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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 26 

 

L-Erbgħa, 6 ta' Lulju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta l-parkeġġ taħt l-art fl-iskola fil-Qawra se jkun aċċessibbli għar-residenti tal-Qawra? 

Jista' jindika għaliex dan il-proġett ilu biex jimmaterjalizza? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk inħariġx permess għaż-żvilupp għall-estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm se jkun hemm sulari ta’ parkeġġ taħt l-art disponibbli fl-estensjoni tal-Iskola 

Primarja tal-Mellieħa? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-parkeġġ tal-UG propost fl-estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa hux se jkun 

aċċessibbli għar-residenti? Kemm se jkun hemm parkeġġi? Jista’ jgħid jekk hux se jkun hemm ukoll għażliet ta' 

ċċarġġjar għall-karozzi elettriċi, u jekk iva, kemm? 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li se jkun hemm mina li se tgħaqqad il-parkeġġ taħt l-art propost fl-estensjoni tal-

Iskola Primarja tal-Mellieħa ma’ Triq il-Kbira, ma’ Triq Ġorġ Borg Olivier fil-Mellieħa? Jekk iva min ser 

jiffinanzja dan il-proġett? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Istatwa tal-Madonna fl-Aħrax li għandha 150 sena u li tinsab fil-ponta tal-Aħrax 

għandhiex tiċċaqlaq minħabba x-xquq tal-blat li joħolqu periklu li taqa’ u tinqered? 

 

17/05/2022 

 

 

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

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali jgħid kemm hemm persuni 

jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u 

d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej jgħid kemm hemm persuni jaħdmu 

permezz ta’ remote working (teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-

dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni jgħid kemm 

hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking) mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, 

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

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali jgħid kemm hemm persuni jaħdmu 

permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-

dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza jgħid kemm hemm persuni 

jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat Parlamentari kkonċernat, inkluż l-entitajiet 

u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittiijiet tal-Annimali jgħid 

kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mas-Segretarjat Parlamentari 

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

 

25/05/2022 

 

 

* 1233. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati fiż-Żurrieq biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F’każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li 

se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1234. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati fl-Imqabba biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li 

se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1235. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati fil-Qrendi biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li 

se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1236. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati f’Ħal Kirkop biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li se 

jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 
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* 1237. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati f’Ħal Safi biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li 

se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1238. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati f’Birżebbuġa biex jattiraw aktar turisti lejn in-naħa t’isfel ta' 

Malta? F'każ ta' proġetti ppjanati, kemm hu l-baġit ippjanat li jintnefaq fuq kull proġett u meta hemm il-ħsieb li 

se jibda u jispiċċa dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1734. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 1735. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1736. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 1737. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 
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* 1738. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 1739. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 1941. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjonijiet neċessarji sabiex ix-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, jiġi maħsul u 

mnaddaf almenu darba fil-ġimgħa? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1942. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjonijiet neċessarji sabiex ix-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, jiġi maħsul u 

mnaddaf almenu darba fil-ġimgħa? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1943. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema stadju tinsab Triq il-Mandraġġ, Birgu, billi jidher li x-xogħol jinsab 

wieqaf? 

 

22/06/2022 

 

* 1944. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jara jekk huwiex possibbli jibdew ix-xogħlijiet neċessarji sabiex l-ilqugħ tal-ħadid li hemm fix-

Xatt tax-Xgħajra jiġu msewwija u mibdula, għax uħud diġà huma mimlija sadid? 

 

22/06/2022 

 

* 1945. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jara li fl-aħħar parti tax-Xatt Juan B. Azopardo, l-Isla, isirilha l-ilqugħ li kien inbeda snin ilu u 

li s’issa għadu mhux magħmul u perikoluż? 

 

22/06/2022 
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* 1946. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1488, jista’ l-Ministru jindika jekk ingħatax widen għat-talbiet tar-

residenti ta’ Triq San Leonardu, Ħaż-Żabbar wara li saret it-triq u b’inkonvenjent għalihom tneħħa l-parkeġġ li 

kien hemm? 

 

22/06/2022 

 

 

* 2011. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-impjegati li jaħdmu f'San Vinċenz de Paule u li jħossuhom ma jifilħux waqt il-ħin 

tax-xogħol jistgħux jirrikorru għand wieħed mit-tobba li jkunu on duty fir-Residenza? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2073. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Peress li l-mistoqsijiet parlamentari 511 u 865 ma ġewx imwieġba kompletament, u in vista tal-wegħda ta' qabel 

l-elezzjoni li l-ebda żvilupp mhu se jsir fiż-żona ta' Wied Żnuber f’Ħal Far, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx 

ħsieb li l-ftehim mal-Ħal Far Model Flying Association dwar l-użu ta' art fl-istess inħawi jiġi kkanċellat jew 

modifikat biex jirrifletti din il-wegħda? Liema huma s-siti alternattivi li qed jiġu kkonsidrati għall-użu ta' Ħal 

Far Model Flying Association? Liema huma l-partijiet konċernati li qed jiġu kkonsultati? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2074. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il telefonata rċeviet l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi fuq kull wieħed minn 

dawn in-numri: 22923500 u  99637508 (Malta-wara l-ħin tal-uffiċċju) u numri oħrajn, ERIS u mezzi oħra mill-1 

ta' Jannar sal-31 ta' Mejju, 2022 u li kienu jirrikjedu spezzjoni immedjata?  Kemm minn dawn ir-rapporti kien 

hemm każijiet fuq kull numru fejn ma setgħetx issir spezzjoni u x'kienet ir-raġuni f'kull każ? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2075. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 1980 u minħabba li l-iskema msemmija fl-istess risposta 

ħafna drabi tkun tkopri spiża ħafna anqas minn dik li hija stmata għar-restawr tal-Kappella tas-Sagra Familja 

f'Birżebbuġa, jista' l-Ministru jindika jekk hemmx  ħsieb ta' skemi oħrajn li jkopru tali proġetti li huma stmati li 

jiġu jiswew aktar minn €30,000? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2076. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1999, jista' l-Ministru jikkonferma li l-kumpanija, li d-

dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, akkwistat mingħand il-Gvern plots fil-Qrendi sabiex isiru proġetti 
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ta' djar affordabbli? Jista' jippreżenta tabella li turi f'liema stadju dawn qegħdin, kemm se jkun hemm units, 

garaxxijiet u tipi oħra ta' binjiet fuq kull plot u  jekk hemmx problemi legali u jekk hemm, tingħata deskrizzjoni 

bażika tal-problemi? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2077. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 2000, jista' l-Ministru jgħid kemm hi l-kapaċità taż-żewġ 

ġibjuni taħt Vjal ix-Xarolla, iż-Żurrieq u xi jsir mill-ilma maħżun u jekk il-barriera li se tintuża għall-overflow 

hijiex tal-privat jew le u jekk iva, jekk hemmx xi obbligi lejn is-sid jew sidien tal-barriera? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2081. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għall-applikazzjoni PA2673/22 għall-permess ta' barriera tal-qawwi f'Bengħajsa, jista' l-Ministru 

jgħid x'inhi l-istima f'metri kubi ta' blat tal-qawwi u jekk tali applikazzjoni tmurx kontra l-proviżjonijiet tal-

Minerals Subject Plan 2002? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2104. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rċevietx rapporti ta’ ħsarat 

relatati mad-drenaġġ jew ilma ħiereġ fi Triq Damasku u Triq Raddet ir-Roti, San Pawl il-Baħar, fl-aħħar sitt 

xhur? Jekk iva, meta rċeviet dawn ir-rapporti, dwar xiex kienu r-rapporti u x’passi ttieħdu biex dan id-drenaġġ 

u/jew ilma ma jibqax jiġri fit-toroq imsemmija? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2108. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għal numru ta’ mistoqsijiet parlamentari li għamilt dwar il-parkeġġ tal-Iskola Primarja tal-Qawra, 

jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar fiex waslu d-diskussjonijiet ma’ dawk kollha involuti biex dan il-parkeġġ 

ikun jista’ jinfetaħ għall-użu tar-residenti fl-inħawi? X’qed iżomm milli fil-fatt jintlaħaq ftehim biex dan il-

parkeġġ jinfetaħ għall-użu tal-pubbliku u b’hekk jonqsu l-inkonvenjenzi lir-residenti tal-inħawi? Jista’ 

jikkonferma jew jiċħad li hemm diffikultajiet dwar aċċessibbiltà u ingress ta’ ilma li qed itellfu milli jinfetaħ dan 

il-parkeġġ? Jista’ jgħid kif se jkun qed jopera dan il-parkeġġ? Meta hi d-data meta dan il-parkeġġ se jinfetaħ 

għall-użu tal-pubbliku? Kemm-il laqgħa saret dwar din il-materja mal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar jew 

ma’ rappreżentant/i tiegħu, min kien mistieden, min attenda u meta saru dawn l-istess laqgħat? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2115. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex l-irwejjaħ kbar li ħerġin mis-sukkorzju tas-Salina (il-kanal madwar 

is-salini tal-melħ fis-Salina), liema proġett kien sar mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, jiġu mnaqqsin 

kemm jista’ jkun jew jiġu eliminati, għax qed ikunu ta’ inkonvenjent kbir għar-residenti tal-inħawi, b’mod 

partikolari r-residenti tas-Salina u tal-Qawra? Billi dawn l-irwejjaħ probabbilment qed jirriżultaw minħabba l-
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fatt li partijiet mill-kanal huma imblukkati bl-alka u materjal ieħor, jista’ l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex 

dan il-kanal jitnaddaf u jekk dan it-tindif ma jaqax taħt ir-responsabbiltà tiegħu, jikkordina mal-Ministeru 

kkonċernat? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2116. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-Blue Sticker u kemm hemm 

appelli pendenti għall-każijiet fejn il-Blue Sticker ma ġietx approvata? Kemm hi l-medja ta’ żmien ta’ stennija 

sabiex jinħareġ permess għall-Blue Sticker minn mindu ssir l-applikazzjoni? Kemm hi l-medja ta’ żmien ta’ 

stennija sabiex tingħata d-deċiżjoni għall-appelli minn mindu wieħed jinforma li qed jappella d-deċiżjoni? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2117. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jaċċerta li x-xogħol kollu relatat mar-railings tal-baħar fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl 

il-Baħar (inkluż Xemxija, Qawra u Buġibba) hu lest u li kollha tpoġġew ħdejn il-baħar/fil-baħar? Jista’ jaċċerta 

li r-railings u slielem qegħdin kollha fi stat tajjeb u li jsir ix-xogħol meħtieġ fl-iqsar żmien b’mod partikolari fuq 

ir-railings u s-slielem fil-bajjiet ta’ Triq San Ġeraldu u Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar, hekk kif jidher li 

hemm minnhom li għandhom xi ħsarat jew inkella tpoġġew f’sit differenti mis-soltu u b’hekk qed ikun diffiċli, 

speċjalment għall-anzjani, biex jagħmlu użu minnhom? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2118. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 1419, jista' l-Ministru jassigura li d-dawl kollu ta’ fuq il-

moll imsemmi fil-fatt ikun qed jixgħel fil-ħinijiet meħtieġa, speċjalment billejl, għaliex s’issa almenu tlieta mid-

dwal imsemmjia għadhom ma xegħlux, jew jekk inxtegħlu fil-fatt reġgħu nqatgħu ftit wara? 

 

01/07/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

 

58. IL-MINISTRU GĦALL-EDUKAZZJONI U L-ISPORT, L-ONOR. CLIFTON GRIMA jipproponi: 

 

Illi l-Kamra tapprova r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Birkirkara Football Club and Nurseries 

 

04.07.2022 

 

59. IL-MINISTRU GĦALL-EKONOMIJA, FONDI EWROPEJ U ARTIJIET, L-ONOR. SILVIO 

SCHEMBRI jipproponi: 

 

Illi l-Kamra tapprova r-riżoluzzjoni dwar rinunzja ta’ parti mill-enfitewsi temporanju, konċessjoni b’enfitewsi 

temporanju ta’ art tal-Gvern fil-konfini ta’ SmartCity u varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Tania Spiteri, 

datat 11 ta’ Marzu 2016 

 

04.07.2022 

 

60. IL-MINISTRU GĦALL-EKONOMIJA, FONDI EWROPEJ U ARTIJIET, L-ONOR. SILVIO 

SCHEMBRI jipproponi: 

 

Illi l-Kamra tapprova r-riżoluzzjoni dwar terminazzjoni ta’ parti mill-enfitewsi temporanju u ċens relattiv, 

varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Vincent Miceli, datat 22 ta’ April 2007 u sussegwentament modifikat 

f’kuntratt fl-atti tan-Nutar Anthony Hili, datat 14 ta’ Ottubru 2016 

 

04.07.2022 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  

 

2. 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 

 

3. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 

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

 

4. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

                                    RAYMOND SCICLUNA  

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

 

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 

 

L-Onor. Rosianne Cutajar, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali tavża li l-Kumitat 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, 

fl-4.30 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 PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 12 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 tal-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 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd 

u d-Drittijiet tal-Annimali  

 

                    RAYMOND SCICLUNA  

5 ta’ Lulju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 


