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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 30 

 

It-Tnejn, 10 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jekk jogħġbu jinforma lill-Kamra jekk it-talba għall-iState Aid ġietx aċċettata għal-linja 

nazzjonali tal-ajru, Air Malta? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lil din il-Kamra dwar x'kienu l-akkwisti f'termini ta' artifatti u siti li għamlet Heritage 

Malta f'dawn l-aħħar 9 snin u x'kien il-prezz imħallas għalihom? 

 

25/05/2022 

 

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

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

 

Tista' l-Ministru tinforma lill-Kamra x'azzjoni qed tittieħed biex tissolva s-sink hole fi Triq il-Wied ta’ Ruman 

il-Mellieħa, u tgħid jekk din taqax taħt Infrastructure Malta jew Water Services peress li s-sitwazzjoni saret 

perikoluża għal dawk kollha li jgħaddu minn din it-triq? 

 

25/05/2022 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra x'azzjoni qed tittieħed biex tissolva s-sink hole fi Triq il-Wied ta’ Ruman 

fil-Mellieħa, u jgħid jekk din taqax taħt Infrastructure Malta jew Waters Services peress li s-sitwazzjoni saret 

perikoluża għal dawk kollha li jgħaddu minn din it-triq? 

 

25/05/2022 
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* 852. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid lill-Kamra kemm qed jagħti f’sussidji l-Gvern lill-Malta Public Transport (MPT)? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk hux qed isir xi tibdil mit-Trasport Pubbliku ta' Malta biex jakkomoda 

lir-residenti ta' San Pawl il-Baħar biex jaslu l-Isptar Mater Dei peress li x-Xarabank 250 li titlaq mill-Mellieħa, 

hija dejjem mimlija, u r-residenti ta' San Pawl il-Baħar qed jitħallew l-art? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1257. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li jittieħdu dawk il-passi kollha neċessarji biex il-bus stop bl-isem Ħal Kirkop – Barrieri, li 

tinsab fi Triq Danny Cremona f'Ħal Kirkop faċċata taċ-Ċentru tas-Saħħa, issir aċċessibbli għal kull min ikun irid 

jagħmel użu minnha, peress li meta tagħmel ix-xita tant jgħaddi ilma tax-xita man-naħa tat-triq fejn jinsab dan 

il-bus stop li ħadd ma jkun jista’ jaqsam it-triq, u dan anke fid-dawl li min jagħmel użu mit-trasport pubbliku 

biex iżur iċ-Ċentru tas-Saħħa f'din il-lokalità ma jkunx jista’ jagħmel dan meta tkun nieżla x-xita? Meta jaħseb 

il-Ministru li ser jibda dan ix-xogħol? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1258. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hawnx ippjanat li jsiru parkeġġi apposta għal ‘trailers’ fid-diversi żoni industrijali 

f’Malta? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1259. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta u minn min ser jittranġaw il-ħitan tas-sejjieħ li jinsabu fi Triq tal-Ġebel 

f’Birżebbuġa peress li parti minnhom jinsabu mwaqqgħin u qed ikunu ta’ periklu għal kull min juża din it-triq? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1260. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta u minn min ser jittranġaw il-ħitan tas-sejjieħ li jinsabu fi Triq tal-Ġebel 

f’Birżebbuġa peress li parti minnhom jinsabu mwaqqgħin u qed ikunu ta’ periklu għal kull min juża din it-triq? 

 

01/06/2022 
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* 1261. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta u minn min ser jittranġaw il-ħitan tas-sejjieħ li jinsabu fi Triq tal-Ġebel 

f’Birżebbuġa peress li parti minnhom jinsabu mwaqqgħin u qed ikunu ta’ periklu għal kull min juża din it-triq? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1262. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn Għaqdiet tan-Nar liċenzjati madwar Malta u Għawdex, liema huma dawn l-

Għaqdiet tan-Nar, humiex ta’ xi soċjetà mużikali partikolari jew privati u f’liema lokalità tinsab kull kamra tan-

nar? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1450. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern għal miżuri long-term li minnhom jibbenefikaw kumpaniji 

involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ, minħabba l-inflazzjoni u ż-żieda fl-

ispejjeż? 

 

09/06/2022 

 

 

* 1451. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

 

B’referenza għar-ritratti li jinsabu annessi rigward il-kwistjoni tal-istat li tinsab fiha parti mit-triq li tagħti għal 

Għar Lapsi fis-Siġġiewi, u peress li s-saħħa u s-sigurtà tan-nies għandhom ikunu ta’ prijorità, jista’ l-Ministru 

jgħid xi studju sar dwar l-istat ta' din it-triq? X'azzjoni se tittieħed biex il-periklu li jista' jkun hemm jitneħħa u 

x'se jsir biex ir-riskji jkunu mitigati? Hemm target dates in place? Saret konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali tas-

Siġġiewi dwar dan? 

 

09/06/2022 

 

 

* 1758. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 1759. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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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* 1760. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu 

taħt id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1761. 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 is-CEOs u ċ-

Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1762. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1763. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

20/06/2022 

 

 

* 2086. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar fil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 

separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-xandir innifsu? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2087. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar fil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 

separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-xandir innifsu? 

 

30/06/2022 

 

* 2088. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar fil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 

separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-xandir innifsu? 

 

30/06/2022 
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* 2089. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar fil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 

separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-xandir innifsu? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2126. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fi Triq iż-Żafran, Wied-il-Għajn tul dawn is-sentejn u 

kemm kien l-ammont li ntefaq fl-istess? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2127. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk ix-xogħlijiet fi Triq Santa Katerina, Triq id-Dejqa u Triq Joe Pace, il-

Gudja ġewx finalment fi tmiemhom u jistax għalhekk jindika kemm dam sejjer dan ix-xogħol kif ukoll l-ispiża li 

ntefqet jew proġettata li tintefaq? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2128. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonsidra li billi għadu għaddej ix-xogħol fi Triq iċ-Ċimiterju, Raħal Ġdid, sakemm tkun lesta 

Triq Ħal-Saflieni tiġi one way minn Triq Palma billi preżentement hija two way u qiegħda tikkaġuna perikolu 

għal min ikun dieħel u jsib vetturi oħrajn ġejjin biex joħroġ? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2129. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonsidra li billi għadu għaddej ix-xogħol fi Triq iċ-Ċimiterju, Raħal Ġdid, li sakemm tkun 

lesta Triq Ħal-Saflieni tiġi one way minn Triq Palma billi preżentement hija two way u qiegħda tikkaġuna 

perikolu għal min ikun dieħel u jsib vetturi oħrajn ġejjin biex joħroġ? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2130. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1696, tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm hemm djar intitolati 

li jirċievu ċ-ċekk tal-Enerġija tal-Good Neighbourhood Scheme u kemm hu l-ammont komplessiv li tħallas jew 

se jitħallas? 

 

01/07/2022 
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* 2131. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1697, tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra bl-eżitu, jekk 

kien hemm, tal-investigazzjoni li ttieħdet mill-Enemalta? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2256. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba, sena b’sena, mill-2017 s’issa, ġew diskussi quddiem il-Kumitat 

Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-infiq u d-dħul tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Logħob? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2257. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il darba, sena b’sena, mill-2017 s’issa, ġew diskussi quddiem il-Kumitat 

Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-infiq u d-dħul tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-

Affarijiet tal-Konsumatur? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2258. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk ġewx appuntati l-membri għan-Noise Control Commission? Jekk iva, min huma u 

għal kemm hi l-ħatra ta’ kull wieħed mill-membri ta’ din il-Kummissjoni? Tista’ tgħid kemm-il persuna tressqet 

il-Qorti minħabba allegat ksur ta’ Regolamenti dwar Valutazzjoni u Maniġġar ta’ Ħsejjes fl-Ambjent (L.S. 

549.37 tal-Liġijiet ta’ Malta) mill-2018 s’issa, maqsuma sena b’sena? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2259. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il darba sena b’sena mill-2017 s’issa, ġew diskussi quddiem il-Kumitat 

Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi tal-Kamra, l-infiq u d-dħul tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-

Ilma (REWS)? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2260. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ uffiċjali pubbliċi li huma inkarigati li jinfurzaw in-normi tal-

L.S. 441.08 dwar Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji? 

 

12/07/2022 
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* 2261. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna tressqet il-Qorti minħabba allegat ksur tal-L.S. 441.08 dwar 

Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji mill-2018 s’issa, maqsuma sena b’sena? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2370. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-kuntratt tal-catering li hemm għar-ristorant fil-MUŻA ġewwa l-Belt Valletta? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2371. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru joħroġ lista sħiħa tan-nies, u t-titlu ta’ xogħolhom, li qed jaħdmu f’Heritage Malta mis-snin 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u anke ta’ din is-sena 2022? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2372. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġie jiswa biex ittella’ l-kunċert Rockestra ta’ din is-sena? Kemm ġie mikri l-ispazju 

fejn ittella’ Rockestra? Kemm ġie jiswa l-kiri tas-sound system? Kemm ġiet tiswa l-istallazzjoni tad-dawl? 

Kemm ġie jiswa l-marketing kemm f’billboards u kemm fuq midja soċjali (separatament)? Kemm ġie jiswa l-

logistic crew? Kemm kien hemm session musicians u kemm ġew jiswew kull wieħed? Jista’ jgħid jekk hemmx 

spejjeż oħra li ntefqu minn flus il-poplu? Jista’ jgħid jekk ġewx imħarsa u mħallsa d-drittijiet mużikali (music 

rights) fuq il-kanzunetti li ġew esibiti matul il-kunċert? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2373. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi appuntat id-direttur artistiku għat-Teatru Manoel? 

 

19/09/2022 

 

* 2374. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jippubblika s-somma finali ta’ kemm ġew jiswew il-mudelli tad-dinosawri li ntużaw fil-film 

Jurassic World Dominion li ġew esibiti madwar Malta?  

 

19/09/2022 

 

* 2375. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk qattx it-Teatru Manoel ippubblika l-annual accounts għal dawn l-aħħar ħames snin?  

 

19/09/2022 
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* 2401. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2402. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2403. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 2404. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 2405. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

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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* 2406. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa 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 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 

 

 

* 2440. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid hux qed jingħata kumpens monetarju lil familjari li 

jagħżlu li jkunu carers full-time ma’ familjari li jbatu minn kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali u liema 

kundizzjonijiet huma eliġibbli? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2441. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk familjari li jitilqu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb 

persuni li jbatu minn saħħa mentali jingħatawx xi tip ta’ stipendju jew inċentiv biex jagħmlu dan? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2442. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm jeżistu day care centres tal-Gvern għal 

persuni li jbatu minn saħħa mentali? Jista’ jgħid kemm hemm ħaddiema li jagħtu terapija u x’tinvolvi bħala 

terapija? Jista’ jghid kemm-il klijent jattendi dawn id-day care centres? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2443. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm jeżistu outreach’ nurses fis-settur tas-saħħa 

mentali, kemm għandhom pazjenti mniżżlin magħhom u liema partijiet ta’ Malta u Ghawdex huma koperti? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2444. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk is-settur tas-saħħa pubbliku għandux 

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) machine u jekk hux qed tintuża? Jista’ jgħid kif isiru l-appuntamenti 

u kemm-il appuntament isir ta’ kuljum? 

 

26/09/2022 
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* 2445. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi twila l-waiting list biex isir educational psychologist assessment li jwassal, f’każ 

ta’ bżonn, li student ikollu LSE? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2473. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jispjega għaliex skont figuri mill-Qrati Maltin hija biss maġistrat waħda assenjata li tiddeċiedi l-

każijiet ta’ vjolenza domestika? Jista’ jgħid jekk hemmx ħsieb li tittieħed azzjoni biex każi ta’ dan it-tip 

jinstemgħu quddiem aktar minn maġistrat wieħed u allura jitnaqqas id-dewmien sakemm jinstemgħu l-każi? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2474. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni rreġistrati bħala donaturi tal-

organi? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2475. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk instabitx soluzzjoni dwar ir-rotta 109 għall-benefiċċju tar-residenti tar-Rabat u l-

postijiet tal-madwar? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2476. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 882, jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar l-aħħar 

żviluppi fil-proġett pilota ta’ autonomous buses u jagħti indikazzjoni taż-żmien meta l-proġett ikun jista’ jibda? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2477. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux intenzjoni li jintroduċi aesthetics policy għall-ippjanar ta’ żvilupp 

urban? 

 

26/09/2022 
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* 2478. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jispjega l-proċedura li biha jiġu evalwati pazjenti fid-djar tal-anzjani dwar il-kapaċità tagħhom 

li jivvotaw, u jagħti rendikont xahar b’xahar ta’ kemm pazjenti ġew meqjusa li ma jistgħux jivvotaw fis-snin 

2021 u 2022? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2494. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ delegazzjonijiet barra mill-pajjiż li huwa jew il-

predeċessur tiegħu bħala Ministru għall-Affarjiet Barranin  u Ewropej u l-Kummerċ mexxa jew kien parti 

minnha xahar b'xahar mill-1 ta’ Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2495. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' min kien jifforma parti minn kull delegazzjoni li 

huwa jew il-predeċessur tiegħu bħala Ministru responsabbli mill-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

mexxa  barra mill-pajjiż xahar b'xahar  mill-1 ta’ Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2496. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' ismijiet tal-lukandi u spejjeż minfuqa f'kull lukanda 

waħda b’waħda sabiex ġew akkomodati l-Ministru u membri ta’ delegazzjonijiet li huwa jew il-predeċesssur 

tiegħu mexxa xahar b'xahar barra mill-pajjiż mill-1 ta’ Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2497. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min mill-membri tad-delegazzjonijiet li jakkumpanjaw lill-Ministru fuq safar 

b’konnessjoni ma’ xogħol relatat mal-Ministru jkollu biljetti tal-ajru club class u min ikollu biljett economy 

class? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2498. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’pubbliċità mill-Ministeru u kull entità li taqa’ taħtu mill-1 ta’ Jannar 

2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jgħid kif u fejn saret u kemm kienet kull spiża f’pubbliċità 

waħda b’waħda? 

 

26/09/2022 
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* 2551. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li llum qed jagħmlu użu mis-servizz ta' fiżjoterapija? Jista' l-Ministru 

jgħid kemm minnhom huma residenti fid-djar tagħhom u kemm minnhom huma residenti fid-Djar Residenzjali 

tal-Gvern jew li jiffurmaw parti mill-iskema tal-Public Private Partnership? Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx 

applikazzjonijiet li għadhom pendenti u jekk iva, jista’ jgħid għaliex għadhom pendenti? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2552. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li llum jagħmlu użu mis-servizz ta’ Podjatrija? Jista' l-Ministru jgħid 

kemm minnhom huma residenti fi djar tagħhom u kemm minnhom huma residenti fid-Djar Residenzjali tal-

Gvern jew li jiffurmaw parti mill-iskema tal-Public Private Partnership? Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx 

applikazzjonijiet li għadhom pendenti u jekk iva, għaliex għadhom pendenti? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2553. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li għandhom djanjosi ta' dimensja li qed jagħmlu użu mis-servizz ta' 

Telecare on the Move? Jista' l-Ministru jgħid kemm minn dawn l-anzjani jibbenefikaw minn servizz u apparat 

b'xejn u kemm minn dawn l-anzjani jħallsu għal dan is-servizz? 

 

30/09/2022 

 

* 2554. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li qed jagħmlu użu mis-servizz ta' Psikoterapija? Jista' l-Ministru 

jgħid kemm minn dawn l-anzjani jgħixu f'residenzi tal-anzjani u kemm minn dawn l-anzjani jgħixu fil-

komunità? Jista' l-Ministru jgħid ukoll kemm anzjani li jgħixu fil-komunità jattendu f'kull klinika tal-

psikoterapisti? 

 

30/09/2022 

 

* 2555. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm applikaw biex jattendu għall-kors dwar il-Kura tal-Anzjani: Teorija u Prattika, 

akkreditat mill-Università ta' Malta u organizzat miċ-Ċentru ta' Taħriġ, San Vinċenz de Paul, (LAS1101) Award 

fil-Livell 5 (14ECTS) liema applikazzjonijiet għalqu fl-20 ta' Settembru li għadda? 

 

30/09/2022 

 

* 2556. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1986, jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm żviluppi u 

jekk sarx xi forma ta' ftehim mal-operaturi tat-telekomunikazzjoni sabiex l-anzjani li jgħixu fil-komunità 

jibbenefikaw minn internet b'xejn jew minn offerti fuq pakketti li jinkludu wkoll l-internet? Jista' l-Ministru 

jgħid jekk għandux il-ħsieb li jibda jipprovdi lill-anzjani li jgħixu fil-komunità b'internet b'xejn fin-nuqqas ta' xi 

forma ta' ftehim mal-operaturi? 

 

30/09/2022 
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* 2557. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar meta mistenni jitkompla x-xogħol ta’ tqegħid tal-mains tal-ilma u tan-new 

water fl-inħawi ta’ Ġnien Borg, Għajn Nastas u San Martin, San Pawl il-Baħar u meta hu ppjanat li dan jitlesta? 

Tista’ tara li n-new water jitwassal ukoll saż-żoni tal-Wardija (San Pawl il-Baħar) u saż-Żebbiegħ (Mġarr)? 

Tista’ tara x’inhi l-possibilità li l-istess new water jitwassal sal-inħawi tat-Telliera, limiti ta’ San Pawl il-Baħar? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2570. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tagħha 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 

 

 

* 2571. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-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 

 

 

* 2572. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-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 

 

 

* 2573. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

 

Jista’ l-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 
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* 2574. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-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 

 

 

* 2575. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tagħha 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 

 

 

* 2637. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema skemi ta’ rranġar ta’ residenzi huma miftuħin preżentement? Liema 

minn dawn l-iskemi huma applikabbli għall-proprjetà li fiha qed joqogħdu s-sidien u liema huma applikabbli 

għall-proprjetà mikrija? Liema minn dawn l-iskemi huma applikabbli għall-proprjetajiet privati u liema huma 

applikabbli għall-proprjetajiet tal-Gvern? 

 

30/09/2022 

 

* 2638. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux minnu li bħalissa l-applikazzjonijiet għall-personalised reserved parking bay 

għall-blue badge holders u/jew communal reserved parking bay għall-blue badge holders, jinsabu sospiżi? Jekk 

iva, x’inhi r-raġuni għal dan?  

 

30/09/2022 

 

* 2639. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar x’inhuma l-kriterji li fuqhom il-bord appuntat mill-Kummissjoni għad-

Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) kien jiddeċiedi jekk persuna hix eleġibbli għall-personalised parking 

bay? Tista’ tgħid jekk dan il-bord għadux jieħu dawn id-deċiżjonijiet u jekk le, min qed jieħu dawn id-

deċiżjonijiet?  

 

30/09/2022 

 

 

* 2640. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi fi Triq il-Ħamra, Qawra, San Pawl il-Baħar hemm żewġ bozoz li sad-data li fiha qiegħda ssir din il-

mistoqsija parlamentari kienu ilhom maqtugħin jew iteptpu għal bosta ġimgħat, jista’ l-Ministru jieħu l-passi 

neċessarji biex dawn il-bozoz jixegħlu mill-ġdid? 

 

30/09/2022 
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* 2641. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi fi Triq il-Ħamra, Qawra, San Pawl il-Baħar hemm żewġ bozoz li sad-data li fiha qiegħda ssir din il-

mistoqsija parlamentari kienu ilhom maqtugħin jew iteptpu għal bosta ġimgħat, tista’ l-Ministru tieħu l-passi 

neċessarji biex dawn il-bozoz jixegħlu mill-ġdid? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2646. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Ingliż? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2647. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Matematika? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2648. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Physics? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2649. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Physical Education? 

 

30/09/2022 

 

* 2650. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu t-Taljan? 

 

30/09/2022 

 

* 2651. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Franċiż? 

 

30/09/2022 
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* 2681. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm bus stopsf’Malta u f’Għawdex? Kemm hemm bus stops mingħajr bus 

shelter u jista’ jgħid meta se jkunu kompluti? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2682. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm sodod reġistrati f’Malta u f’Għawdex? Jista’ jgħid kemm hemm bla 

liċenzja? Kemm hemm applikazzjonijiet ġodda? Jista’ jgħid jekk hux se jitwaqqfu applikazzjonijiet ġodda? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2683. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proċess taċ-ċensiment li sar fis-sena 2021? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2684. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm nefaq fit-tiswija tal-lift ta' Bieb il-Belt minn mindu fetaħ għall-użu pubbliku? Jista' 

jgħid kemm-il darba kellu ħsara minn mindu fetaħ għall-użu pubbliku? Jista' jgħid ukoll jekk għandux il-ħsieb li 

l-lift jibqa' pubbliku? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2685. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il imputat ġie liberat mill-Qrati tal-Ġustizzja fl-aħħar sentejn minħabba problemi 

fin-notifika li jwasslu għall-preskrizzjoni tal-allegati reati? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2686. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm marixxalli jaħdmu fil-Qrati tal-Ġustizzja fil-preżent? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2687. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il notifika ġiet ordnata mill-Qrati tal-Ġustizzja fis-sena 2021 u fis-sena kurrenti 

2022? 

 

03/10/2022 
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* 2688. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont globali li l-għaqdiet non-governattivi nefqu għall-ispejjeż relatati mal-

festi tas-sajf tas-sena 2022 għas-servizzi tal-Korp tal-Pulizija, b'ċifra globali għal kull lokalità rispettiva? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2702. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta' Stop and Enforcement Notices li l-Awtorità tal-Ippjanar 

ħarġet bejn l-2013 u l-2021 fuq strutturi barra ż-żoni tal-iżvilupp li mhumiex skont il-permess fil-lokalitajiet ta' 

Ħal Għaxaq, il-Gudja, Marsaxlokk u Birżebbuġa u li għadhom miftuħa? Għal kull każ, tista' l-lista turi meta 

ħarġet l-enforcement notice, meta kienet l-aħħar spezzjoni u x'kienet l-aħħar azzjoni meħuda u meta? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2703. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li l-Kunsill Lokali Birżebbuġa ressaq talba sabiex it-trasport pubbliku f'din il-

lokalità jibda jservi wkoll Triq tal-Papa u Triq tal-Ġebel? Jista' jgħid fiex waslu d-diskussjonijiet u, jekk hemm 

xi intoppi, dawn x'inhuma? Jekk hemm xi deċiżjoni jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kif ser jiġu 

riveduti r-rotot u d-dati meta s-servizz ser jibda? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2704. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jinvestiga u jippubblika r-raġunijiet għaliex ir-rotta tal-karozza tal-linja bin-numru 210 mhux 

qiegħda tidħol fil-ħinijiet tagħha ġol-Qajjenza? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2705. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jinvestiga u jippubblika r-raġunijiet għaliex ir-rotta tal-karozza tal-linja bin-numru 119 mhux 

qiegħda tidħol fil-ħinijiet tagħha ġol-Qajjenza? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2706. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema kienu/huma r-raġunijiet, imsaħħa b'dokumentazzjoni adegwata, inkluż kopja tal-

minuti, u abbażi ta' liema studji l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) ddeċidiet li ma hemmx bżonn ta' 

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

 

03/10/2022 
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* 2707. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 512 u 866 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista li turi l-

area, il-valur ta' kumpens dovut u l-lokalità ta' artijiet li ġew meħuda mill-Gvern mill-1990 sad-data li fiha qed 

tiġi mwieġba din id-domanda u li għadhom ma ġewx ikkompensati b'mod sħiħ? Tista' tingħata d-data għal kull 

każ meta ser jingħata l-kumpens dovut u l-ammont tal-kumpens? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2708. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1180, jista’ l-Ministru jagħti l-ħinijiet li ħarġu l-bastimenti tas-sajjieda 

u xħin daħlu u kemm għamlu ħin fuq il-baħar biex inqabad dan il-ħut?  F’kemm żmien u ħin inqabdet il-bycatch 

kollha u x’temp kien dakinhar li nqabdet?  Jista’ jagħti wkoll iż-żona permezz tal-GPRS jew il-VMS, li l-

bastimenti huma obbligati li jkollhom u li jkunu mixgħulin, speċifikament għas-sajd tat-tonn? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2709. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk in-nylon taċ-ċimi tal-lampuki huwiex single-use plastic jew le?  Jekk fl-affermattiv, 

dan jista’ jintuża jew le? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2710. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk intużax jew jistax jintuża materjal għas-sajd li mhuwiex degradabbli u dan skont 

Direttiva tal-UE? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2711. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid minn min huwa kompost il-Bord tas-Sajd u jagħti d-dettalji relattivi għal kull membru li 

ġie maħtur? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2712. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk l-istudju li ġie kkummissjonat mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) u li 

sar jew qed isir mill-Università ta’ Malta dwar ir-rizzi, huwiex lest jew le?  Jekk dan l-istudju tlesta, tista’ l-

Ministru tgħid x’kienu l-konklużjonijiet tiegħu jew xi rriżulta minnu? Dan l-istudju se jkun ippubblikat jew le? 

 

03/10/2022 
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* 2713. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiċi għandhom il-kaptana minn pajjiżi terzi li jiġu imbarkati biex jaħdmu fuq 

bastimenti tas-sajd, sabiex ikunu jistgħu jbaħħru f’ibħra internazzjonali?  Kemm ingħataw permessi mill-bidu 

ta’ din is-sena, xahar b’xahar?  Mil-liema pajjiżi ġejjin dawn il-persuni? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2739. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti struzzjoni sabiex Transport Malta tagħmel il-manutenzjoni fuq il-parati li jinsabu fin-

niżla ta’ Sa Meżun f'Lapsi, is-Siġġiewi b'numru minnhom neqsin bl-inkonvenjent li dan qed joħloq lis-sajjieda?  

 

03/10/2022 

 

 

* 2740. L-ONOR. RANDOLPH DE BATTISTA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien in-numru totali ta’ għalliema impjegati fl-iskejjel statali għal kull sena mill-2012 

sal-2022? 

 

03/10/2022 

 

* 2741. L-ONOR. RANDOLPH DE BATTISTA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien in-numru totali ta’ għalliema fi skejjel statali li ma baqgħux fis-servizz għal kull 

sena mill-2012 sal-2022? 

 

03/10/2022 

 

* 2743. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1214 dwar xogħlijiet fi Triq Mater Boni Consilii (fiż-żona 

tal-Qasam tad-Djar) fil-Fgura, peress li l-Ministru kien wiegħed lill-Parlament li x-xogħlijiet ser jitlestew 

f’Ġunju li għadda, jista’ jgħid jekk jafx li dan ix-xogħol għadu mhux lest? Jaf li f’Ġunju kien ingħata wiċċ 

proviżorju ta’ tarmak minħabba l-festa tal-lokal u ma sar xejn iktar minn Ġunju s’issa? Jista’ jgħid jekk hux ser 

jerġa’ jinqala’ t-tarmak sabiex isir iktar xogħol? Jikkonferma li wara li sar dan ix-xogħol qed jirriżultaw 

problemi taħt it-triq fosthom fis-sistema tal-culverts? Jaf li dan ix-xogħol waqaf fl-aħjar perjodu meta l-Iskola 

Primarja tal-Fgura kienet magħluqa u issa jekk ser terġa’ tinqala’ t-triq, ser tirriżulta f’inkonvenjent kbir għat-

tfal tal-iskola u l-ġenituri? Jista’ jagħti data li tinżamm meta dan il-proġett ser jitlesta kompletament għaliex 

għal dawn ix-xhur kollha, ir-residenti nżammew f’għama totali? 

 

04/10/2022 

 

* 2744. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għax-xogħlijiet li qed isiru fi Triq Mater Boni Consilii fil-Fgura (fiż-żona tal-Qasam tad-Djar), tista’ 

l-Ministru tinforma lill-Kamra għalfejn ix-xogħol ilu wieqaf tliet xhur? Tikkonferma li wara li sar ix-xogħol, 

qed jirriżulta li hemm problema taħt it-triq fosthom fis-sistema tal-culverts? Taf li r-residenti qed jinżammu 

f’għama totali għaliex ħadd ma jaf x’ser jiġri filwaqt li t-tarmak għadu mhux komplut b’periklu għall-vetturi li 

jgħaddu minn din it-triq? Tista’ tinforma lill-Kamra kif u meta ser ikunu ffinalizzati dawn ix-xogħlijiet? 

 

04/10/2022 



20 

 

* 2745. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tara li bozza fuq double arm pole li jinsab quddiem residenza ġewwa l-Fgura, u li d-dettalji 

dwarha qed jintbagħtu separatament, tissewwa peress li din ilha madwar tliet xhur maqtugħa b’inkonvenjent 

kbir għar-residenti, speċjalment dawk anzjani, li jgħixu f’dik iż-żona? Tista’ tispjega għaliex xogħol daqshekk 

sempliċi jieħu dan it-tul ta’ żmien kollu sabiex jiġi rimedjat u dan wara li kemm ir-residenti kif ukoll il-Kunsill 

Lokali għamlu diversi rapporti? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2746. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti data meta ser jibda x-xogħol fuq il-Fgura Adventure Park li tħabbar mill-Gvern fid-29 ta’ 

Mejju 2017 bi spiża ta’ €350,000 ? Jista’ jippreżenta fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti ta’ dan il-proġett? Jista’ 

jikkonferma meta ġew ippreżentati l-pjanti quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar meta dakinhar li tħabbar il-proġett, 

il-Gvern kien wiegħed li l-pjanti ser jiġu ppreżentati sa Ġunju 2017? Jista’ jikkonferma jekk il-permess ġiex 

approvat jew le? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2747. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tal-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid, jagħti l-aħħar tagħrif li għandu dwar il-

manutenzjoni li hemm bżonn fil-pjazza prinċipali tal-lokal? Jista’ jagħti elenku tat-tiswijiet li saru s’issa? Kien 

hemm xi tiswijiet li saru u li dawn tħallsu mill-Kunsill Lokali? Jekk iva, liema kienu dawn it-tiswijiet u kemm 

swew? Skont ir-rapport li għandu l-Kunsill Lokali, kemm hija l-ispiża totali li hemm bżonn sabiex isir ix-

xogħol? Jista’ jippreżenta r-rapporti li għandu l-Kunsill Lokali dwar il-ħsarat li hemm fil-pjazza? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2748. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti l-aħħar tagħrif li għandu dwar il-manutenzjoni li hemm bżonn fil-pjazza prinċipali ta’ 

Raħal Ġdid? Jista’ jagħti elenku tat-tiswijiet li saru s’issa? Kemm swew dawn it-tiswijiet s’issa? Jista’ jelenka x-

xogħlijiet ta’ tiswija li għad hemm bżonn isiru u kemm hija l-ispiża totali li hemm bżonn sabiex isir ix-xogħol 

kollu? Jista’ jippreżenta r-rapporti li għandu dwar il-ħsarat li hemm fil-pjazza? Dan ix-xogħol kien kopert 

b’garanzija? Jekk iva, għaliex ma tranġax immedjatament bil-garanzija? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2749. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari 2526, tista' l-Ministru tinforma lill-Kamra meta ġiet 

ippubblikata l-informazzjoni dwar il-fuel mix għas-sena 2020 u meta tqiegħdet fuq il-website tal-Enemalta? 

 

04/10/2022 
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* 2750. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET 

FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2751. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-

lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2752. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM 

u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2753. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM 

u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2754. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM 

u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2755. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM 

u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess entitajiet? 

 

04/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

* 2769. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif tqassam il-fond ta’ €500,000 f’għajnuniet lill-gazzetti minħabba l-piżijiet li ġabu 

fuqhom il-gwerra fl-Ukrajna u l-pandemija tal-COVID-19? Kif kien deċiż kif jitqassam dan il-fond importanti 

biex tiġi sostnuta din il-ħidma ġurnalistika?  

 

04/10/2022 

 

 

* 2770. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm pazjenti rreġistrati li jbatu bil-Crohn’s 

Disease? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2771. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm pazjenti rreġistrati li jbatu bl-

Ulcerative Colitis? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2772. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika liema mediċini msejħa Biologics qed jingħataw 

għal mard tal-Inflammatory Bowel Disease? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2773. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se jkun hemm infermiera u nutrionist 

iddedikati għal pazjenti li jbatu mill-Inflammatory Bowel Disease? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2774. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tax-xogħlijiet infrastrutturali li saru u għad irid isiru f’Santa Luċija, Malta? 

 

04/10/2022 

 

* 2775. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta x-xogħlijiet fuq il-liftijiet tal-appartamenti kollha tal-Gvern f’Santa Luċija se 

jitlestew? 

 

04/10/2022 
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* 2776. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għad-dokument ‘Re: Request for a New zebra Crossing in Triq Ġorg Borg Olivier, Rabat’, Ref. No: 

50/0350/21, jista' l-Ministru jgħid meta se ssir, meta din ilha sena li ġiet approvata? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2783. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Peress li Transport Malta approvat  li l-parti d-dejqa fi Triq ir-Rebħa, fir-Rabat,  ssir pedonali, jista' l-Ministru 

jgħid x'inhi r-raġuni li din għadha ma saritx? Hemm xi ħadd li qiegħed iżomm milli dan isir għalkemm tinsab l-

urġenza minħabba l-periklu kbir u l-ħsarat li sofrew r-residenti li jinsabu f'din il-parti tat-triq minħabba l-vetturi 

kbar li jgħaddu ta' spiss minnha?  

 

04/10/2022 

 

 

* 2784. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk għandux informazzjoni meta l-BiCAL bank sejjer jagħmel il-pagament tiegħu li 

jmiss?  

 

04/10/2022 

 

 

* 2785. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm hawn liċenzji tas-sewqan maħruġa lil ċittadini barranin li 

jgħixu Malta? Kemm hawn residenti barranin li għandhom karozza? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2786. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hija l-miżata u l-ħlas dovut mill-anzjani biex jidħlu fid-djar tal-anzjani mmexxija 

mill-Gvern skont l-aħħar reviżjoni?  

 

04/10/2022 

 

 

* 2800. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm irriżenjaw infermiera kull sena mis-Servizz 

Pubbliku minn Jannar 2020 sa Settembru 2022? 

 

05/10/2022 
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* 2801. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm infermiera minn pajjiżi terzi, "third 

country nationals" (barra mill-UE), li huma rreġistrati mal-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel?  

 

05/10/2022 

 

 

* 2802. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi n-nazzjonalità tal-infermiera li ġejjin minn 

pajjiżi barra mill-UE u li huma rreġistrati mal-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel? (persentaġġi minn kull pajjiż)  

 

05/10/2022 

 

 

* 2803. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm infermiera minn pajjiżi terzi, (third 

country nationals, barra mill-UE), li huma rreġistrati mal-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel u għadhom qegħdin 

jipprattikaw bħala infermiera?  

 

05/10/2022 

 

 

* 2806. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi n-nazzjonalità tal-infermiera li ġejjin minn 

barra mill-UE li huma rreġistrati mal-Kunsill tal-Infermiera u l-Qwiebel u għadhom jipprattikaw bħala 

infermiera? (persentaġġi minn kull pajjiż)  

 

05/10/2022 

 

 

* 2807. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm infermiera minn pajjiżi terzi li ħallew 

pajjiżna minn Jannar 2020 sa Settembru 2022? (informazzjoni kull sena)  

 

05/10/2022 

 

 

* 2815. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2038 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rendikont tal-infiq 

kollu li sar fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-iSpecial Olympics, lil min sar il-ħlas u b'liema proċedura (direct order, 

tender etc.)? 

 

05/10/2022 
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* 2818. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx infurmat dwar dak li ġara fuq ir-rotta tal-karozza tal-linja bin-numru 238 li 

titlaq mill-Imġarr fl-10.55 a.m. peress li nhar it-Tlieta, 4 ta' Ottubru, il-karozza tal-linja minflok telqet mill-

Imġarr, fuq ordni tad-dispatcher telqet mill-Mosta, bil-konsegwenza li l-persuni li kienu qed jistennew l-Imġarr 

baqgħu l-art, inkluż l-istudenti li kellhom jaslu l-MCAST tal-Mosta, bil-konsegwenza li waslu tard u tilfu l-

lectures tagħhom? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2827. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma jekk il-ħlasijiet supplimentari li jitħallsu foster parents, jiġux meqjusa bħala dħul 

meta jsir il-means testing biex tiġi kkalkulata l-kategorija ta' sussidju ta' kera mill-Housing Authority? Jekk iva, 

ma jaħsibx li huwa inġust li ħlas li qed jingħata biex jintefaq fuq it-tfal, qed jiġi meqjus bħala dħul għal dawn il-

foster parents, li wara kollox qegħdin jipprovdu servizz lill-Istat? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2828. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm intefqu flus f’reklamar mill-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru 

tagħha separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezztax-xandir? 

 

06/10/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

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

ANTON REFALO, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali, 

Kap. 439” 

 

05.10.2022 

 

 

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 (Kont.) – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

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

Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

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

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

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

Ewropej u l-Artijiet 

 

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

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju 

Internazzjonali – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

9. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’ – Tieni Qari – Ministru 

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

 

10. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

7 ta’ Ottubru 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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 

fis-2.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Laqgħa mal-Onor. Anthony Rota, Speaker tal-House of Commons tal-Kanada; 

3. Preżentazzjoni mill-Ambaxxatriċi Hana Hubáčková dwar il-prijoritajiet tar-Repubblika Ċeka għall-Presidenza 

fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; u 

4. Affarijiet oħra.  

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-President tal-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi 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. Konferma tal-Minuti. 

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

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

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 

 

Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 10 ta’ Ottubru 2022 fit-3.00 p.m. 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Laqgħa mal-Onor. Anthony Rota, Speaker tal-House of Commons tal-Kanada; u 

3. Affarjiet oħra. 
 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 11 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. 

 

 

LAQGĦA KONĠUNTA 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqgħu 

nhar it-Tlieta, 11 ta’ Ottubru, 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati, fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni fuq ir-Regolamenti tal-2022 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata għall-Ġenituri u 

għall-Persuni li jindukraw (Avviż Legali 201 tal-2022) – Kontinwazzjoni; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

 

 



28 

 

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; u 

2. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT TAL-KONTIJIET DWAR L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA 

 

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2022 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Rapport Annwali u stqarrijiet Finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2021 u  Estimi 

Finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2023.   

 

 

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  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

7 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


