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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 25 

 

It-Tlieta, 5 ta' Lulju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 426. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għall-aħħar ftehim kollettiv li ġie ffirmat reċentement, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa jgħid x'inhi r-raġuni u fuq liema bażi legali li parti mill-Environmental Health Practitioners li 

jaħdmu fi ħdan id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ġew promossi għal Skala 6, waqt li parti oħra mill-

Environmental Health Practitioners baqgħu fl-istess skala li kienu fiha qabel l-2013, jiġifieri Skala 7 u dan meta 

fl-2013 dawn kollha kienu fl-istess grad, bl-istess titlu, kif ukoll kienu jagħmlu l-istess tip ta’ xogħol? 

 

17/05/2022 

 

 

* 427. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid l-working complement għall-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 

(OHSA) u ċjoè x'inhu l-ammont ta' ħaddiema li jagħmlu spezzjonijiet bejn l-2013 u sad-data li titwieġeb din il-

mistoqsija parlamentari? 

 

17/05/2022 

 

 

* 428. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 

(OHSA) u kemm spezzjonijiet irriżultaw fi proċeduri li rriżultaw li r-regolamenti ma ġewx osservati bejn l-2017 

u l-2021? 

 

17/05/2022 
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* 429. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti l-lista tal-penali u r-regolamenti miksura għal dawk li ma osservawx ir-regolamenti tas-

saħħa u s-sigurtà fil-perjodu bejn l-2017 sal-2021? 

 

17/05/2022 

 

 

* 430. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti l-lista tal-imwiet fuq il-post tax-xogħol u s-settur fejn dawn ġew ikkawżati,kif ukoll il-

korrimenti fuq il-post tax-xogħol u s-settur fejn dawn ġew ikkawżati fil-perjodu bejn l-2017 u d-data li fiha 

titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

 

17/05/2022 

 

 

* 431. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-proġett ta' tisbiħ tal-Pjazza tal-Mellieħa hux se jkollu aċċessibiltà għall-persuni 

b'diżabilità, partikolarment dawk f'siġġu tar-roti għall-partijiet kollha tal-Pjazza? 

Jista' l-Ministru jgħidilna jekk hux ser tiġi istallata pjattaforma tas-siġġu tar-roti? 

 

 

17/05/2022 

 

 

* 936. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

* 937. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

* 938. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 
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* 939. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

* 940. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha? 

 

25/05/2022 

 

 

* 941. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-Ministeru 

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1227. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għat-Tfassil ta’ Strateġija għal Biedja Organika u speċifikament qal “… 

inżidu l-art u l-inċentivi għal art bi prodotti organiċi …”, jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet (tomniet) l-art 

agrikola għall-produzzjoni organika sena b’sena mill-2015 sad-data tar-risposta għal din il-mistoqsija 

parlamentari? Kemm kienu l-produtturi reġistrati f’dan is-settur partikolari (prodotti organiċi) fl-istess snin 

imsemmijja? Jekk hemm, kemm hemm applikazzjonijiet pendenti minn produtturi organiċi biex jiġu reġistrati 

f’dan is-settur? X’inċentivi jeżistu għall-produtturi organiċi biex jidħlu f’dan is-settur? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1228. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għall-pagamenti mill-fondi tal-Unjoni Ewropeja għal żvilupp agrikolu, 

jista’ l-Ministru jagħti elenku tal-proġetti li rċevew fondi kemm diretti permezz tal-European Agricultural 

Guarantee Fund (EAGF) kif ukoll dawk taħt l-European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) 

għas-snin tal-Programm (2014-2020), sena b’sena sad-data tar-risposta ta’ din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/06/2022 

 

* 1229. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għal pagamenti minħabba l-COVID-19, jista’ l-Ministru jgħid kif ġew 

imqassma dawn il-fondi u xi kriterji intużaw għas-snin 2020 u 2021 u kif ser taħdem l-iskema għas-sena 2022? 

 

01/06/2022 
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* 1230. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għal pagamenti taħt skema mnedija f’Mejju 2021 li tagħti sussidju fuq 

majjal u tiġieġ għall-qatla, jista’ l-Ministru jgħid xi kriterji ntużaw u kif ġew imqassma dawn il-pagamenti minn 

Mejju 2021 sad-data tar-risposta? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1231. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għal pagamenti taħt skema tal-Carbon Farming, jista’ l-Ministru jgħid 

meta ġiet imnedija din l-iskema, xi kriterji intużaw u kif ġew imqassma dawn il-pagamenti minn meta tnediet l-

iskema sad-data tar-risposta? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1232. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

 

B’referenza għal parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għal pagamenti taħt skema tar-restawr ta’ dgħajjes, jista’ l-Ministru jgħid 

meta ġiet imnedija din l-iskema, xi kriterji ntużaw u kif ġew imqassma dawn il-pagamenti minn meta tnediet l-

iskema sad-data tar-risposta għal din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1728. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1729. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1730. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tagħha? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Tista’ tgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 
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* 1731. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1732. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1733. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1916. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajjiet ta’ Kemmuna? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1917. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajjiet ta’ Kemmuna? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1935. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1198, tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra liema huma 

l-entitajiet li qed isiru t-taħdidiet magħhom u jekk il-pjan ta’ tħejjija ġiex finalizzat sabiex ix-xogħol neċessarju 

jsir tul is-sajf li ġej? 

 

22/06/2022 
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* 1936. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1195, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra liema passi 

ttieħdu u lil liema entitajiet ġie mgħoddi dan l-ilment u dan bit-tama li x-xogħol neċessarju jsir tul is-sajf li ġej? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1937. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ tindif qed isir, inkluż knis u ħasil ta’ bankini u toroq fil-lokalità ta’ Marsaskala, u 

kull meta jsir dan ix-xogħol? Jista’ wkoll iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-programm u skeda ta’ dawn ix-

xogħlijiet?  

 

22/06/2022 

 

 

* 1938. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

B’referenza għar-risposta ta’ mistoqsija parlamentari 1172, jista’ l-Kunsill Lokali jindika x’tip ta’ xogħol qed 

iwettqu s-16-il ħaddiem li huma allokati f’Marsaskala? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1939. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jindika l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ residenti li jgħixu fil-lokalità ta’ 

Marsaskala u l-etajiet tagħhom? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1940. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika meta s-Sertraline u Xanax se jiddaħħlu fil-

Formolarju tal-mediċini li jingħataw b’xejn , liema mediċini jintużaw ta’ kuljum minn ħafna pazjenti b’nuqqas 

ta’ saħħa mentali? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1992. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema djar residenzjali tal-Gvern hemm ukoll librerija ta' kotba?  Jista' jgħid jekk hemmx 

pjan li jiżdiedu dawn il-libreriji? 

 

23/06/2022 
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* 1993. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru sezzjonijiet ta' qari ta' kotba fid-djar residenzjali tal-Gvern matul is-snin 2020, 

2021 u fis-sena 2022 sal-lum?  Jista' jgħid f'liema djar tal-anzjani saru? Jista' jgħid ukoll x'inhuma l-pjanijiet tal-

Gvern biex ikollu aktar sezzjonijiet ta' qari ta' kotba fid-djar residenzjali tiegħu? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1994. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk sezzjonijiet ta' qari ta' kotba jiġux organizzati għar-residenti fir-Residenza San 

Vinċenz de Paule? Jista' jgħid kemm-il darba jsiru u x'inhuma l-pjanijiet  tiegħu biex aktar residenti jkollhom l-

opportunità  jattendu għal dawn is-sezzjonijiet? 

 

23/06/2022 

 

 

* 2008. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ir-residenti fir-Residenza San Vinċenz de Paule humiex intitolati għas-servizz b'xejn 

ta' televiżjoni?  Jekk le, jista' jgħid x'inhuma r-rati li qed iħallsu l-anzjani sabiex ikun jista’ jkollhom aċċess 

għas-servizz ta' televiżjoni fil-kmamar li qegħdin jirrisjedu? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2009. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-penali kollha li jimponu fuq il-kuntrattur ta' tindif, li l-isem 

tal-kumpanija tiegħu qed jintbagħat separatament, fir-Residenza San Vinċenz de Paule f'każ illi l-kuntrattur 

jonqos mill-obbligi tiegħu kuntrattwali?  Jista' jgħid f'liema każijiet il-kuntrattur qiegħed jimponi dawn il-penali 

fuq l-impjegati tiegħu u jekk humiex qegħdin jitnaqqsu direttament mis-salarji ta' dawn l-impjegati? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2010. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-kuntrattur, li l-isem tal-kumpanija tiegħu qed jintbagħat separatament, reċentement 

żammx laqgħa fir-Residenza San Vinċenz de Paule għall-impjegati tiegħu sabiex jgħarrafhom dwar it-tnaqqis li 

se jkun qed isir direttament mis-salarji tagħhom għall-penali li jistgħu jiġu imposti fuqhom?   Jista' jagħti aktar 

dettalji dwar din il-laqgħa u jekk l-impjegati tal-kuntrattur għandhomx ukoll l-istess proċedura ta' dixxiplina li 

teżisti għall-impjegati li jaħdmu mal-Gvern? 

 

24/06/2022 

 

* 2012. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hu t-total ta' persuni impjegati maċ-Ċivil u ma' awtoritajiet statutorji, inklużi 

organizzazzjonijiet parastatali, fil-kariga ta' Messaġġiera u kemm minnhom daħlu mal-Gvern f'dawn l-aħħar 

ħames snin? 

 

24/06/2022 
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* 2013. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm mill-persuni li ġew maħtura fuq il-bordijiet tal-Gvern huma meqjusa bħala 

persuni politikament esposti (PEP), u jekk mal-ħatra tagħhom hijiex qed tiġi rikjesta xi tip ta' dikjarazzjoni 

prova għal dan? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2014. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu t-total ta' skrivani impjegati mal-Kunsilli Lokali kollha u kemm minn dawn 

għandhom kwalifiċi tal-inqas ta' O Level? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2017. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Filwaqt li nagħmel referenza għall-Kapitolu 599 - l-Att dwar il-Kremazzjoni, liema Att il-Ministru tas-Saħħa 

mill-2019 sal-lum għadu ma daħħalx fis-seħħ, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk 

għandux il-ħsieb, u jekk iva meta, li effettivament jibda jiġi provdut s-servizz ta' kremazzjoni f'pajjiżna? 

 

 

24/06/2022 

 

 

* 2027. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk intbagħtietx kopja tal-istudji dwar il-ħsejjes li se jkunu qed jiġu ġġenerati mit-trakka 

tal-karozzi f'Ħal Far lill-Kunsilli Lokali ta' Birżebbuġa, iż-Żurrieq u Ħal Safi? Jista' jgħid id-dati meta saru 

laqgħat ta' konsultazzjoni ma’ dawn il-kunsilli, x'kienu l-punti mqajma, kif dawn il-punti se jiġu indirizzati u 

jippreżenta dokumentazzjoni li turi dan? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2028. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema kienu/huma r-raġunijiet imsaħħa b'dokumentazzjoni adegwata, inkluż il-kopja tal-

Minuti u abbażi ta' liema studji l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) iddeċidiet li m’hemmx bżonn ta' 

Environment Impact Assessment fl-applikazzjoni għall-bini ta' trakka tal-karozzi f'Ħal Far? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2029. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jagħti d-dati meta saru laqgħat ta' konsultazzjoni ma’ għaqdiet ambjentali u/jew NGOs oħrajn, 

apparti dawk involuti fl-isport ikkonċernat, dwar it-trakka tal-karozzi f'Ħal Far, liema kienu l-għaqdiet li 

kkonsulta magħhom, x'kienu l-punti mqajma u kif se jiġu indirizzati speċjalment meta wieħed jikkonsidra li s-sit 

huwa anqas minn kilometru bogħod minn siti ta' importanza ekoloġika? 

 

27/06/2022 
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* 2030. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jippreżenta pjanta bil-pożizzjonijiet, it-tipi, il-qisien u photomontage li juri l-impatt viżiv tas-

sound barriers li se jiġu installati madwar u fit-trakka tal-karozzi f'Ħal Far, jekk se jkun il-każ? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2031. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jippreżenta pjanta bil-pożizzjonijiet, it-tipi, il-qisien, l-età u photomontage tas-siġar li se jiġu 

mħawla madwar u fit-trakka tal-karozzi f'Ħal Far biex tiġi mmitigata l-problema tal-istorbju, jekk se jkun il-każ? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2032. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li immigranti li jinsabu fiċ-ċentri miftuħa, ċentri tar-refuġjati u ċentri 

oħra li jinsabu qrib u madwar is-sit fejn hemm il-ħsieb li tinbena t-trakka tal-karozzi f'Ħal Far, hux se jiġu 

rilokati u jekk iva, kemm minnhom u fejn? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2040. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 294, 1130 u 1618 u tgħid kemm hemm persuni li ġew 

impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta' Mejju, 2022 u kemm dawn jitħallsu? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2045. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1500, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoe: B'referenza għall-Avviż Legali 161 tal-2022, 

jista' l-Ministru jgħid x’inhuma u jippubblika l-pariri jew rakkomandazzjonijiet li rċieva u abbażi ta' liema, 

biddel ir-regolamenti dwar il-ħinijiet tad-daqq tal-mużika fi ħwienet kummerċjali?  Jista' jgħid ma' min saret 

konsultazzjoni dwar din il-bidla fir-regolamenti? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2068. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1904 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-Bajja tal-Armier? Jista’ l-Ministru 

jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

28/06/2022 

 

 

 



10 

 

* 2069. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1908 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tal-Golden Sands? Jista’ l-

Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2070. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1906 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tal-Għadira? Jista’ l-

Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2082. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta’ appartamenti/djar li huma mikrija mill-Awtorità tad-

Djar għall-użu residenzjali? Kemm minn dawn il-proprjetajiet huma tal-Gvern u kemm huma  tal-privat? 

F’liema lokalità jinsabu dawn il-postijiet, u jagħti n-numru ta’ appartamenti/djar għal kull lokalità? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2083. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Billi ġie rrapportat li matul l-aħħar snin kien hemm it-teħid lura ta’ kważi 500 ċavetta, jista’ l-Ministru jagħti 

tagħrif dwar kemm kienu tal-privat u kemm kienu tal-Gvern? F’liema lokalitajiet kienu l-appartamenti li fihom 

saru l-abbużi? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2098. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tinvestiga x’inhi r-raġuni li għaliha qed jiġi rrapportat vultaġġ baxx fi Triq Parades, parti minn 

Triq San Pawl u Triq il-Katidral (fost toroq oħra) f’San Pawl il-Baħar? Wara li ssir din l-investigazzjoni, tista’ l-

Ministru tieħu l-passi neċessarji biex id-dawl f’dawn l-inħawi jiġi msaħħaħ? Tista’ tagħti wkoll tagħrif dwar 

jekk l-Enemalta tiġborx informazzjoni dwar inħawi fejn il-vultaġġ ikun baxx? 

 

30/06/2022 

 

* 2099. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm kien hemm skemi ta’ għajnuniet differenti li għalihom setgħu 

japplikaw il-kunsilli lokali mill-1 ta’ Jannar, 2021 sad-data meta qiegħda tiġi mwieġba din il-mistoqsija 

parlamentari? Liema kienu dawn l-iskemi, waħda waħda? Għal kull waħda minn dawn l-iskemi, liema kienu 

dawk il-kunsilli lokali tas-7 u t-12-il distrett elettorali li applikaw? Liema minn dawn l-applikazzjonijiet, f’kull 

każ, ġew aċċettati? 

 

30/06/2022 
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* 2100. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1863, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja tal-qbil li sar bejn il-Gvern u l-operatur privat ta’ area ta’ parkeġġ viċin Ta’ Qali Crafts Village fl-2019 u 

kopja tal-permess li ġie mġedded? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2101. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hu preżentement in-numru ta’ pulizija mpjegati fil-Korp tal-Pulizija 

fid-diversi livelli li jifformaw il-Korp, minn kuntistabbli sa kummissarju? Kemm kien in-numru ta’ persuni li 

rriżenjaw mill-Korp bejn Jannar, 2021 u d-data li qiegħda tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Minn 

liema livell fil-Korp kienu dawk li rriżenjaw? F’dan l-istess perjodu, kemm kien hemm persuni li ngħaqdu mal-

korp u f’liema livell? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2102. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex fi Triq il-Port Ruman, San Pawl il Baħar, quddiem l-Iskola 

Primarja tal-Qawra, jirrenja l-buon sens u l-persuni li jkollhom il-karozza tagħhom ipparkjata fit-triq jew f’xi 

garaxx fl-istess triq, jitħallew jitilqu minn fuq il-post mingħajr ma jistennew li jsir il-ħin tat-8.00 a.m. (u wkoll 

waqt il-ħin tal-ħruġ tat-tfal mill-iskola), dan naturalment mingħajr ma jinħoloq periklu għat-tfal u l-ġenituri li 

jkunu hemm? 

 

30/06/2022 
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MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET BIL-MIKTUB 

 

 

 

W1. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Peress li numru ta' persuni, partikolarment residenti Siġġiwin, huma mħassbin dwar ix-xogħol li tħabbar li se jsir 

fil-junction Siġġiewi – Ħaż-Żebbuġ, jista' l-Ministru jgħid xi studji saru dwar dan? Saret junction analysiskif 

suppost jew microsimulation biss? Min hu f’awtorità ħa in konsiderazzjoni l-attività kummerċjali fiż-żona? Jekk 

saru dawn l-istudji, jistgħu jiġu ppubblikati għar-residenti? 

 

01/07/2022 

 

 

W2. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Peress li numru ta' persuni, partikolarment residenti Siġġiwin, huma mħassbin dwar ix-xogħol li tħabbar li se jsir 

fil-junction Siġġiewi – Ħaż-Żebbuġ, jista' l-Ministru jgħid jekk saritx konsultazzjoni minn qabel ma tħabbar il-

proġett ma' numru ta' stakeholders? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-konsultazzjonijiet li saru? 

 

01/07/2022 

 

 

W3. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Peress li numru ta' persuni, partikolarment residenti Siġġiwin, huma mħassbin dwar ix-xogħol li tħabbar li se jsir 

fil-junction Siġġiewi – Ħaż-Żebbuġ, jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx alternattivi oħra? U jekk iva, għalfejn 

ma tteħdux in konsiderazzjoni? Jista’ jagħti iktar dettall tat-timeframes stipulati tal-proġett? 

 

01/07/2022 

 

 

W4. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Peress li numru ta' persuni, partikolarment residenti Siġġiwin, huma mħassba dwar ix-xogħol li tħabbar li se jsir 

fil-junction Siġġiewi – Ħaż-Żebbuġ,  jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan ħolistiku għaż-żona? (L-istudji ta’ 

dan il-pjan ħolistiku għandhom jinvolvu wkoll żoni bħal Ta’ Farsina f’Ħal Qormi u sa fejn l-Iskola St Dorothy's 

f’Ħaż-Żebbuġ). 

 

01/07/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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  

 

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 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tieni Qari - Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas Saħħa 

 

5. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tielet Qari – 

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  

 

6. Mozzjoni 51 - Revoka ta’ Avviżi Legali 161 tal-2022 u 163 tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-

Ftuħ ta’ Negozji – Votazzjoni - Onor. Darren Carabott, Onor. Mario de Marco, u Onor. Paula Mifsud Bonnici 

 

 

 

 

 

 

 

                                    RAYMOND SCICLUNA  

4 ta’ Lulju 2022                        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 5 ta’ Lulju, 2022 fis-2.00 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika A review of 

implementation of Sustainable Development Goal 1 - Malta’s efforts at alleviating poverty, December 2020. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022 fis-2.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina ta’ Dott. Emanuel Camilleri għall-kariga ta’ Chairperson tal-Bord 

tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar.  

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali 2021 maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Persuni 

Anzjani; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, 

fil-5.00 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

  

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Preżentazzjoni mis-Sur David Sammut, Director (International Economic Policy) dwar ir-ratifika 

tal-EU-Vietnam Investment Agreement (EVIPA); u 

3. Affarijiet oħra.  

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 
GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 

6 ta’ Lulju 2022, fis-6.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Konsiderazzjoni ta’ disa’ proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità 

 

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  

4 ta’ Lulju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 


