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MINUTI 

 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

 

L-ERBATAX-IL PARLAMENT 

 

SEDUTA NRU 24 

 

It-Tnejn, 4 ta’ Lulju 2022 

 

Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.08 p.m.  

 

L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 

 

 

ATTENDENZA 

 

L-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Graziella Galea, l-Onor. Joe Giglio, l-Onor. Alex Muscat, u l-

Onor. Amanda Spiteri Grech kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għal 

Għawdex l-Onor. Clint Camilleri, l-Onor. David Agius, l-Onor. Robert Arrigo u l-Onor. Abigail 

Camilleri kienu skużati. 

 

Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet l-Onor. Silvio Schembri, il-Ministru għall-

Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli u l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici kienu 

assenti. 

 

 

TALBA 

  

L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 

 

 

MINUTI 

 

Il-Minuti tas-Seduta Nru 23 li saret fit-28 ta’ Ġunju 2022 kienu kkonfermati. 

 

 

KUNSENS GĦALL-ATTI 

 

L-Ispeaker informa lill-Kamra li l-Aġent President ta’ Malta għoġbu jagħti l-kunsens tiegħu għal: 

 

Att Nru X tal-2022 – Att tal-2022 li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 3). 

 

 

INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 

 

L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 447 Sentenza mogħtija mill-Qorti Ċivili Prim’Awla (Sede Kostituzzjonali) fil-kawża bl-

ismijiet Francis Scicluna vs l-Avukat tal-Istat et (Rikors 347/2021LM), deċiża fil-

25 ta’ Mejju 2022, mibgħuta lis-Sedja a tenur tal-Artikolu 242 tal-Kodiċi ta’ 

Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; 
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P.L. 448 Sentenza tal-Qorti Ċivili Prim’Awla (Sede Kostituzzjonali) fil-kawża fl-ismijiet 

Joseph Farrugia et vs l-Avukat tal-Istat et (Rikors 48/2020LM) deċiża fil-25 ta’ 

Mejju 2022 mibgħuta lis-Sedja a tenur tal-Artikolu 242 tal-Kodiċi ta’ 

Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; 

 

P.L. 449 Rapport tal-parteċipazzjoni ta’ Dr Noel Buttigieg Scicluna u Dr Francis Agius fil-

laqgħa tal-Bureau u l-Assemblea Ġenerali Straordinarja tal-Assoċjazzjoni Ewropea 

tal-ex Membri Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li nżammet ġewwa Helsinki, il-

Fillandja, bejn is-16 u s-17 ta’ Ġunju 2022;  

 

P.L. 450 Rapport Annwali tas-Single Resolution Board għas-sena 2021 li ġie mgħoddi lis-

Sedja fi-28 ta’ Ġunju 2022;  

 

P.L.  451 Ktieb bl-isem Ilkoll Speċjali – We are all special ippubblikat minn Klabb Kotba 

Maltin fl-okkażjoni ta’ Special Olympics Invitational Games Malta 2022 

ippreżentat lill-Ispeaker minn Anna Calleja, Direttur Nazzjonali tal-iSpecial 

Olympics; u 

 

P.L.  452 Ittra datata 30 ta’ Ġunju 2022 mibgħuta lill-Ispeaker mill-Kummissarju għall-

Ambjent u l-Ippjanar fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombusman fejn instab li l-Awtorità tal-

Artijiet naqset milli tieħu azzjoni xierqa. 

 

P.L.  453 Opinjoni Finali li s-Sedja rċeviet mill-Uffiċċju tal-Ombudsman ai termini ta’ 

Artikolu 22(4) tal-Att dwar l-Ombudsman fit-30 ta’ Ġunju 2022 b’referenza għal 

investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fejn instab li l-

Awtorità tal-Artijiet naqset milli tieħu azzjoni xierqa. (Każ Nru CEP-21-2065). 

 

MISTOQSIJIET  

 

Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  

 

Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 420 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq 

l-aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  

 

 

TQEGĦID TA’ KARTI  

 

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 454 Il-bijografija tas-Segretarju Permanenti, is-Sur Joseph Chetcuti, fi ħdan il-Ministeru 

għas-Saħħa, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1723. 

 

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, qiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 455 Il-bijografija tas-Segretarju Permanenti, is-Sinjura Joyce Dimech, fi ħdan il-

Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 1724; 

 

P.L. 456 Tabella li turi tagħrif dwar l-Ambaxxaturi tal-Kultura, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2036; 

 

f’isem il-Prim Ministru, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 457 Il-bijografiji tas-Sur Kevin Mahoney u ta’ Dr Joyce Cassar, Segretarji Permanenti fi 

ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru fit-Taqsima Kordinazzjoni u Implimentazzjoni u 

fit-Taqsima People and Standards rispettivament, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1722; 

 

f’isem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 458 Il-bijografija tas-Segretarju Permanenti, is-Sur Christopher Cutajar, fi ħdan il-

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 1725; 

 

f’isem il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 459 Il-bijografija tas-Segretarju Permanenti, is-Sur Mark Musù, fi ħdan il-Ministeru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 

numru 1726; 

 

f’isem il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 460 Memorandum of Understanding iffirmat mill-International Centre for Advanced 

Mediterranean Agronomic Studies – Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

(CIHEAM Bari) u l-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-

Annimali ffirmat fit-30 ta’ Settembru 2021, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1225; 

 

P.L. 461 Il-bijografija tas-Segretarju Permanenti, is-Sur Sharlo Camilleri, fi ħdan il-

Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 1727. 

 

f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 462 Dokument ta’ Konsultazzjoni Speed Management on Maltese Roads Policy and 

Technical Guidance Manual maħruġ minn Transport Malta, datat il-5 ta’ April 

2012, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2007; 

 

P.L. 463 Tabella li turi l-kwalifiċi rekwiżiti għal kull Key Expert, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2037; 

 

f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 464 Avviż Legali Nru 196 tal-2022 – Commencement Notice that established the date 

of publication of this legal notice as the date when the provisions of regulation 14 

of the Recovery and Resolution (Amendment) Regulations, 2022 shall come into 

force; 

 

P.L. 465 Avviż Legali Nru 197 tal-2022 – Commencement Notice that established the date 

of publication of this legal notice as the date when the provisions of the Malta 

Financial Services Authority Act (Pan-European Personal Pension Product (PEPP)) 

Regulations, 2022 shall come into force; 

 

P.L. 466 Avviż Legali Nru 198 tal-2022 – Avviż ta’ Bidu fis-Seħħ li stabbilixxa d-data tal-

pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż legali bħala d-data meta d-dispożizzjonijiet tal-
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artikolu 33 tal-Att tal-2021 li jemenda diversi Liġijiet dwar is-Servizzi Finanzjarji 

(Emenda Nru 3) (Att Nru LXXII tal-2021) għandhom jidħlu fis-seħħ; 

 

P.L. 467 Tagħrif dwar id-dazju li tħallas fuq l-importazzjoni ta’ siment, il-EU Customs Tariff 

Codes u kem ġie importat siment fil-perjodu bejn l-2011 u l-2021 maqsuma sena 

b’sena, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2021; 

 

P.L. 468 Tabella li turi tagħrif dwar l-importazzjoni ta’ materja prima fil-perjodu bejn l-2011 

u t-2021 maqsuma sena b’sena u l-Commidity Codes, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2022; 

 

P.L. 469 Statistika ppubblikat fl-20 ta’ Ġunju 2022 mill-Eurostat 71/2022 dwar il-

produzzjoni fil-kostruzzjoni u News Release 95/2022 maħruġa mill-Uffiċċju 

Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) fit-30 ta’ Mejju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2023; u 

 

f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħed fuq 

il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 470 L-iStandards Nazzjonali għas-Servizzi tal-Edukazzjoni u l-Ħarsien tat-Tfal fis-Snin 

Bikrin (0-3 snin) datat Ottubru 2021 u maħruġ mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, bi 

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1817. 

 

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 471 Avviż Legali Nru 199 tal-2022 – Ordni tal-2022 li jemenda l-Ordni dwar Pajjiżi 

Barranin Appuntati dwar l-Estradizzjoni.  

 

Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 472 Lista ta’ proġetti kapitali li saru jew li ser jsiru fid-dekasteru li għalih hu 

responsabbli l-Ministru għall-Anzjanità Attiva matul l-2022, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 1990. 

 

KUMITATI PERMANENTI 

 

Il-President tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-Onor. Chris Fearne, 

irrapporta lill-Kamra li l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika: 

 

a. għadda b’mod unanimu riżoluzzjonijiet dwar trasferiment ta’ proprjetà lill-Birkirkara Football 

Club, u qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 473 Abbozz tal-Att Pubbliku li jipprovdi għall-konċessjoni tat-titolu b’enfitewsi 

temporanja għal perjodu ta’ 45 sena art lil Birkirkara Football Club flimkien ma’ 

pjanta bir-referenza LR 226779 annessa mal-istess Att Pubbliku; 

 

b. għadda b’emendi, iżda mhux b’mod unanimu, 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, u qiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 474 Dok. A – Pjanta maħruġa mill-Awtorità tal-Artijiet li turi Artijiet Rinunzjati 

f’Bormla datata 4 ta’ Marzu 2022;  

 

P.L. 475 Dok. B – Pjanta maħruġa mill-Awtorità tal-Artijiet li turi Artijiet Rinunzjati f’Wied 

il-Għajn, Żonqor, datata 4 ta’ Marzu 2022; 
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P.L. 476 Dok. C – Pjanta li turi art fi SmartCity;  

 

P.L. 477 Dok. D – Pjanta maħruġa mill-Awtorità tal-Artijiet li turi ħames imħażen f’Bormla 

datata 17 ta’ Ġunju 2022; u 

 

P.L. 478 Dok. E – Abbozz ta’ kuntratt bejn il-Gvern ta’ Malta u Sadeen Education Investment 

Limited flimkien mal-annessi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 u 

Dokument ‘D’. (Għall-annessi li ssir referenza għalihom f’Document X – List of 

Documents iżda ma ġewx ippreżentati ara l-Minuti tal-Laqgħa 1 tat-30 ta’ Ġunju 

2022 tal-Kumitat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.) 

 

c. għadda, iżda mhux b’mod unanimu, 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, u qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 479 Dok. A – Pjanta li turi Art Rinunzjata fi SmartCity; u 

 

P.L. 480 Dok. B – Abbozz ta’ kuntratt bejn il-Gvern ta’ Malta u SmartCity (Malta) Limited 

flimkien mal-annessi B, C, D, F, P1, P2, P3, P4, P5A, P5B, P6A1, P6A2, P6A3, 

P6A4, P6A5, P6B1, P6B2, P6B3, P6B4, P6B5, P6B6, P6B7 u P6B8. (Għall-annessi 

li ssir referenza għalihom f’Document X – Schedule of Documents annessa mal-

abbozz ta’ kuntratt iżda li ma ġewx ippreżentati ara l-Minuti tal-Laqgħa 1 tat-30 

ta’ Ġunju 2022 tal-Kumitat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.). 

 

 

L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-

Kamra: 

 

- fil-laqgħa tal-Ħamis, 30 ta’ Ġunju 2022 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet tal-

Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-Onor. Owen Bonnici ssostitwixxa lill-Onor. Glenn 

Bedingfield; 

 

- fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi li kienet se 

ssir dakinhar, 4 ta’ Lulju 2022, l-Onor. Graziella Attard Previ kienet se tissostitwixxi lill-Onor. 

Graziella Galea; 

 

- fil-laqgħa tat-Tlieta, 5 ta’ Lulju 2022 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-

Onor. Naomi Cachia ser tissostitwixxi lill-Onor. Alex Muscat; u  

 

- fil-laqgħa ta’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, tal-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet 

Pubbliċi l-Onor. Alison Zerafa Civelli u l-Onor. Naomi Cachia ser ikunu qed jissostitwixxu lill-

Onor. Amanda Spiteri Grech u lill-Onor. Andy Ellul rispettivament. 

 

 

PERMESS TAL-KAMRA 

 

Bil-permess, il-Kamra għaddiet biex jitressqu tliet mozzjonijiet mingħajr avviż. 
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MOZZJONIJIET 

 

55. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-PULIZIJA 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ippropona 

l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija. 

 

Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Att dwar il-

Pulizija, (Kap. 164 tal-Liġijiet ta’ Malta)” inqara l-ewwel darba. 

 

56. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ORDINANZA DWAR L-ESPLOŻIVI 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ippropona 

l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi. 

 

L-Onor. Glenn Bedingfield issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Ordinanza dwar 

l-Esplożivi, (Kap. 33) u l-liġijiet varji relatati mal-Protezzjoni Ċivili” inqara l-ewwel darba. 

 

57. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-KONSERVAZZJONI U L-

AMMINISTRAZZJONI TAS-SAJD 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, f’isem il-

Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ppropona l-Ewwel Qari tal-Abbozz 

ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd. 

 

Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Att dwar il-

Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd” inqara l-ewwel darba. 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 

 

 

1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA DIVERSI LIĠIJIET DWAR IL-PROKREAZZJONI 

ASSISTITA – ABBOZZ NRU 5 

 

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, ippropona l-konsiderazzjoni 

mill-ġdid fi stadju ta’ Kumitat tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni 

Assistita - Abbozz Nru 5 - skont l-Ordni Permanenti 104 u li r-recommittal isir fil-Kumitat 

Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi, maħtur skont il-Mozzjoni Nru 25 tas-16 ta’ 

Mejju 2022. 

 

L-Onor. Robert Cutajar, Whip tal-Oppożizzjoni, ikkonferma dan il-ftehim. 

 

L-Onor. Andy Ellul, Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
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FTEHIM TAL-KAMRA 

 

L-Onor. Andy Ellul, Whip tal-Gvern, informa lill-Kamra li skont ftehim li kien diġà ġie vverbalizzat 

fil-Kamra, votazzjoni għandha tittieħed f’seduta li dwarha jkun hemm qbil, u għaldaqstant, kull 

votazzjoni li tista’ tintalab sa nhar l-Erbgħa, għandha tittieħed fl-Interuzzjoni tax-Xogħol tas-seduta 

ta’ nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju, 2022. 

 

L-Onor. Ellul informa wkoll lill-Kamra li r-riżoluzzjonijiet li ma kienx hemm qbil unanimu fl-aħħar 

laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, se jkunu 

diskussi f’seduta waħda li se tiltaqa’ nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju 2022 fl-4.00 p.m. 

 

L-Onor. Robert Cutajar, Whip tal-Oppożizzjoni, ikkonferma dan il-ftehim. 

 

 

MOZZJONIJIET 

 

51. MOZZJONI LI TIRREVOKA L-AVVIŻI LEGALI NRU 161 U NRU 163 TAL-2022 LI 

JEMENDAW IR-REGOLAMENTI DWAR IL-ĦINIJIET TAL-FTUĦ TAN-

NEGOZJI  

 

L-Onor. Darren Carabott, jipproponi: 

 

Billi l-Gvern qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra nhar is-6 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 161 tal-2022, 

u kif ukoll nhar it-13 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 163 tal-2022 li daħlu fis-seħħ Regolamenti 

tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji; 

 

Billi dawn ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji ġew ippubblikati mingħajr ebda 

konsultazzjoni mar-residenti, mal-istakeholders, mal-Kunsilliera Lokali tal-Belt Valletta, 

mad-Deputati Parlamentari tal-Ewwel Distrett, u mal-Oppożizzjoni, iżda b’sempliċi daqqa ta’ pinna 

tal-Ministru responsabbli għall-Kummerċ; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li dawn ir-regolamenti ma jirrispettawx il-karatteristiċi uniċi li għandha 

tal-Belt Valletta bħala Kapitali ta’ pajjiżna, iżda bil-kontra, dawn se jkunu qegħdin imorru kontra 

l-kwalitajiet tagħha bħala Belt Kapitali u kif ukoll bħala UNESCO World Heritage Centre; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li hu żball li l-mużika tista’ tindaqq sas-siegħa ta’ filgħodu (1 a.m.) 

minflok sal-ħdax ta’ filgħaxija (11 p.m.), iżda permezz tal-pubblikazzjoni tal-Avviżi Legali 161 

tal-2022 dan elenka seba’ toroq li fih jista’ jsir fil-Belt Valletta, u ċjoè fi Triq il-Merkanti, Triq 

il-Forn l-Antik, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, Triq Santa Luċija, Strada 

Stretta u sussegwentement żdiedu fil-lista wkoll permezz tal-Avviż Legali 163 tal-2022 Triq 

l-Arċisqof u Triq Santa Ursola; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen ukoll illi dan it-tibdil fl-Avviż Legali prinċipali permezz tal-Avviż 

Legali sussegwenti, f’perjodu ta’ ftit ġranet, toħroġ biċ-ċar in-nuqqas ta’ konkretezza u kredibiltà 

fid-deċiżjonijiet meħuda; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti ma jirrispettawx id-drittijiet 

tar-residenti Beltin li jgħixu fil-paċi minħabba d-daqq tal-mużika sas-siegħa ta’ filgħodu (1 a.m.) 

matul il-ġranet kollha tal-ġimgħa; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq ukoll illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti lanqas ma jirrispettaw 

l-investiment li sar fil-kwantità ta’ stabbilimenti kummerċjali biex ikun attirat turiżmu ta’ kwalità; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq li hi favur it-tisbiħ u r-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta, b’rispett lejn 

il-karatteristiċi uniċi tagħha, illi tant hu hekk fil-passat saru investimenti ta’ miljuni kbar ta’ Ewro fi 
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proġetti kapitali mill-Gvern Ċentrali ta’ tisbiħ għall-benefiċċju ta’ kwalità ta’ ħajja aħjar 

għar-residenti u kif ukoll kwalità ta’ xogħol aħjar għall-komunità kummerċjali fil-Belt, u li għalhekk 

dawn l-Avviżi Legali surreferiti se jkunu qegħdin imorru kontra dawn il-passi ’l quddiem kbar illi 

saru; 

 

Billi għalhekk l-Oppożizzjoni qiegħda tieħu dan il-pass favur u b’rispett sħiħ lejn ir-residenti Beltin 

u l-komunità kummerċjali fil-Belt Valletta, u sabiex jipproteġi d-drittijiet tagħhom, u wkoll sabiex 

tippreserva l-karatteristiċi uniċi tal-belt Kapitali ta’ pajjiżna; 

 

Għal dawn ir-raġunijiet prinċipali u oħrajn li dwarhom l-Oppożizzjoni tkellmet dwarhom 

pubblikament, jeħtieġ għalhekk illi l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu revokati u għalhekk 

din il-Kamra tirrisolvi u tiddeċiedi li l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu revokati, annullati u 

dikjarati bla ebda effett fil-liġi għax tmur kontra d-drittijiet tar-residenti Beltin, il-komunità 

kummerċjali u l-karatteristiċi uniċi tal-Belt Valletta. 

 

L-Onor. Paula Mifsud Bonnici ssekondat. 

 

L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont il-ftehim milħuq, din id-diskussjoni kellha tieħu sas-7.00 p.m. 

bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Oppożizzjoni u kelliema tal-Gvern, bil-ftuħ u l-għeluq 

għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 

 

Fil-5.50 p.m. id-dikussjoni kienet interrotta għal ftit mumenti sakemm il-President tal-Kumitat 

Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi jirrapporta dwar ħidma tal-Kumitat. 

 

KUMITATI PERMANENTI 

 

L-Onor. Michael Farrugia, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 

Liġi, irrapporta li Abbozz Nru 5 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni 

Assistita għadda mill-istadju ta’ rikonsiderazzjoni mill-ġdid fil-Kumitat, b’emendi. 

 

51. MOZZJONI LI TIRREVOKA L-AVVIŻI LEGALI NRU 161 U NRU 163 TAL-2022 LI 

JEMENDAW IR-REGOLAMENTI DWAR IL-ĦINIJIET TAL-FTUĦ TAN-

NEGOZJI (KONTINWAZZJONI) 

 

Il-Kamra rriżumiet minn ftit tal-mumenti qabel id-diskussjoni fuq il-Mozzjoni Li Tirrevoka L-

Avviżi Legali nru 161 u nru 163 Tal-2022 li Jemendaw ir-Regolamenti Dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-

Negozji. 

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Darren Carabott, l-Onor. Owen Bonnici, l-Onor. Mario de 

Marco, l-Onor. Clayton Bartolo, l-Onor. Alison Zerafa Civelli, l-Onor. Malcolm Paul Agius Galea 

u l-Onor. Paula Mifsud Bonnici. 

 

L-Ispeaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-mozzjoni kif imressqa mill-Onor. Darren 

Carabott u meta ddikjara li l-mozzjoni ma għaddietx, intalbet votazzjoni, li skont il-ftehim milħuq 

din kellha tittieħed nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju 2022. 

 

Fis-6.51 p.m. il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-

aġġornament. 

 

 

AĠĠORNAMENT 

 

Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Rebecca Buttigieg, ipproponiet l-

aġġornament tal-Kamra għal nhar it-Tlieta, 5 ta’ Lulju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
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Ordnijiet tal-Ġurnata 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji  Tieni Qari 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali   Tieni Qari 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja   Tieni Qari 

 

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

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet  

dwar il-Prokreazzjoni Assistita     Tielet Qari 

 

Mozzjoni 51 - Revoka ta’ Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022  

li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ftuħ ta’ Negozji     Votazzjoni 

 

_______________ 

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni  Kumitat Permanenti 

 

 

Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern, mill-Onor. Clyde Caruana. 

 

 

Fis-7.21 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 5 ta’ Lulju 2022 fl-

4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

KONFERMATI    

 

 

 

          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 

            SPEAKER  


