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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 28 

 

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

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jagħti n-numru ta’ tilwim li nstemgħu fit-Tribunal Industrijali bejn l-2017 u l-2022 u kemm 

damu biex jinqatgħu? Jista' jagħti l-medja ta' żmien biex każ jiġi finalizzat fit-Tribunal Industrijali? 

 

20/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-permessi tal-irmiġġi tat-temp reġgħux ġew integrati fl-oqsma kollha? Jekk le, 

liema tneħħew? Jista' jispjega għaliex tneħħa l-permess għall-irmiġġi tat-temp, jekk jeżistu każijiet bħal dawn? 

Jista’ jgħid għal kemm żmien u jekk xi darba hux se jerġgħu jiddaħħlu jekk il-każ hu li tneħħew? 

 

20/05/2022 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk Triq Telgħat ix-Xemxija għandhiex tingħalaq għax-xogħlijiet u kemm se jdumu x-

xogħlijiet stmati? Jekk iridu jsiru xi xogħlijiet, Infrastructure Malta se tipprovdi rotta alternattiva? 

 

20/05/2022 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk Infrastructure Malta għandhiex pjanijiet għal rotta alternattiva minn San Pawl il-

Baħar sal-Mellieħa, dan għaliex minbarra Telgħat ix-Xemxija, kemm il-Manikata u l-Imbordin mhumiex 

mibnija għall-influss tat-traffiku li jeżisti bejn San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa? 

 

20/05/2022 
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* 661. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ippjanat proġett ta’ tisbiħ f’Dawret in-Nawfraġju Xemxija? Jekk hu l-każ, jista’ 

l-Ministru jara li t-taraġ perikoluż mit-triq sax-xatt jinbidel, kif ukoll il-bankina li hija perikoluża ħafna? 

 

20/05/2022 

 

 

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

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li l-ħaddiema (minbarra l-infermiera u l-

qwiebel)  kienu mitluba jinfurmaw lid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani x'Time Off In Lieu kellhom (TOIL)? Jista' 

jgħid ukoll jekk dawn il-ħaddiema ġewx mitluba biex jieħdu dan it-TOIL qabel tmiem is-sena? Jista' 

jikkonferma jekk kinitx prattika normali li l-impjegati tas-settur tas-saħħa jingħataw il-benefiċċju li jieħdu t-

TOIL qabel?  Jista’ jgħid ukoll kemm għandhom jittieħdu sigħat ta’ TOIL minn dan l-istaff u bejn kemm 

ħaddiema u jekk dan hux ser  jolqot il-complement tal-istaff li diġà qed jiddeterjora? 

 

20/05/2022 

 

 

* 1038. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se jsir rinnovar b’mod ħolistiku fiċ-Ċentru tas-

Saħħa ta’ Ħal Qormi? 

 

26/05/2022 

 

 

* 1039. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jassigura li jingħataw ir-riżorsi kollha li hemm bżonn biex iż-żona ta’ madwar Triq Fonzu Meli, 

Triq G.M. Camilleri u Triq Dun Alwig Psaila, f’Ħal Qormi, tinżamm nadifa? 

 

26/05/2022 

 

 

* 1040. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm administrative penalties maħruġa mill-Awtorità għas-Servizzi 

Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) matul is-sena 2021? Jista' jgħid kemm minnhom (numru u total tal-ammonti 

rispettivi) kienu riżultat ta’ irregolaritajiet li nstabu waqt onsite inspections? 

 

26/05/2022 

 

 

* 1161. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm kumpaniji li bbenefikaw mill-Malta Development Bank? Jista’ jgħid f’liema 

qasam ekonomiku joperaw? 

 

31/05/2022 
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* 1163. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm individwi fuq il-waiting list għall-

operazzjoni tal-katarretti? 

 

31/05/2022 

 

 

* 1164. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm individwi fuq il-waiting list biex 

jagħmlu MRI? 

 

31/05/2022 

 

 

* 1245. 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 tal-Imqabba 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? 

 

(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 

 

 

* 1246. 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 Safi 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? 
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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 

 

 

* 1247. 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 tal-Qrendi 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 

 

 

* 1248. 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’ Birżebbuġa 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 



5 

 

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 

 

 

* 1249. 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 Luqa u l-hamlet ta’ Ħal Farruġ 

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

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

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

(ċ) dawk 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 

 

 

* 1250. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ġie inawgurat ix-xogħol ta’ embellishment fuq il-Pjazza tal-Imqabba? Kemm ġie 

jiswa fit-totalità tiegħu dan ix-xogħol ta’ embellishment u fiex kienet tikkonsisti l-ispiża, item item (pereżempju 

xogħol ta’ madum, service duct eċċ.) għal dan ix-xogħol? Kemm-il darba saru xogħlijiet ta’ riparazzjoni fuq din 

il-pjazza mid-data tal-inawgurazzjoni? Fiex kienu jikkonsistu dawn ix-xogħlijiet riparatorji? Il-kuntrattur li 

esegwixxa dan ix-xogħol ġie marbut b’xi ‘performance guarantee’, u jekk fl-affermattiv għal kemm perjodu ta’ 

żmien? Għal kemm tammonta din il-‘performance guarantee’? 

 

01/06/2022 

 

* 1746. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

* 1747. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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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* 1748. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1749. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tagħha, 

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

 

20/06/2022 

 

 

* 1750. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1751. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 1953. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni żaru l-Mużew Marittimu tul din is-sena u jista’ jgħid 

x’inizjattivi ġodda ttieħdu jew se jittieħdu fih? 

 

22/06/2022 

 

 

* 2056. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 1390 u 1657 billi s-sitwazzjoni issa ilha pendenti 

sew, jista’ l-Ministru jieħu ħsieb ir-rapport tekniku dwar il-ħsarat u x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Pjazza 

Antoine de Paule, Raħal Ġdid? 

 

28/06/2022 
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* 2057. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1658, jista’ l-Ministru jieħu ħsieb li jintbagħtu uffiċjali 

mill-Animal Welfare biex jaraw l-post u jagħtu d-direzzjoni u provvedimenti opportuni? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2058. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1659, jista’ l-Ministru jara li l-parti tal-aħħar tat-triq fejn 

hemm spazju miftuħ li jista’ jiġi trasformat fi ġnien pubbliku iktar nadif u aċċessibbli għan-nies, jekk isiru 

bankijiet?  

 

28/06/2022 

 

 

* 2059. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1662, issa li l-ħsara li hemm fl-aħħar parti ta’ Triq 

Girolamo Cassar Valletta preċiżament fejn hemm forma ta’ roundabout ġiet imsewwija, jista’ l-Ministru jgħid 

min kien responsabbli sabiex ġew esegwiti x-xogħlijiet? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2060. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1663, jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni reġistrati 

bħala bdiewa residenti ż-Żejtun full-time u part-time tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena 

bis-sess relattiv? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2125. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinvestiga x’inhi r-raġuni li għaliha qed jiġi rrapportat nuqqas ta’ pressa tal-ilma/pressa baxxa 

matul il-ġurnata f’Buġibba u l-Qawra (San Pawl il-Baħar) b’mod partikolari fi Triq it-Turisti u t-toroq li 

jgħaqqdu ma’ din it-triq bħal Triq l-Indipendenza (fejn wieħed isib Flats Indipendenza) peress li r-residenti qed 

jiffaċċjaw bosta problemi biex jimlew it-tankijiet tal-ilma tagħhom? Kemm-il rapport wasal għand il-

Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rigward dan matul l-aħħar sitt xhur u f’liema toroq? X’azzjoni ttieħdet 

f’kull każ? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2138. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm kienet esportata patata matul l-2022? Lejn liema pajjiżi fil-fatt 

intbagħtet din il-patata? (Għall-għan ta' din id-domanda, bejgħ ta' patata fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea 

għandhom jiġu wkoll inklużi). 

 

01/07/2022 
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* 2139. 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-Telgħa ta' San Martin (mir-roundabout sa ħdejn l-Għar tal-

Madonna), kif ukoll partijiet mit-toroq li jgħaddu mill-Wardija sa Burmarrad jitnaddfu mill-ħaxix selvaġġ 

(ħafna minnu bużbież), li qed joħloq periklu kbir għall-karozzi u vetturi oħrajn li jkunu għaddejjin minn dawn l-

inħawi? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2173. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li ser isir resurfacing ta' Triq ir-Rabat u Triq Ta' Xħajma fin-Nadur u dan 

wara li saru trinek f'din it-triq  diversi xhur ilu u li sal-lum  għadhom bil-wiċċ tal-konkos?  Ma jaħsibx li triq 

arterjali li jkollha parti minnha bil-konkos hija ta' periklu serju għas-sewwieqa?  Jista' jgħid ukoll jekk hux se 

jsir resurfacing tat-triq kollha, kif sar f'postijiet oħrajn fejn ġew mgħoddija dawn it-trinek, jew hux se jsir 

patching fuq it-trinek biss? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2174. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid x' passi qed jittieħdu dwar il-ħajt ta' lqugħ tal-konkos li hemm fi Triq ir-Rabat, fin-Nadur 

li jidher li qed iċedi u li fih konsenturi, peress li dan minn mument għall-ieħor, jista' jċedi fuq it-triq, bil-periklu 

kollu li dan jista' jġib? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2175. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta mistenni jibda x-xogħol fuq il-breakwater ġdid f'Marsalforn?  Jista' jgħid jekk saritx 

sejħa għall-offerti għal dan ix-xogħol?  Jista' jgħid jekk id-disinn għal dan il-breakwater hux lest u jekk iva, 

iqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra?  Jista' jgħid jekk saritx applikazzjoni mal-Awtorità għall-Ippjanar 

għal dan il-proġett u jekk iva, iqiegħed kopja ta' din l-applikazzjoni, in-numru tagħha u jgħid fejn wasal il-

proċess? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2176. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien il-ħlas totali li rċevew is-sidien tal-vapur Nikolaus mingħand il-Gozo Channel 

u/jew mingħand il-Gvern ta' Malta, minn meta beda jopera sal-lum? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2177. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’ħidma saret s’issa rigward it-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/882 tas-17 ta’ 

April, 2019 dwar ir-rekwiżiti ta’ aċċessibilità għall-prodotti u s-servizzi? Tista’ tgħid jekk saritx xi forma ta’ 
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konsultazzjoni pubblika dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/882 u jekk saret, ma’ min u x’kien l-

eżitu? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2178. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid attwalment kemm hemm appuntati Diretturi Ġenerali u Diretturi fi ħdan l-Awtorità ta’ 

Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) u f’kull każ meta tintemm il-ħatra ta’ 

kull wieħed minnhom? Tista’ tgħid jekk hemmx xi karigi ta’ Direttur Ġenerali u/jew diretturi fi ħdan l-MCCAA 

li huma vakanti? Jekk hemm, liema huma dawn il-karigi u għal kemm żmien ilhom vakanti? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2205. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega għaliex reġgħet inqalgħet Triq it-Tiġrija, fir-Rabat Malta? Jista’ jgħid liema xogħol sar 

u min ħallas tax-xogħol li sar? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2206. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid għaliex it-taraġ fi Triq Doni, ir-Rabat ma sarlux railing biex ikun aċċessibbli? Jista' jgħid 

jekk hux se jsir railing biex isir aċċessibbli? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2209. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jsiru xi tip ta’ ‘traffic calming measures' fi Triq tat-Tabija, ir-Rabat Malta, 

minħabba n-numru ta' inċidenti li jsiru li jinvolvu residenzi privati minħabba veloċità eċċessiva? 

 

05/07/2022 

 

* 2211. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1916 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajjiet ta’ Kemmuna? Jista’ l-

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

 

05/07/2022 

 

* 2212. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1917 u jgħid jekk hemmx beach 

concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajjiet ta’ Kemmuna? Jista’ l-

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

 

05/07/2022 
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* 2213. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1904 u 2068 u jgħid jekk hemmx beach 

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

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

 

05/07/2022 

 

 

* 2214. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1908 u 2069 u jgħid jekk hemmx beach 

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

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

 

05/07/2022 

 

 

* 2215. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1906 u 2070 u jgħid jekk hemmx beach 

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

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

 

05/07/2022 

 

 

* 2222. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1432 u 1968 u jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment ġie 

reġistrat fil-Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv għal kull lokalità, fl-aħħar sentejn? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2223. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2012 u jgħid kemm hu t-total ta' persuni impjegati maċ-

Ċivil u ma' awtoritajiet statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali, fil-kariga ta' Messaġġiera u kemm 

minnhom daħlu mal-Gvern f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2229. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1861 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija 

parlamentari 1045, jista’ l-Ministru jindika ż-żewġ indirizzi f’San Pawl il-Baħar (jekk mhux possibbli jingħata l-

indirizz kollu, tingħata l-isem tat-triq u possibbilment l-isem tal-blokka) fejn skont it-tweġiba għall-istess 

domanda ġew akkwistati żewġ appartamenti mibnija mill-privat li ġew allokati għall-akkomodazzjoni soċjali? 

 

07/07/2022 

 



11 

 

 

* 2230. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru  jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1862 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba ta' mistoqsija 

parlamentari 1045, jista’ l-Ministru jindika l-indirizz għal kull post ta’ residenza li tqassam mill-2017 sad-data li 

fiha ġiet imwieġba l-istess domanda parlamentari u dan sena sena b’mod separat għal kull sena u kull lokalità 

tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar (li tinkludi żoni bħal Buġibba, il-Qawra u x-Xemxija) (jekk mhux 

possibbli jingħata l-indirizz kollu, tingħata l-isem tat-triq u possibbilment l-isem tal-blokka)? 

 

07/07/2022 

 

 

* 2231. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1687 u 1922 u  jagħti tagħrif dwar meta mistenni jsir 

xogħol ta' tibdil strutturali fil-Pitkalija f'Ta’ Qali? Meta mistenni jitlesta dan ix-xogħol? Fiex jikkonsisti x-

xogħol li għandu jsir? 

 

07/07/2022 

 

 

* 2242. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm applikazzjonijiet ta' tfal li qed jistennew biex jarahom l-iStatementing 

Board? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2243. 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 621 u jgħid x'baġit allokat hemm għal SkolaSajf? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2244. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-pjan li jsiru xi bidliet fil-programm tal-GEM16+? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2245. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan li jsiru xi tibdiliet fil-programm tal-ALP f'Raħal Ġdid? 

 

08/07/2022 
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* 2246. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jgħid jekk il-Psychological Reports tal-istudenti li jattendu f’Ċentri ta’ Riżorsi jingħatawx 

lill-ġenituri? Jekk le, jista’ jgħid għaliex u x'inhi l-prassi? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2247. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-kriterji tal-eleġibilità mitluba minn għalliema u LSEs li jaħdmu fiċ-Ċentri tar-

Riżorsi? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2358. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

a. Kemm hi s-somma totali li ġiet tiswa l-parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Biennale ta’ Venezja tal-2022? 

b. Kemm kien hemm persuni involuti f’dan il-proġett? 

c. Min kienu dawn il-persuni u x’kompetenza kellhom għal dan il-proġett? 

d. Xi kriterji ntużaw biex ġew magħżula dawn il-persuni, u mhux oħrajn? 

e. Kemm kienet l-ispiża tal-biljetti tal-ivvjaġġar bl-ajru, trains, taxis u mezzi oħrajn? 

f. Kemm kienet l-ispiża tal-lukandi ta’ kull individwu? 

g. Kemm kienet l-ispiża tar-reklamar? 

h. Kemm tħallas kull wieħed minnhom? 

i. Kemm tħallas kull artist involut? 

j. Kemm tħallas kull uffiċjal u kumpanija involuti separatament? 

k. Kemm allowances ġew mogħtija lil dawn l-imsemmija uffiċjali u kumpaniji? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2359. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

a. Kemm ġiet tiswa l-parteċipazzjoni ta’ Malta fil-Biennale ta’ Venezja 2022? 

b. Kemm kienet l-ispiża tal-biljetti tal-ivvjaġġar bl-ajru, trains, taxis u mezzi oħrajn? 

c. Kemm kienet l-ispiża tal-lukandi ta’ kull individwu? 

d. Kemm kienet l-ispiża tar-reklamar? 

e. Min kienu n-nies (semmi min kienu) li kellhom x’jaqsmu f’din il-parteċipazzjoni? X’kienet  il-kompetenza 

tagħhom għal din il-partċipazzjoni? 

f. Xi kriterji ntużaw biex ġew magħżula dawn in-nies, u mhux oħrajn? 

g. Kemm tħallas kull wieħed minnhom? 

h. Kemm tħallas kull artist involut? 

i. Kemm tħallas kull uffiċjal u kumpanija involuti separatament?  

j. Kemm allowances ġew mogħtija lil dawn l-imsemmija uffiċjali u kumpaniji? 

 

19/09/2022 
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* 2360. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratt tax-xiri tal-art ġewwa Borġ in-Nadur bi spiża ta’ 

€200,000? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2361. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-breakdown taċ-ċifra ta’ kemm ġie jiswa l-ftuħ uffiċjali tal-film Jurassic World 

Dominion f’Malta? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2362. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

a. Kemm ġew jiswew id-displays tad-dinosawri li tpoġġew ġewwa l-Belt Valletta dan is-sajf 2022? 

b. X’kien l-għan tagħhom primarjament? 

c. Jekk l-għan intlaħaqx, u jagħti prova tanġibbli ta’ dan? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2363. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tiġi ppubblikata l-istrateġija tal-Wirt għall-Patrimonju Kulturali peress li l-aħħar 

waħda li ġiet ippubblikata kien fl-2006?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2389. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu li kellhom encroachment agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu 

qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr 

qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni 

fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2390. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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

agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 
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* 2391. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha li kellhom encroachment 

agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2392. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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

agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2393. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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

agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2394. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

agreement mal-Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2408. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 
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* 2409. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2410. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2411. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru 

japplika sabiex persuni li jaħdmu direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom 

dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2412. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2413. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2431. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kull meta tinfetaħ il-Berġa ta’ Ħad-Dingli u 

x’servizzi jingħataw minnha? 

 

26/09/2022 
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* 2432. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kull meta jsir tindif u tibdil tal-ilma tal-pixxina li 

tintuża fl-isptar ta’ riabilitazzjoni St Lukes Hospital, jekk hemmx xi skeda ta’ kull meta għandu jsir tindif u 

jinżammux records ta’ dan? Jista’ jgħid ukoll jekk hemmx xi testijiet li jsiru fuq pazjenti biex jiġi assigurat li ma 

jsofrux minn xi infezzjonijiet li jistgħu jiġu trasmessi minn persuna għal oħra qabel jużaw il-pixxina? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2433. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm huwa rikjest li jkun hemm tal-anqas 

infermiera u tobba f’kull shift ta’ xogħol fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei biex jaħdem b’mod 

normali? Jista’ jgħid kemm-il shift jeżisti u kemm-il infermier u tabib huwa mniżżel fih? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2465. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1608, jista’ l-Ministru jispjega kif kien jinħadem il-

kumpens għall-esproprjazzjoni ta’ art qabel l-2017? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2506. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ persuni li fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija qed jiskontaw 

piena ta’ ħabs ġewwa l-Facilità Korrettiva ta’ Kordin? Kemm minn dawn huma Maltin u kemm minnhom huma 

barranin? Jista’ jagħti lista tan-nazzjonalitajiet ta’ dawk il-barranin li qed jiskontaw piena ta’ ħabs? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2507. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ persuni li fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija qegħdin fuq arrest 

preventiv fi ħdan il-Facilità Korretiva ta’ Kordin? Kemm minn dawn huma Maltin u kemm minnhom huma 

barranin? Jista’ jagħti lista tan-nazzjonalitajiet ta’ dawk il-barranin li qegħdin fuq arrest preventiv? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2508. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu fi ħdan il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, inkluż nies pajżana, 

u jagħti dettalji dwar il-varji karigi ta’ dawn il-persuni li jaħdmu fi ħdan il-Faċilità? 

 

27/09/2022 
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* 2517. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 693 u 1600 u jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi 

forma ta' pensjoni taħt is-somma ta' €700 fix-xahar sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija 

b'kategorija u wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2518. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 692 u 1599 u jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi 

forma ta' pensjoni taħt is-somma ta' €500 fix-xahar sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija 

b'kategorija, u wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2519. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx każijiet ta’ persuni li jingħataw allowance għal Carer jew allowance miżjuda 

għal Carer skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali u li jkunu qed jieħdu ħsieb waħedhom, fuq bażi full-time u 

regolarment, tal-ġenituri tagħhom, ħuthom, nanniet, zijiet, kunjati (skont kif indikat fl-istess Att) iżda li ma 

jkunux qegħdin jgħixu fl-istess dar ta’ abitazzjoni ta’ dik il-persuna li għandha bżonn il-kura?  Jista’ jgħid jekk 

għandux intenzjoni li tinbidel il-liġi biex ikun hemm carers li eċċezzjonalment u minħabba raġuni valida xorta 

jkunu eleġibbli anke jekk ma jkunux qed jirrisjedu fl-istess dar ta’ abitazzjoni ta’ dik il-persuna li għandha 

bżonn il-kura? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2520. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Golexin Implant 3.6mg għadhiex out of 

stock?  Jista’ jgħid kemm ilha out of stock u jekk kienx hawn pazjenti li kellhom jingħataw mediċina 

alternattiva fin-nuqqas tagħha? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2521. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk dawk il-persuni li ġew żgumbrati fit-30 ta’ Awwissu 2022 mill-blokka li d-

dettalji dwarha qed jingħataw separatament ingħatawx għajnuna mill-Awtorità tad-Djar? Jista’ jikkonferma jekk 

hemmx persuni li ġew żgumbrati li sal-lum għad ma għandhomx post fejn jgħixu u għadhom qed jgħixu barra? 

 

28/09/2022 
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* 2522. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx applikazzjonijiet approvati għall-installazzjoni ta’ stairlift fid-djar ta’ persuni 

intitolati li sal-lum għadhom pendenti?  Jekk iva, jista’ jgħid kemm hu n-numru ta’ dawn l-applikazzjonijiet 

approvati u għaliex sa issa għadhom ma ġewx ipproċessati? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2532. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku fis-snin 2020 u 2021 fejn f’dawn l-inċidenti tat-

traffiku kien hemm min sofra xi ġrieħi? Kemm minn dawn l-inċidenti kienu fatali? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2533. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-aħħar ta’ Awwissu 2022 

fejn f’dawn l-inċidenti tat-traffiku kien hemm min sofra xi ġrieħi? Kemm minn dawn l-inċidenti kienu fatali? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2534. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol fis-snin 2020 u 2021 fejn kien 

hemm persuni li weġġgħu u sofrew xi ġrieħi? Kemm minn dawn l-inċidenti kienu fatali? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2558. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li fil-ħin li qed issir din il-mistoqsija fid-29 ta' Settembru 2022, hemm waiting list 

għas-servizz tar-riabilitazzjoni mid-droga offrut mill-Aġenzija Sedqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2559. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista sħiħa tal-uffiċjali kollha minn manager ’il fuq (sas-CEO) 

tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS) u l-Aġenziji li jaqgħu taħt l-FSWS, bid-dettalji tar-

responsabiltajiet tagħhom u l-pakkett sħiħ ta’ kull uffiċjal? 

 

30/09/2022 
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* 2560. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li kienu jaħdmu mal-Air Malta u li ġew trasferiti f’entitajiet li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għat-Trasport? Fejn ġew impjegati, x’inhi l-kariga li ngħataw, x’inhi l-

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

 

30/09/2022 

 

 

* 2561. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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

agreement mal-Malta Industrial Parks, li saret INDIS Malta, u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar, 

però wara ċertu żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma ntużaw il-binjiet li għalihom 

kienet qiegħda titħallas il-kera, mill-2018 'il quddiem? Jista’ jgħid ukoll jekk itteħditx azzjoni, fejn sar infiq bla 

bżonn u ħela? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2562. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-

entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk 

itteħdux passi biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem 

mingħajr ebda skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2563. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm 

persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu 

għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ 

għaddejja taħdem mingħajr ebda skossi? 

 

30/09/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

 

69. MINISTRU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI, L-ONOR. 

ANTON REFALO jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 199”. 

 

30.09.2022 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

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

il-Protezzjoni Ċivili – Tieni Qari (Kont.) – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

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  

3 ta’ Ottubru 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 PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 12 ta’ 

Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Rendikont tal-operat tal-Mekkaniżmu u tal-Faċilità għall-Istabilità Finanzjarja Ewropea għas-sena 

2021. Preżentazzjoni mis-Sur Paul Zahra, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol.  

2. 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  

3 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


