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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 27 

 

It-Tnejn, 3 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-pjanijiet biex il-futbol klabb li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament 

jingħata l-art u l-fondi li kienu twiegħdu lill-klabb biex jibnu grawnd tal-futbol u club house? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Tista' l-Ministru tgħid l-inħawi u t-toroq li fihom se jiġi istallat New water? Tista' tinforma kemm se jiswa dan? 

Kemm se jdum biex jiġi finalizzat? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk l-impjant tat-Trattament tad-Drenaġġ fiċ-Ċumnija Mellieħa hux qed jaħdem bil-

kapaċità sħiħa, u jekk kienx operat lil hinn mill-kapaċità sħiħa? Jekk iva x'sar bid-drenaġġ żejjed li ma ġiex 

ittrattat? Jekk b'kapaċità sħiħa ta' 80%, x'inhuma l-pjanijiet biex l-impjant jiġi aġġornat, meta se jiġri dan u x'se 

jkun? 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se tinbeda Triq Tabib Joseph Grech Attard Mellieħa? Jista' jgħid jekk it-tender 

inħariġx u jekk iva din ġietx mogħtija lill-kuntrattur? Inħarġu l-permessi minn Infrastructure Malta? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jibdew ix-xogħlijiet fit-Triq id-Denċi l-Għadira, jekk iż-żona se ssir sigura għar-

residenti, u meta se jiġri dan? 

 

17/05/2022 

 

 

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

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jispjega għaliex l-appelli li qed jinstemgħu quddiem il-Bord Nazzjonali tal-Impjiegi, jintbagħtu 

lit-Tribunal Industrijali meta jkunu jistgħu jiġu evalwati faċilment mill-Bord? Jista' l-Ministru jispjega jekk din 

qattx kienet il-prattika komuni u jekk iva għaliex waqfet? 

 

20/05/2022 

 

 

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

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali jgħid kemm ingħataw direct 

orders u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar 

b'xahar, mis-Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru 

tiegħu? 

 

26/05/2022 

 

 

* 971. 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 ingħataw direct orders u 

l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, 

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

 

 

26/05/2022 

 

 

* 972. 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 

ingħataw direct orders u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-

tweġiba), xahar b'xahar, mis-Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu 

taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

26/05/2022 



3 

 

* 973. 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 ingħataw direct orders u 

l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, 

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

 

 

26/05/2022 

 

 

* 974. 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 ingħataw direct 

orders u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar 

b'xahar, mis-Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru 

tagħha? 

 

 

26/05/2022 

 

 

* 975. 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-Drittijiet tal-Annimali jgħid 

kemm ingħataw direct orders u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata 

din it-tweġiba), xahar b'xahar, mis-Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha? 

 

26/05/2022 

 

 

* 1239. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati f’Ħal Luqa 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 

 

 

* 1240. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ippjanat li jsir multi-level parking fil-parkeġġ eżistenti ta' Wied iż-Żurrieq 

peress li preżentement fil-maġġor parti tiegħu l-ispazju hu riservat għal coaches? Jistgħu fil-frattemp jiġu 

identifikati żoni oħra f'Wied iż-Żurrieq stess, li fihom jistgħu jiġi pprovdut tali parkeġġi biex fin-nuqqas ta' 

turisti li ġejjin minn barra l-pajjiż, aktar Maltin iżuru dan il-post turistiku sakemm isir dan il-multi-level 

parking? 

 

01/06/2022 
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* 1241. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ippjanat li jsir multi-level parking fil-parkeġġ eżistenti ta' Wied iż-Żurrieq 

peress li preżentement fil-maġġor parti tiegħu l-ispazju hu riservat għal coaches? Jista’ fil-frattemp jiġu 

identifikati żoni oħra f'Wied iż-Żurrieq stess, li fihom jistgħu jiġi pprovdut tali parkeġġi biex fin-nuqqas ta' 

turisti li ġejjin minn barra l-pajjiż, aktar Maltin iżuru dan il-post turistiku sakemm isir dan il-multi-level 

parking? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1242. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sajf li ġej hux ser jerġa’ jitnieda servizz ċirkolari b’vetturi tat-trasport 

pubbliku minn u lejn iż-żona ta’ Wied iż-Żurrieq biex tiġi evitata konġestjoni fil-parkeġġ imsemmi? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1243. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema toroq ser isir ix-xogħol fuqhom fil-lokalità taż-Żurrieq minn Infrastruttura Malta, 

separatament, hekk kif ġej minn Ġunju 2022 sa Ġunju 2023: 

(a) toroq li ser jinbnew mill-ġdid għax qatt ma sar xogħol fihom; 

(b) toroq li ser jinbnew mill-ġdid għax għalkemm kellhom diġà wiċċ, jinsabu f'sitwazzjoni ħażina; u 

(ċ) toroq li ser isirilhom wiċċ ġdid biss? 

 

Jista’ l-Ministru jagħti, għal kull lista hawn fuq imsemmija, jekk dawn humiex toroq: 

(a) arterjali; 

(b) distributorji; 

(ċ) maġġuri; 

(d) residenzjali; jew 

(e) toroq li qatt ma sarilhom wiċċ? 

 

Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra pjanta ta' kull triq li ser issir li tindika minn fejn sa fejn ser isir ix-xogħol 

kif ukoll jindika jekk hux ser isiru servizzi bħal drenaġġ, mains tal-ilma, cables tad-dawl eċċ., jew jekk hux ser 

jinbidlu f'każ li dawn diġà jeżistu? Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser isiru service ducts f'dawn it-toroq u 

għalhekk jekk servizz li bħalissa huwa għaddej mal-faċċata tad-djar tar-residenti humiex ser jiġu trasferiti 

f'dawn is-service ducts? Jista’ l-Ministru għid jekk hux ser isiru water culverts f'dawn it-toroq? Jista’ l-Ministru 

jgħid meta ser jibda u jispiċċa x-xogħol fuq kull triq u kemm ġejja tiswa kull triq? Kif ser tiġi ffinanzjata kull 

triq, minn fondi lokali jew minn fondi tal-Unjoni Ewropea? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1244. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema toroq ser isir ix-xogħol fuqhom fil-lokalità ta’ Ħal Kirkop minn Infrastruttura 

Malta, separatament, hekk kif ġej minn Ġunju 2022 sa Ġunju 2023: 

(a) toroq li ser jinbnew mill-ġdid għax qatt ma sar xoghol fihom; 

(b) toroq li ser jinbnew mill-ġdid għax għalkemm kellhom diġà wiċċ, jinsabu f'sitwazzjoni ħażina; u 

(ċ) toroq li ser isirilhom wiċċ ġdid biss? 

 

Jista’ l-Ministru jagħti, għal kull lista hawn fuq imsemmija, jekk dawn humiex toroq: 

(a) arterjali; 

(b) distributorji; 
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(ċ) maġġuri; 

(d) residenzjali; jew 

(e) toroq li qatt ma sarilhom wiċċ? 

 

Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra pjanta ta' kull triq li ser issir li tindika minn fejn sa fejn ser isir ix-xogħol 

kif ukoll jindika jekk hux ser isiru servizzi bħal drenaġġ, mains tal-ilma, cables tad-dawl eċċ., jew jekk hux ser 

jinbidlu f'każ li dawn diġà jeżistu? Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser isiru service ducts f'dawn it-toroq u 

għalhekk jekk servizz li bħalissa huwa għaddej mal-faċċata tad-djar tar-residenti humiex ser jiġu trasferiti 

f'dawn is-service ducts? Jista’ l-Ministru għid jekk hux ser isiru water culverts f'dawn it-toroq? Jista’ l-Ministru 

jgħid meta ser jibda u jispiċċa x-xogħol fuq kull triq u kemm ġejja tiswa kull triq? Kif ser tiġi ffinanzjata kull 

triq, minn fondi lokali jew minn fondi tal-Unjoni Ewropea? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1740. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 1741. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat 

tiegħu, mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1742. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li 

jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1743. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1744. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 
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* 1745. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1947. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1483, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar il-

proċedura li fil-preżent qed tiġi adottata sabiex ikun hemm il-fidi tat-titolu ta’ Possession and Use?  

 

22/06/2022 

 

 

* 1948. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm proprjetajiet li fil-mument jinsabu f’idejn il-Gvern taħt it-

titolu ta’ Possession and Use?  

 

22/06/2022 

 

 

* 1949. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm ħarġu pagamenti sal-aħħar tas-sena 2021 fir-rigward tal-proprjetajiet 

li fil-mument jinsabu f’idejn il-Gvern taħt it-titolu ta’ Possession and Use?  

 

22/06/2022 

 

 

* 1950. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjoni neċessarja sabiex tul is-sajf isiru x-xogħlijiet neċessarji ta’ tindif tal-

ispralli li jinsabu fi Triq Santa Maria, Tarxien mill-kantuniera ta’ Triq is-Sorijiet sa Triq l-Iskola? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1951. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjoni neċessarja sabiex tul is-sajf isiru x-xogħlijiet neċessarji ta’ tindif tal-

ispralli li jinsabu fi Triq Santa Maria, Tarxien mill-kantuniera ta’ Triq is-Sorijiet sa Triq l-Iskola? 

 

22/06/2022 

 

* 1952. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara u jagħti d-direzzjoni neċessarja sabiex tul is-sajf isiru x-xogħlijiet neċessarji ta’ tindif tal-

ispralli li jinsabu fi Triq Santa Maria, Tarxien mill-kantuniera ta’ Triq is-Sorijiet sa Triq l-Iskola? 

 

22/06/2022 
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* 2092. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2001, jista' l-Ministru jikkonferma li meta jinqalgħu t-

toroq minħabba l-proġett għat-taffija tal-għargħar, mhux se jinbidlu servizzi oħrajn għaliex jew ilhom li ġew 

installati jew għaliex għandhom il-ħsara? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2093. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2002, tista' l-Ministru tgħid meta sar l-aħħar studju dwar 

l-ammont ta' ilma tax-xita li jispiċċa l-baħar u tqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2094. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm ittella' ilma mill-ilma tal-pjan mill-impjanti tal-konkos u b'liema rata medja għal 

kull sena dan inxtara, maqsuma sena b'sena, mill-2011 sal-2021? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2095. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li t-traffiku ta' vetturi kbar se jkun projbit li jgħaddi minn Triq Tal-Ħlantun, Ħal 

Safi, ħlief għal dawk biex jagħtu xi servizz fl-istess triq? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2096. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi lista ta' Stop and Enforcement Notices relatati ma' strutturi li mhumiex skont il-

permess maħruġ mill-2013 sal-2021 f'Ħal Għaxaq, il-Gudja u Marsaxlokk? Jista' jgħid ukoll liema minnhom 

għadhom attivi, meta kienet l-aħħar spezzjoni f'dawk li kienu attivi fid-data tal-ispezzjoni u x'azzjoni ttieħdet u 

liema minnhom ġew magħluqa u meta? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2097. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1976, jista' l-Ministru jikkonferma li l-Kunsill jinsab 

mingħajr Segretarju Eżekuttiv u għaliex ma kienx inkluż fit-tweġiba imsemmija?  Kemm ilu l-Kunsill Lokali 

Birżebbuġa mingħajr Segretarju Eżekuttiv? X'inhi r-raġuni tad-dewmien u x'inhu l-istatus? X'inhi l-proċedura li 

qed tiġi applikata biex jiġi/tiġi ingaġġat/ingaġġata Segretarju Eżekuttiv u x'azzjoni qed tittieħed sadanittant biex 

il-kunsilli jibqgħu joperaw b'mod normali? 

 

30/06/2022 
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* 2119. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm każijiet fejn il-ġenitur/i qed jistennew rapport minn 

Educational Psychologists tal-Gvern li huwa meħtieg sabiex uliedhom ikunu jistgħu jirċievu l-istatementing 

report li jiddetermina jekk l-ulied ikollhomx bżonn Learning Support Assistant, u dan qabel ma wliedhom ikunu 

jistgħu jibdew jattendu l-iskola? Għal kull sena (Year 1 eċċ.) kemm huma dawk it-tfal li qegħdin jistennew dan 

ir-rapport? X'inhi r-raġuni li għaliha qed ikun hemm daqstant tfal jistennew dan ir-rapport u x'qed isir biex dan 

id-dewmien jinqata’? Billi jidher li n-numru ta’ ġenitur/i li qed jirrikorru għand il-privat biex jiksbu dan ir-

rapport qed jiżdied, u dan biex ma jintilifx ħin prezzjuż għal uliedhom, jista’ l-Ministru jassigura li dawn il-

ġenitur/i jingħataw lura l-ispejjeż li jkunu ħallsu għal dan ir-rapport fil-privat? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2120. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinvestiga x'inhi r-raġuni li għaliha fl-inħawi qrib il-Magħtab, b'mod partikolari Buġibba, il-

Qawra u s-Salina, qed ikun hemm ħafna rwejjaħ li jidher li ġejjin mill-Miżbla tal-Magħtab? X'passi qed jittieħdu 

biex din il-problema tiġi solvuta?  

 

01/07/2022 

 

 

* 2121. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar kemm hemm każijiet fejn il-ġenitur/i 

qed jistennew rapport minn Educational Psychologists tal-Gvern li huwa meħtieġ sabiex uliedhom ikunu jistgħu 

jirċievu l-istatementing report li jiddetermina jekk l-ulied ikollhomx bżonn Learning Support Assistant, u dan 

qabel ma wliedhom ikunu jistgħu jibdew jattendu l-iskola? Għal kull sena (Year 1, eċċ.) kemm huma dawk it-

tfal li qegħdin jistennew dan ir-rapport? X'inhi r-raġuni li għaliha qed ikun hemm daqstant tfal jistennew dan ir-

rapport u x'qed isir biex dan id-dewmien jinqata’? Billi jidher li n-numru ta’ ġenitur/i li qed jirrikorru għand il-

privat biex jiksbu dan ir-rapport qed jiżdied, u dan biex ma jintilifx ħin prezzjuż għal uliedhom, jista’ jassigura li 

dawn il-ġenitur/i jingħataw lura l-ispejjeż li jkunu ħallsu għal dan ir-rapport fil-privat? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2122. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex it-taraġ li jagħti minn Triq Sir Luigi Preziosi, San Pawl il-Baħar, 

sat-triq t'isfel issirlu l-manutenzjoni neċessarja inkluż li jiġi miżbugħ, biex ma jibqax b'patches ta' ton differenti 

ta' griż u minflok ikun ta' kulur wieħed tal-istess ton?  

 

01/07/2022 

 

 

* 2123. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi meħtieġa biex isir ix-xogħol neċessarju fi Triq l-Imrejkba u Triq il-Konz, Qawra, 

San Pawl il-Baħar biex jiġu rranġati, għaliex jinsabu fi stat ħażin ħafna? 

 

01/07/2022 
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* 2124. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx ħsieb li ċ-Ċentru tas-Saħħa ta' 

Birkirkara jingħalaq matul il-jiem li ġejjin? Jekk iva, meta hemm il-ħsieb li dan iċ-ċentru ma jkomplix jopera? 

X'inhi r-raġuni għal dan l-għeluq, jekk l-għeluq hux wieħed temporanju u meta hemm ħsieb li dan iċ-ċentru 

jerġa’ jiftaħ? Jista' jikkonferma li dawk li s-soltu kienu jinqdew minn dan iċ-ċentru, issa se jkollhom jinqdew 

miċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Mosta, il-Gżira u l-Floriana? X’inhi r raġuni li għaliha mhux se jkun hemm ċentru 

temporanju minn fejn jinqdew in-nies li normalment kienu jinqdew miċ-Ċentru ta' Birkirkara?  

 

01/07/2022 

 

 

* 2161. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1893 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2162. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1894 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

 

04/07/2022 

 

 

* 2163. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1895 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

 

04/07/2022 

 

 

* 2164. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1896 u  jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

 

04/07/2022 
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* 2165. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb mistoqsija parlamentari 1897 u  tgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tagħha jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

 

04/07/2022 

 

 

* 2166. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1889 u  jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-

lum lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2167. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm/kien hemm impjegati jagħmlu xogħol ta' watchman fi ħdan il-Ministeru għal 

Għawdex fl-aħħar ta' kull sena mill-2012 sal-aħħar ta' April, 2022? X'kien/x'inhu l-grad tagħhom? Liema huma 

s-siti li qed jindokraw? Jekk hemm relievers pool, jista’ jgħid kemm hemm persuni fiha? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2168. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gozo Channel (Operations) Ltd hux qiegħda tikri post fl-Imġarr, Għawdex, li qabel 

kien jintuża bħala supermarket, sabiex tibda tużah bħala l-uffiċċju tagħha? Kemm ilha tikrih dan il-post, kemm 

hi l-kera u għalkemm u għala dan il-post għadu ma bediex jintuża għall-iskop mikri? Jista’ jikkonferma li s-sit 

mikri għandu problemi ta' stabilità li qed iżommu x-xogħol ta' finitura tiegħu? Kemm se jiswew dawn ix-

xogħlijiet rimedjali u min hu responsabbli li jagħmilhom? Meta se jibda jintuża dan is-sit bħala uffiċċju tal-

kumpanija? Jista' jqiegħed kopja tal-kuntratt tal-kera fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2169. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1562 u jgħid xi proġetti saru f'Għawdex mid-dħul tat-taxxa 

fuq kull lejl fil-hotels u akkomodazzjonijiet oħrajn? 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? 

 

04/07/2022 
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* 2170. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'pagamenti saru s'issa fuq il-proġett tal-Gozo Museum f'Għawdex? Jista' jgħid kemm 

kien kull pagament u lil min sar? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2171. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li fit-triq li mix-Xagħra tagħti għall-Bajja tar-Ramla f'Għawdex, 

jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha u jsiru 'Safety Crash Barriers' biex jitneħħa l-periklu li xi ħadd jaqa' bil-

karozza fil-wied u dan peress li hemm partijiet kbar miċ-ċnut li jagħtu mit-triq għal wied, neqsin? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2172. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru talbiet għal kumpens rigward ħsarat li ġarrbu vetturi minħabba l-istat ħażin 

tat-toroq f’Għawdex, sena b' sena, mill-2017 sal-2021? Jista' jagħti l-informazzjoni minn liema lokalità sar kull 

ilment? Jista’ jgħid kemm minn dawn it-talbiet kienu aċċettati u kemm ingħataw kumpens f’kull każ? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2179. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il persuna kien hemm eleġibbli fil-Public Works biex tagħmel "il-programm u l-

evalwazzjoni tat-tagħlim dwar l-integrità u għarfien etiku"?  Kemm-il persuna minn dawk li kienu eleġibbli 

għamlu dan it-taħriġ? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2180. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru: 

 

(a)  jispeċifika l-ammont ta' remunerazzjoni, ħlasijiet u benefiċċji li saru lid-Diretturi u Segretarju tal-kumpanija 

li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament?  

 

(b) Jista’ jagħti wkoll id-dati u durazzjoni tal-laqgħat tal-Bord tad-Diretturi tal-istess kumpanija u min kien 

preżenti u jekk il-laqgħat sarux fiżikament jew online? 

 

(c) Jista’ jgħid kemm hemm nies impjegati u/jew deployed ma’ din il-kumpanija? 

 

(d) Jista’ jgħid kemm hemm nies li kienu jaħdmu mal-Awtorità tal-Ippjanar li huma preżentement impjegati 

u/jew deployed ma’ din il-kumpanija u min huma? 

 

04/07/2022 
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* 2187. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien l-ammont ta' ħaddiema mis-Settur Pubbliku u s-Servizz 

Pubbliku li telqu jew irriżenjaw jew irtiraw bl-età fl-aħħar għaxar snin, jiġifieri fil-perjodu bejn l-2011 u l-2021? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2191. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk is-Supretendent fi ħdan il-Financial Crimes Investigations Department (FCID) tal-

Korp tal-Pulizija, li ismu u kunjomu qegħdin jingħataw separatament, tax avviż lill-Kummissarju tal-Pulizija li 

qed/se jirtira/jirriżenja mill-Korp tal-Pulizija?  

 

04/07/2022 

 

 

* 2192. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2103 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji li saru minn 

Infrastructure Malta sabiex waslet għall-għażla tagħha għat-tibdil li se jsir fil-junction ta’ Ħaż-Żebbuġ-

Siġġiewi?  Jista’ jgħid ma’ min ikkonsultat Infrastructure Malta sabiex waslet għall-għażla tal-junction Ħaż-

Żebbuġ-Siġġiewi? Jista’ jippubblika l-konsultazzjonijiet li saru? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2193. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1915 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Pretty Bay? Jista’ l-

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

 

04/07/2022 

 

 

* 2194. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1914 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Pretty Bay? Jista’ l-

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

 

04/07/2022 

 

 

* 2195. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1913 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Fra Ben? Jista’ l-Ministru 

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

 

04/07/2022 
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* 2196. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1912 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Fra Ben? Jista’ l-Ministru 

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

 

04/07/2022 

 

 

* 2197. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1911 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tar-Ramla? Jista’ l-Ministru 

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

 

04/07/2022 

 

 

* 2198. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1910 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tar-Ramla? Jista’ l-Ministru 

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

 

04/07/2022 

 

 

* 2199. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jispjega min hu responsabbli miż-żamma tal-Ġnien u bandli ta' Howard Gardens u meta saret l-

aħħar manutenzjoni fil-ġnien u l-għamara pubblika? Jista’ jispjega kull meta ssir it-tisqija tas-siġar u pjanti ta' 

dan il-ġnien u jekk jinżammx rekord ta' kull meta jsir dan? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2200. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il uffiċjal tas-sigurtà jaħdem fiċ-Ċentru tal-

Onkoloġija fl-Isptar Mater Dei u f’kull berġa? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2201. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan li ċ-ċentri tas-saħħa li 

preżentement jiftħu bil-preżenza ta' tabib mit-Tnejn sas-Sibt, jibdew jiftħu kuljum u b'ħinijiet itwal bi preżenza 

ta' tabib? 

 

05/07/2022 
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* 2202. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan li ċ-Ċentru tas-Saħħa ta' 

Birkirkara hux se jingħalaq għal xi ġimgħat/xhur? Jekk dan iseħħ, fejn ser jkun qed jingħata s-servizz ta' dan iċ-

ċentru lir-residenti? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2203. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega x'sar mill-pjan li kien qed jiġi miftiehem mill-Kunsill Lokali Rabat u l-Ministeru ftit 

snin ilu, biex mezzi tat-trasport goffi (coaches) jipparkjaw fi Triq l-Infetti taħt l-Imdina minflok fejn il-Villa 

Rumana waqt li jkunu qed jistennew turisti jżuru r-Rabat u l-Imdina, biex jonqos l-inkonvenjent kemm lir-

residenti kif ukoll il-viżwal tal-lokalità? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2204. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta qed tingħalaq Triq Ġianpula, Ħaż-Żebbuġ, f’liema ħinijiet u x’inhuma r-raġunijiet 

għaliex dan qed isir? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2207. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-ammont ta’ eks ħaddiema tas-servizzi, ċjoè Korpi Dixxiplinarji ta' Malta li huma: 

il-Pulizija, il-Forzi Armati, il-Faċilità Korrettiva u l-Protezzjoni Ċivili dwar in-numru ta’ persuni li għadhom ma' 

laħqux l-età pensjonabbli, li jirċievu biss il-Pensjoni tat-Teżor u mhux f'impjieg għas-sena 2021? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2208. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hijiex informata bil-problema tad-drenaġġ fi Triq Sir Harry Luke, l-Imġarr, 

minħabba li dan mhux qiegħed ilaħħaq mad-domanda? Huwa maħsub li dan ix-xogħol isir fil-ġimgħat li ġejjin? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2210. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Fid-dawl tal-inċident li sar dan l-aħħar fil-mina ta' Triq Reġjonali, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa jara li dawn it-tip ta' vetturi tal-kostruzzjoni jkun imperattiv għalihom bil-liġi, li jkollhom l-arja 

kondizzjonata?   

 

05/07/2022 
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* 2216. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1665, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid f'liema sena l-Air Malta bdiet it-titjiriet tagħha, chartered u scheduled b'mod 

rispettiv, lejn Lourdes? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2217. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1666, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid f'liema perjodu u/jew perjodi tas-sena l-Air Malta kienet ittir lejn Lourdes u lura? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2218. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1667, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jagħti rendikont ta' kull sena b'mod separat, ta’ kemm-il passiġġier siefer mal-Air Malta 

mill-bidu li bdiet topera t-titijiriet lejn Lourdes? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2219. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1668, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid għalfejn il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta ma inkludietx it-titjiriet regolari 

tagħha, kemm dawk chartered kif ukoll scheduled, lejn Lourdes u lura? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2220. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1669, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid jekk hemmx il-ħsieb li l-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta terġa' tibda t-titjiriet 

regolari tagħha lejn Lourdes u lura? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2221. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1431 u 1967 u jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment dwar 

ħmieġ jew problema ta’ skart ġew irreġistrati fil-Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv għal kull lokalità, fl-

aħħar sentejn? 

 

05/07/2022 
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* 2236. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk ingħatax direct order ta' €118,800 biex tinxtara s-sistema tal-FOBS għall-

istudenti? Jekk iva, jista' dan it-tender jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra?  

 

08/07/2022 

 

 

* 2237. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kellha studenti jsegwu programmi u korsijiet l-American University of Malta 

(AUM) fis-sena skolastika 2019/20, 2020/21 u 2021/22? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2238. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-American University of Malta (AUM) qattx kienet soġġetta għal xi awditjar? Jekk 

iva, liema kienu u jekk jistax ipoġġihom fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2239. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kellha letturi full-time u part-time l-American University of Malta (AUM) għas-

sena akkademika 2021/22? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2240. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1498 u jipprovdi kopja tal-vacancy forms kollha li ġew 

approvati mis-Segretarju Permanenti għall-gradi ta' Director u ta' Deputy Director fl-MCAST minn Ġunju 2018 

sa Mejju 2022? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2241. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1499 u jipprovdi lista tar-requirements għall-gradi ta' 

Director u Deputy Director għall-vacancies kollha li ħarġu għal dawn il-gradi minn Ġunju 2018 sa Mejju 2022? 

Xi kwalifiki kellha kull persuna li ġiet magħżula għal kull vacancy li ħarġet minn Ġunju 2018 sa Mejju 2022 

għall-gradi ta' Director u Deputy Director? 

 

08/07/2022 
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* 2291. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratti tal-management ta’ SportMalta, inkluż tal-

Kap Eżekuttiv, diretturi u kapijiet tad-dipartimenti kollha li jaqgħu taħt SportMalta? 

 

25/07/2022 

 

 

* 2299. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru: 

 

a. Jinforma lill-Kamra x’kienet l-ispiża totali tax-Shooting Range nazzjonali f’Ta’ Kandja; u 

b. Iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra t-tqassim ta’ din in-nefqa, inkluż lista tal-kumpaniji kollha li bbenefikaw 

minn din in-nefqa u l-ammont li kull kumpanija, flimkien mal-kontribuzzjoni eżatta, tat għal dan il-proġett? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2300. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega lill-Kamra għaliex ix-Shooting Range f'Ta' Kandja jinsab fi stat ħażin, kif ġie rrapportat 

fil-media, wara nefqa ta’ miljuni ta’ Ewro ftit snin ilu? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2301. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega min hu responsabbli mill-manutenzjoni tax-Shooting Range f'Ta' Kandja? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2302. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega meta se tissewwa x-Shooting Range f’Ta’ Kandja u x'se tiswa lill-pubbliku biex 

tissewwa? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2304. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid hemmx xi pjan biex tissolva l-problema ta’ vultaġġ baxx li qed jesperjenzaw ta’ kuljum 

ir-residenti fi Triq San Publiju, San Pawl il-Baħar, u meta għandhom jistennew li din tissolva? 

 

03/08/2022 

 

 

 

 

 

 



18 

 

* 2307. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm huwa n-numru ta' lukandi liċenzjati biex joperaw fil-lokalitajiet tal-

Kottonera u l-Kalkara? 

 

17/08/2022 

 

 

* 2308. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm huwa n-numru ta' postijiet illi huma liċenzjati biex jospitaw it-turisti 

iżda li mhumiex lukandi fil-lokalitajiet tal-Kottonera u l-Kalkara? 

 

17/08/2022 

 

 

* 2309. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm huwa n-numru ta' stabbilimenti tal-ikel li huma liċenzjati li joperaw 

fil-Kottonera u l-Kalkara? 

 

17/08/2022 

 

 

* 2310. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk il-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, hux se tkun qed 

tiġi impjegata ma’ Infrastructure Malta? Jekk iva, x’se jkun ir-rwol tagħha u kemm se tkun ir-remunerazzjoni 

tagħha? Kif intgħażlet din il-persuna peress li ma kien hemm l-ebda sejħa pubblika? 

 

24/08/2022 

 

 

* 2344. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm social workers fi ħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali 

(FSWS)?  

 

13/09/2022 

 

* 2345. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm social welfare professionals jaħdmu fi ħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ 

Ħarsien Soċjali (FSWS)?  

 

13/09/2022 

 

* 2346. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-prerekwiżiti biex wieħed jaħdem bħala social worker fi ħdan il-Fondazzjoni 

għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS)?  

 

13/09/2022 
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* 2347. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-prerekwiżiti biex wieħed jaħdem bħala social welfare professional fi ħdan il-

Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS)?  

 

13/09/2022 

 

 

* 2348. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’jiddistingwi r-rwoli u l-funzjonijiet tas-social workers u s-social welfare professionals fi 

ħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS)?  

 

13/09/2022 

 

 

* 2351. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi tabella li turi kemm-il entità liċenzjata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' 

Malta (MFSA) tat surrender volontarja tal-liċenzja tagħha, għal kull sena mill-2017 sal-2022? Jista’ jqassam 

dawn l-entitajiet skont it-tip ta’ entità (jekk hijiex trust/fiduciary; SICAV; crypto jew tali exchange; jew oħrajn)? 

 

16/09/2022 

 

 

* 2352. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm huwa n-numru ta’ konsulenti li hemm fl-

Isptar Mater Dei u x’tip ta’ xogħol qed iwettqu? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2353. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hemm social workers fl-Isptar Mater Dei u 

x’tip ta’ xogħol qed  iwettqu dawn il-professjonisti? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2354. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru laqgħat fid-Djar Residenzjali tal-Anzjani bl-involviment tar-residenti? Fejn 

saru dawn il-laqgħat u f’liema ġranet saru matul din is-sena? 

 

19/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

* 2355. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm ilu wieqaf is-servizz li kien mogħti fil-Vajrita, f’Marsaskala, u meta se jerġa’ 

jinbena mill-ġdid dan il-proġett biex ilaħħaq mad-domanda ta’ persuni b’diżabilità intellettwali li qegħdin fil-

lista ta’ stennija? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2356. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru: 

a. tgħid għaliex is-Senior Managers u Managers li kienu jiffurmaw parti mill-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil 

fil-Klima u l-Ippjanar għadhom ma tħallsux il-performance bonus dovut għax-xogħol li twettaq fis-sena 2021? 

b. tidentifika data raġonevoli sa meta l-performance bonus ta’ kull sena għandu jitħallas?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2357. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tispjega għaliex is-Senior Managers u Managers ingħataw rata tal-pagament tal-performance 

bonus tas-sena 2020 inqas mir-rata li ġiet maqbula bejn l-impjegat u s-superjur tiegħu/tagħha fuq is-sistema tal-

performance bonus, li suppost hija sistema trasparenti li tippremja lill-impjegat skont ix-xogħol li jkun wettaq?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2383. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ nies li kienu jaħdmu mal-Air Malta u li ġew trasferiti f’entitajiet li jaqgħu taħt id-

dekasteru tal-Ministeru responsabbli mit-Trasport? Fejn ġew impjegati; x’inhi l-kariga li ngħataw; x’inhi l-

iskala; kemm hu s-salarju tagħhom u kemm fadlilhom snin servizz sakemm jiġu għall-età tal-irtirar?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2384. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ kemm hemm nies li qegħdin imexxu l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 

fil-vesti ta CEOs jew Heads li waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi biex ikun hemm succession plan 

biex meta dawn jirtiraw l-entità tibqa’ għaddejja mingħajr ebda skossi? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2385. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista għal kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct 

orders u kemm huwa l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

19/09/2022 
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* 2386. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa għal dan is-

servizz? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2387. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm daħlu infermiera ġodda minn pajjiżi terzi 

mill-bidu tas-sena sakemm titwieġeb il-mistoqsija parlamentari? Jista' jgħid mil-liema pajjiżi huma? Jista' jgħid 

jekk, biex jaħdmu hawn Malta, jsirx top up course, kemm idum, min jofrih, jekk isirx ħlas u jekk iva, kemm? 

Jista' jgħid x'qed isir biex jiġu infermiera minn barra għax rapporti wrew li dawn qed jitilqu u mhux jiġu?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2388. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom 

encroachment agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti 

kull xahar però wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li 

għalihom kienet qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u 

ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2424. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar ix-xogħlijiet fuq il-pixxina fil-kumpless sportiv tal-Kottonera? Jista' 

jikkonferma ż-żmien meta dan il-proġett jitlesta? 

 

22/09/2022 

 

 

* 2430. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex ċertu spiżeriji li kienu jaqdu l-klijenti 

tagħhom taħt l-iskema tal-POYC bil-pilloli tal-Warfarina ma setgħux ikomplu jagħmlu dan wara l-31 ta’ 

Awwissu li għadda għax l-istock li kellhom kien validu sal-31 ta` Awwissu 2022 u ma ġewx fornuti bi stock 

ġdid? 

 

22/09/2022 

 

 

* 2500. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex huma biss it-toroq ta’ biswit l-istadium ġewwa Ta’ Qali li huma mdawla? Jaf il-

Ministru li ż-żona minn fejn il-mini aircraft field sal-bidu ta’ Ta Qali, li hija żona frekwentata minn persuni li 

jmorru jimxu jew jiġġoggjaw, hija kompletament mudlama? Meta ser tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni ? 

 

27/09/2022 
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* 2501. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1460, fejn intqal li x-xogħlijiet fuq il-promenade tal-Imsida 

ser jitlestew sal-aħħar ta’ Awwissu u fid-dawl tal-fatt li dawn għadhom ’il bogħod milli jitlestew, jista’ l-

Ministru jispjega għaliex dawn ix-xogħlijiet għadhom ma tlestewx u meta jantiċipa issa li ser jitlestew? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2502. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1461, jista’ l-Ministru jgħid jekk ġewx konklużi d-

diskussjonijiet mal-Fondazzjoni RISe u meta ser tiġi introdotta faċilità simili għall-priġunieri nisa? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2503. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 547 u jgħid kemm kien hemm rapporti ta’ serq, xahar 

b’xahar, fis-sena 2021 u kemm minn dawn ġew solvuti? Tista' tingħata lista tal-lokalitajiet fejn saru dawn ir-

rapporti? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2504. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 548 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 173, mit-total ta’ 1741 rapport ta’ vjolenza domestika, jista' l-Ministru jgħid kemm minn dawn 

waslu għall-proċeduri fil-Qorti? Kemm minn dawn il-każijiet kienu rapporti ta’ vjolenza fuq nisa? Kemm minn 

dawk il-każijiet li tressqu l-Qorti, ġew deċiżi? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2505. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-operazzjonijiet barra minn Malta li l-Armata tipparteċipa fihom? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2511. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1300, 1593 u 1871 u jgħid minn min hu kompost il-Kunsill 

għall-Anzjani li jgħin lill-Kummissarju għall-Anzjani? Jista' jgħid jekk apparti ċ-Chairperson u s-sitt membri 

oħra maħtura skont il-liġi, ġewx maħtura aktar membri mill-Kunsill? Jekk inhu l-każ, jista' jgħid min huma 

dawn il-membri? 

 

28/09/2022 
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* 2512. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jelenka fid-dettall x’kienu r-rakkomandazzjonijiet kollha li għamel l-Imħallef li d-dettalji dwaru 

qed jingħataw separatament fir-rapport tiegħu dwar l-għejbien ta’ anzjan li d-dettalji dwaru wkoll qed jingħataw 

separatament mir-Residenza San Vinċenz de Paule fit-28 ta’ Ġunju 2022? Jista’ jgħid liema minn dawn ir-

rakkomandazzjonijiet ser ikun qed jiġu implimentati u liema rakkomandazzjonijiet diġà qed jiġu implimentati?   

 

28/09/2022 

 

 

* 2513. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kull meta jsir assessment fuq kull anzjan li jidħol fir-Residenza San Vinċenz de Paule?  

Jista’ jgħid ukoll minn min isir dan l-assessment?  Jista’ jgħid ukoll jekk l-assessment ikunx jinkludi wkoll 

rakkomandazzjonijiet ta’ f’liema sala għandu jitpoġġa l-anzjan?  Jekk huwa l-każ, jista’ jgħid jekk hemmx 

anzjani li għadhom jistennew li jiġu trasferiti fis-sala rakkomandata u jgħid ukoll għaliex sa issa ma sarx dan it-

trasferiment? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2514. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm kumpaniji ta’ sigurtà jagħtu servizz ġewwa r-Residenza San Vinċenz de 

Paule qabel l-għejbien tal-anzjan li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament fit-28 ta’ Ġunju 2022?  Jekk 

iva, jista’ l-Ministru jgħid liema kumpaniji kienu qed jagħtu dan is-servizz?  Jekk le, jista’ jgħid kemm hemm 

illum, kumpaniji ta’ sigurtà li qed jagħtu dan is-servizz ġewwa r-Residenza San Vinċenz de Paule? Jista’ jagħti 

lista ta’ dawn il-kumpaniji kif ukoll il-ħlas li qed isir lil kull kumpanija għas-servizz li qed jagħtu? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2515. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandna anzjani llum fil-komunità li qed jingħataw appoġġ finanzjarju għaliex 

jimpjegaw carer tal-għażla tagħhom biex jaqdihom fil-ħtiġijiet tagħhom ta’ kuljum?  Jista’ jgħid kemm anzjani 

bbenefikaw minn din l-għajnuna, minn meta bdiet l-iskema Carer at Home fis-sena 2016, maqsuma sena b’sena? 

 

28/09/2022 

 

* 2516. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki għandhom bżonn ikollhom il-carers li jintgħażlu mill-anzjani taħt l-iskema 

Carer at Home? 

 

28/09/2022 

 

* 2525. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra statistika ta' kemm jitħallas fis-sena għad-dawl u l-ilma kontijiet 

separati, maqsumin fi brackets speċifiċi (eż. inqas minn €500, bejn €500 u €1,500, bejn €1,500 u €2,500 eċċ.), u 

f'tabelli separati skont it-tip ta' kont (residenzjali, domestiċi u industrijali)? 

 

28/09/2022 
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* 2526. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid għaliex l-Enemalta ma ppubblikatx it-taħlita ta’ fuels jew sorsi ta' enerġija differenti (fuel 

mix) li użat biex tipprovdi l-elettriku lill-klijenti tagħha u s-CO2 emission factor li jikkorrispondi ma' din it-

taħlita ta' fuel, skont ir-regolamenti 8(6)(a) u (b) tar-Regolamenti tas-Suq tal-Elettriku (S.L. 545.13), għas-snin 

2020 u 2021? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2527. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il konċessjoni għat-tiftix u t-tħaffir taż-żejt ingħatat mis-sena 2000 sal-lum, x'tip ta' 

konċessjoni ngħatat, lil min, u fejn ingħataw? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2529. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm-il konċessjoni għat-tiftix u t-tħaffir għaż-żejt hemm fis-seħħ u attivi 

bħalissa? Jista’ jgħid ukoll kemm kien hemm konċessjonijiet attivi għal kull sena mis-sena 2000 ’l hawn? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2539. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hix infurmata bil-problema tad-drenaġġ li hemm fi Triq Sir Harry Luke fl-Imġarr, 

minħabba li dan mhux qiegħed ilaħħaq mad-domanda bil-konsegwenza li qiegħed ifur fit-triq? (Wieħed jinnota 

wkoll li din it-triq għandha bżonn ukoll ta' xogħol infrastrutturali minħabba li tinsab fi stat ħażin u li minnha 

qiegħed jgħaddi ħafna mit-traffiku li ħiereġ mill-Imġarr minħabba t-tibdil li sar fl-immaniġġar tat-traffiku). 

 

29/09/2022 

 

 

* 2540. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu Visas mill-Ambaxxata fl-Indja għal Malta matul dawn l-aħħar 12-il xahar, 

xahar b'xahar?  

 

29/09/2022 

 

 

* 2541. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'ħidma qiegħda ssir u x'miżuri qegħdin jittieħdu dwar il-bagħal taż-żunżan (hornet) biex 

ma jkomplix jagħmel aktar ħsara u jkun ta' detriment għal saħħitna? 

 

29/09/2022 
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* 2542. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti l-persentaġġ tal-ħaddiema fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura li ilhom jaħdmu 

f’dawn l-aħħar ħames snin f'dan id-Dipartiment? X'qed isir biex l-għarfien u l-esperjenza li tinkiseb mill-istess 

ħaddiema tibqa' miżmuma fid-Dipartiment, bil-għan li nibżgħu għar-riżorsi marittimi (ħut) li Malta mdawra bih? 

 

29/09/2022 
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MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET BIL-MIKTUB 

 

 

 

W5. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li kien hemm numru ta’ lmenti minn residenti fi Triq San Edwardu u Triq Bellic, f’Ħal Qormi u żoni fil-

madwar dwar qtugħ ta’ dawl b’mod frekwenti ħafna matul il-perjodu tas-sajf u li dan qed joħloq inkonvenjenrt 

kbir għar-residenti Qriema, tista’ l-Ministru tgħid x’qed isir b’mod konkret biex din il-problema tiġi indirizzata? 

 

08/07/2022 

 

 

W6. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jindaga jekk fil-Lotterija Rċevuti Fiskali hux qed jiġi osservat livell aċċettabbli ta’ trasparenza, 

in vista tan-numru ta’ drabi ta’ rebħ mill-persuna li qed tiġi indikata separatament? Jistax jgħid jekk infetħitx 

diġà investigazzjoni? 

 

08/07/2022 

 

 

W7. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Peress li hemm talba li saret min-numru ta studenti Universitarji fi Frar 2022 sabiex il-kors tal-Occupational 

Therapy li qegħdin isegwu jiġi meqjus bħala prescribed course bħal ħafna korsijiet oħra tal-mediċina u dan 

sabiex aktar studenti jitħeġġu jidħlu għalih fid-dawl ta' nuqqas ta' professjonisti fil-qasam, jista' l-Ministru jgħid 

jekk din it-talba hux qed tiġi kkunsidrata u meta hu mistenni li jingħataw tweġiba? 

 

12/07/2022 

 

 

W8. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm se jdum in-nuqqas ta' urine dipsticks fiċ-

Ċentri tas-Saħħa, liema nuqqas qed iżomm lit-tobba milli jagħmlu dijanjosi bażika ta' mard li jista' jiġi 

identifikat minn dan it-test fuq l-awrina, speċjalment fuq tfal u nisa tqal? 

 

21/07/2022 

 

 

W9. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonsidra li s-servizz tal-X-Ray offrut miċ-Ċentri tas-

Saħħa tal-Floriana u Raħal Ġdid jiġi estiż għall-ħinijiet kollha 24/7 kif ukoll fil-Ħdud u l-festi pubbliċi, sabiex 

il-pazjenti li jżuru ċ-ċentri bi ksur u wġigħ wara s-7 p.m. ma jkollhomx għalfejn jintbagħtu fiċ-Ċentru tal-Mosta 

sabiex isirilhom l-X-ray u jerġgħu jiġu invistati u jitwalilhom il-ħin ta' stennija? 

 

21/07/2022 
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W10. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra elenku ta' kemm irċevew assistenza finanzjarja mingħand 

SportMalta l-assoċjazzjonijiet sportivi mill-2012 sal-lum, imqassmin għal kull assoċjazzjoni u għal kull sena? 

 

22/07/2022 

 

 

W11. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li l-Iskola Primarja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi tinsab f’stat ħażin kemm għall-istudenti kif ukoll għall-

edukaturi, u peress li ilu jingħad li se jibda x-xogħol dwar din l-iskola imma s’issa jidher li għadu ma sar xejn 

fil-konkret u peress li ftit tal-ġimgħat oħra terġa’ tibda s-sena skolastika l-ġdida, jista’ l-Ministru jispjega 

għalfejn ix-xogħol fuq l-Iskola Primarja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi għadu ma bediex? Jista’ jagħti d-dettalji tat-

timeframes dwar ix-xogħlijiet u meta effettivament għandu jispiċċa x-xogħol fuq din l-iskola? 

 

03/08/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

 

54. IL-MINISTRU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-ONOR. JONATHAN ATTARD jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex ikompli jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura 

Ċivili, Kap 12”. 

 

01.07.2022 

 

67. IL-MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL, L-ONOR. CLYDE CARUANA  jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att kontra l-Money Laundering, Kap. 373”. 

 

01.08.2022 

 

68. IL-MINISTRU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA, L-ONOR. 

BYRON CAMILLERI  jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex tiġi stabbilita sistema ta’ monitoraġġ elettroniku għal persuni 

kkundannati bil-għan li tissorvelja l-movimenti ta’ persuna soġġetta għal ordni ta’ monitoraġġ elettoniku permezz 

ta’ apparat elettroniku  sigur u li jipprovdi għal miżuri relatati u anċillari”. 

 

26.09.2022 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 8 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u l-liġijiet varji dwar il-Protezzjoni 

Ċivili – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

2. Abbozz Nru 9 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u liġijiet oħra dwar 

il-Protezzjoni tal-Konsumatur – Tieni Qari – Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet 

tal-Konsumatur 

 

3. Abbozz Nru 10 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd – 

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

 

4. 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 

 

5. 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 

 

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

Prim Ministru u Ministru għas Saħħa 

 

7. Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Tieni Qari – Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

8. Abbozz Nru 12 – Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – Tieni Qari – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi 

Ewropej u l-Artijiet 

 

9. Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza – Tieni Qari – Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

30 ta’ Settembru 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 4 ta' Ottubru 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 PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 10 ta’ Ottubru 2022, 

fit-3.00 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Preżentazzjoni mill-Ambaxxatriċi Hana Hubáčková dwar il-prijoritajiet tar-Repubblika Ċeka 

għall-Presidenza fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea;   

3. Affarijiet oħra.  

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, 

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

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  

30 ta’ Settembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


