minn Transport Malta fiż-Żona ta' Dock 1, 
Bormla, jiġu upgraded u jkun hemm is-servizzi neċessarji? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1569. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hawn tobba tal-familja li qed jinvistaw 
pazjenti b’nuqqas ta’ saħħa mentali fil-komunità u kemm qegħdin jitħallsu għal dan is-servizz? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1570. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jindika liema huma dawk il-kunsilli lokali fejn fil-lokalità tagħhom mhux qed jitħaddem is-
servizz tal-gwardjan lokali? 
 
14/06/2022 
 
* 1571. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Billi skont iċ-ċifri tal-Eurostat il-paga minima ta’ Malta hija l-aktar baxxa meta kkomparata mal-pajjiżi l-oħra 
fil-Punent tal-Ewropa, jista’ l-Ministru jgħid x’qiegħed isir biex din il-paga minima tiġi riveduta? 
 
14/06/2022 
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* 1572. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, 
jindika kemm-il annimal ġie miġbur mill-ħaddiema tad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali f'dawn l-aħħar sitt 
xhur? Jista’ jgħid kemm minn dawn ġew imraqqda/maqtula? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1573. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, 
jindika kemm-il annimal ġie miġbur mill-ħaddiema tad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali f'dawn l-aħħar 
sentejn? Jista’ jgħid kemm minn dawn ġew imraqqda/maqtula? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1574. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta huwa ppjanat li jibdew jingħataw il-mediċini 
kollha b'xejn lill-anzjani kollha kif imwiegħed fil-programm elettorali tal-Gvern? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1575. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jara li titnaddaf il-bajja pubblika li hemm biswit ir-Ramla Bay Resort, il-Mellieħa, hekk kif issa 
se jibda s-sajf? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1577. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk fit-triq li mix-Xagħra tagħti għall-Bajja tar-Ramla f'Għawdex itteħdux il-
prekawzjonijiet kollha biex jitneħħa l-periklu li xi ħadd jaqa' bil-karozza fil-wied u dan peress li hemm partijiet 
miċ-ċnut li jagħtu mit-triq għal wied, neqsin?   
 
14/06/2022 
 
 
* 1582. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega kif barumbara skedata Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, 
Marsaxlokk, ingħata fuqha l-permess biex tiġi żviluppata f’binja privata li ser tkun qed tinqasam f’diversi units?  
 
14/06/2022 
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* 1593. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1300 u jgħid minn min hu kompost il-Kunsill għall-Anzjani 
li jgħin lill-Kummissarju għall-Anzjani? Jista' jgħid jekk apparti ċ-Chairperson u sitt membri oħra maħtura skont 
il-liġi, ġewx maħtura aktar membri mill-Kunsill?  Jekk inhu l-każ, jista' jgħid min huma dawn il-membri? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1594. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1354, jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew adottati tfal mis-
sena 2017 sal-lum mill-11-il pajjiz imsemmija?  Jista’ l-Ministru jgħid kemm tfal ġew adottati minn kull pajjiż 
rispettivament? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1595. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 550 u ċjoè: Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija 
parlamentari 169 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Anzjanità Attiva u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid 
kemm hemm anzjani li jgħixu fi djar residenzjali privati li qed jingħataw l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta' 
€300? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1596. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 551 u jgħid kemm hemm anzjani li jgħixu fil-komunità li qed 
jingħataw l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta' €300? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1597. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 552 u ċjoè: Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija 
parlamentari 170 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Anzjanità Attiva u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid 
kemm hemm anzjani li għandhom 'il fuq minn 80 sena u li bdew jirċievu l-Għotja għaċ-Ċittadin Anzjan ta' €400 
mill-1 ta' Jannar 2022? Jista' jgħid kemm minnhom qegħdin jgħixu fil-komunità? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1598. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 691 u jgħid kemm kien in-numru ta’ persuni li kienu qed 
jirċievu xi forma ta' pensjoni sal-aħħar tal-2021? Jista' jindika kemm hemm persuni li jieħdu xi forma ta' 
pensjoni f'kull kategorija u jgħid ukoll kemm minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 
 
14/06/2022 
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* 1601. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux pjanijiet biex jipprepara liġijiet ġodda għal dak li għandu x’jaqsam 
mal-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali fit-toroq, partikolarment dwar liabilities f’każijiet ta’ aċċidenti? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1602. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux pjanijiet biex jipprepara liġijiet ġodda rigward l-użu tal-
Intelliġenza Artifiċjali fuq il-postijiet tax-xogħol?  
 
14/06/2022 
 
 
* 1603. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid kemm irċieva lmenti l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur mill-2017 sal-2021? 
Kemm minn dawn l-ilmenti ġew solvuti? Sena b’sena, kemm minnhom ġew solvuti b’kumpens monetarju, 
kemm minnhom ingħata prodott ġdid lill-konsumatur u kemm minnhom ġew solvuti permezz ta’ tiswija tal-
prodott? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1604. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid mill-ilmenti li rċieva l-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur mill-2017 s’issa, kemm 
minnhom kienu rigward servizzi diġitali? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1605. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw boroż ta’ studju lil studenti biex isegwu korsijiet ta’ Veterinary Sciences 
f’pajjiżi barranin f’dawn l-aħħar ħames snin? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1606. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm operaturi li għandhom liċenzja mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex 
jikru umbrelel u/jew deckchairs fuq jew ħdejn il-bajjiet din is-sena? Kif inhuma mqassma, f'Malta, f'Għawdex u 
f’Kemmuna u f’liema bajjiet jistgħu joperaw? Jista’ jgħid jekk hemmx limitu ta’ kemm jistgħu jitpoġġew 
umbrelel u deckchairs għal kull każ u jekk hemmx min jagħmel infurzar kontra l-abbużi? 
 
14/06/2022 
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* 1610. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet biex jinħolqu caravan sites ġodda u jekk iva, fejn? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1611. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm-il applikazzjoni daħlet taħt l-Iskema 2019 għax-xiri tad-dirett dominju ta’ 
proprjetà  tal-Gvern jew proprjetà mikrija użata bħala residenza ordinarja jew villeġġjatura?  
 
15/06/2022 
 
 
* 1612. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm-il applikazzjoni li daħlet taħt l-Iskema 2019 għax-xiri tad-dirett dominju ta’ 
proprjetà tal-Gvern jew proprjetà mikrija użata bħala residenza ordinarja jew villeġġjatura ġiet ipproċessata? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1613. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm-il applikazzjoni li daħlet taħt l-Iskema 2019 għax-xiri tad-dirett dominju ta’ 
proprjetà tal-Gvern jew proprjetà mikrija użata bħala residenza ordinarja jew villeġġjatura ġiet iffinalizzata u sar 
il-kuntratt relattiv għax-xiri tad-dirett dominju? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1614. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jindika xi pjanijiet hemm sabiex il-backlog li jeżisti fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet li daħlu 
taħt l-Iskema 2019 għax-xiri tad-dirett dominju ta’ proprjetà tal-Gvern jew proprjetà mikrija użata bħala 
residenza ordinarja jew villeġġjatura, tiġi indirizzata?  
 
15/06/2022 
 
 
* 1615. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jindika f’liema stadju waslu l-istudji dwar il-proposta mħabbra mill-Gvern qabel l-Elezzjoni 
Ġenerali 2022 li Triq Sant’Anna, Floriana, tiġi pedestrianized?  
 
15/06/2022 
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* 1616. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm-il stabbiliment kummerċjali huma liċenzjati ossia awtorizzati fil-Belt Valletta, 
Floriana, Gwardamanġa/Pietà, Ħamrun, Marsa u Santa Venera, taħt liema kategorija jaqgħu u kemm minnhom 
għandhom liċenzja sabiex tindaqq il-mużika? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1646. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1008, jista' l-Ministru jgħid kemm hemm edukaturi 
b'kollox fil-qasam tal-edukazzjoni u kemm minnhom għamlu dan il-kors tal-Mental Health First Aid? Jista' 
jagħti din l-informazzjoni wkoll fir-rigward tal-LSEs? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1647. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1009, jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan biex fix-xhur 
li ġejjin jingħataw xi postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali lir-Richmond Foundation bil-għan li jagħtu lura 
akkomodazzjoni lil nies li jbatu minn problema ta' saħħa mentali? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1648. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1021, jista' l-Ministru jgħid għaliex fir-Rabat, Malta, ma 
reġax qed isir il-programm 'Aqra Miegħi' meta l-istess infrastruttura fejn kien isir fiha qabel baqgħet teżisti u 
tiffunzjona? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1649. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li l-allied health professionals kollha 
ingħataw l-uniformijiet msemmija u meta sar dan lil kull allied health professional tul dawn l-aħħar ħames snin? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1654. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li l-ogħla età li għandu jkollha persuna sabiex tkun tista’ tidħol fl-
Armata tinbidel minn dik li hija llum? Jekk hemm il-ħsieb li din l-età togħla, jista’ jinformana x’se tkun l-ogħla 
età li persuna jista’ jkollha sabiex tidħol fl-Armata? Jekk ma hemmx dan il-ħsieb, jista’ jgħid għaliex le? 
 
16/06/2022 
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* 1670. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
B'referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1349 u 1501, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux sodisfatt li 
fil-Qorti ta' Għawdex minn staff ta' 34 persuna fil-fatt hemm biss 24 persuna u għalhekk kważi terz tal-full 
complement nieqes?  Jista' jgħid x'qed jagħmel biex dan jiġi rranġat?  Jista' jgħid sa meta se jassigura li jkun 
hemm il-full complement fil-Qorti ta' Għawdex peress li n-nuqqas ta' staff qed iwassal għal dewmien esaġerat 
f'’ħafna mix-xogħol tal-Qorti? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1671. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kif il-Qorti ta' Għawdex tista' tiffunzjona tajjeb meta m’hemmx Marixxal f'din il-Qorti u 
din is-sitwazzjoni issa ilha hekk għal diversi xhur?  Jista' jgħid meta se jara li jkun hemm Marixxal assenjat biss 
mal-Qorti ta' Għawdex? 
 
 
16/06/2022 
 
 
* 1677. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew trasferiti ħaddiema tal-Air Malta fuq il-kotba tal-kumpanija Air Malta 
Aviation Services Ltd għal kull sena u ċjoè għas-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 sal-ġurnata li fiha tiġi 
mwieġba din il-mistoqsija? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1678. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew reklutati impjegati mal-kumpanija Air Malta Aviation Services Ltd li qatt ma 
kienu impjegati qabel mal-Air Malta jew sussidjarji tagħha għal kull sena u ċjoè fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 
u 2022 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1679. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjegati tal-Air Malta jew sussidjarji tagħha applikaw taħt l-iskema tal-Voluntary 
Transfer Employment Scheme sal-lum u jgħid kemm minnhom ġew trasferiti lejn entitajiet tal-Gvern sad-data 
ta’ meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jagħti d-dettalji tal-entità fejn ġew trasferiti, il-grad tagħhom u l-
paga li qed jirċievu mingħajr ma jiżvela ismijiet? 
 
16/06/2022 
 
* 1680. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tat-terms of reference u eligibility tal-Voluntary 
Transfer Employment Scheme? 
 
16/06/2022 
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* 1681. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid min se jagħmel ix-xogħol ta’ ground handling li qed tagħmel bħalissa l-Air Malta, meta l-
ħaddiema kollha jiġu trasferiti? Jikkonferma li l-Air Malta waqqfet kumpanija ġdida ta’ ground handling ma’ 
operaturi privati Taljani? Jista’ jgħid jekk l-impjegati tal-ground handling tal-Air Malta bħalissa hux se jkunu 
jistgħu jissieħbu mal-kumpanija l-ġdida? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1682. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x'tip ta' eżerċizzju qed isir bħala due diligence fuq il-persuni li japplikaw biex imexxu u 
jiftħu Child Care Centre qabel ma tinħareġ il-liċenzja għal Child Care Centre? Jista’ jgħid x'tip ta' standards 
huma mitlubin li jkollhom iċ-Child Care Centres? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1683. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar xi pjanijiet hemm imfassla biex is-sistema tad-drenaġġ tissaħħaħ biex tkun 
tista' tlaħħaq mal-ħtiġijiet tal-lokalità ta' San Pawl il-Baħar kollu, mill-Qawra u Buġibba sax-Xemxija, għaż-
żmien li ġej?  
 
16/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
46. IL-MINISTRU GĦALL-AKKOMODAZZJONI SOĊJALI U AFFORDABBLI, L-ONOR. 
RODERICK GALDES, jipproponi:  
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 
sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar, Kap. 261.  
 
03.06.2022 

 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

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

 
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. Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tieni Qari - Deputat 
Prim Ministru u Ministru għas Saħħa 

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

Votazzjoni  
 

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

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

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

 
10. Mozzjoni Nru 49 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena 2022 – Votazzjoni  
 
 

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

 
 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 
 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn 20 ta’ Ġunju 2022 fil-4.30 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 
1. Konferma tal-Minuti; 
2. Diskussjoni dwar il-konnettività ta’ Għawdex – is-servizz tal-fast ferry; u 
3. Affarijiet oħra. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 
 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 21 ta' Ġunju, 2022 fis-2.00 p.m. fil-
Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 
1. Konferma tal-Minuti;  
2. Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika A review of implementation of Sustainable Development Goal 

1 – Malta’s efforts at alleviating poverty, December 2020 – Preżentazzjoni mill-Awditur Ġenerali; u 
3. Żviluppi mill-aħħar laqgħa dwar l-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters 

Relating to the Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 
 
 

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 
Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita –Deputat Prim 
Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
17 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


