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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 31 

 

It-Tlieta, 11 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jekk jogħġbu jinforma lill-Kamra jekk hemmx xi proġett pilota jew mod ieħor għal CCTV fil-

lokalitajiet ta' San Pawl il-Baħar, Buġibba, Qawra u x-Xemxija peress li dawn il-lokalitajiet bħalissa għandhom 

l-ogħla ammont ta' kriminalità u vandaliżmu fil-pajjiż? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jekk jogħġbu jinforma lill-Kamra jekk humiex qed isiru rondi regolari fix-Xemxija? Jekk dawn 

ikunu ugwali għal dawk fiż-żona u l-lokalitajiet tal-madwar, jista’ jgħid kemm kien hemm reati fix-Xemxija 

bejn l-2020-2021? Jista’ jgħid x'inhi r-rata ta' suċċess biex jiġu solvuti dawn ir-reati? 

 

25/05/2022 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm reati f’Buġibba bejn l-2020 u l-2021? Jista’ jgħid x’inhi r-rata ta’ 

suċċess biex jiġu solvuti dawn ir-reati? 

 

25/05/2022 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm reati fil-Qawra bejn l-2020 u l-2021? Jista’ jgħid x’inhi r-rata ta’ 

suċċess biex jiġu solvuti dawn ir-reati? 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm reati f’San Pawl il-Baħar bejn l-2020 u l-2021? Jista’ jgħid x’inhi r-rata 

ta’ suċċess biex jiġu solvuti dawn ir-reati? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lil din il-Kamra kemm impjegati ta' Transport Malta ġew trasferiti jew telqu mis-

Sezzjoni Marittima bejn l-2013 u l-2022? Jista’ jgħid kemm damu impjegati qabel telqu? Jista’ jgħid kemm ġew 

impjegati ġodda mas-sezzjoni fl-istess ħin? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1263. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

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

Mużikali, f’liema lokalita jinsabu u kemm ilhom imwaqqfin? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1264. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

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 jekk huma ta’ soċjetà mużikali 

partikolari, ta’ liema soċjetà mużikali tappartjenti tali għaqda tan-nar u f’liema lokalità tinsab kull kamra tan-nar 

(fireworks factory)? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1265. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid minn kemm għotjiet ta’ flus mill-Gvern ser jibbenefikaw l-Għaqdiet tan-Nar madwar 

Malta u Għawdex din is-sena? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1266. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid minn kemm għotjiet ta’ flus mill-Gvern ser jibbenefikaw l-Għaqdiet Mużikali madwar 

Malta u Għawdex din is-sena, anke minħabba l-fatt illi minħabba l-pandemija dawn l-Għaqdiet Mużikali qed 

isofru minn diffikultajiet finanzjarji? X’għandu maħsub il-Gvern biex fix-xhur u s-snin li ġejjin dawn l-Għaqdiet 

Mużikali jkomplu jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja tal-Gvern biex din it-tradizzjoni Maltija ma tintilifx? 

 

01/06/2022 
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* 1267. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk id-distribuzzjoni ta’ dawl elettriku f’żoni rurali tistax titwassal permezz ta’ cables 

fuq arbli tad-dawl jew ġo trinka taħt l-art? Min irid iħallas għall-ispejjeż sija tal-arbli tad-dawl, cables u/jew 

trinka, l-entità li tipprovdi s-servizz tad-dawl elettriku jew il-klijent li jitlob il-provvista tad-dawl elettriku? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1327. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 618 u jgħid kemm intefqu flus f’reklamar mill-Ministeru u l-

entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu separatament mill-1 ta’ Lulju 2017 sal-lum, sena b’sena u skont il-

mezz tax-xandir? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1764. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1765. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1766. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 1767. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 
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* 1768. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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

id-dekasteru tagħha skont l-entità/awtorità?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1769. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2090. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2091. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2133. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’passi u inizjattivi ttieħdu matul is-sena skolastika li għaddiet u li huma 

ppjanati li jittieħdu fis-sena li ġejja sabiex l-istudenti fl-iskejjel primarji jaqraw aktar? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2134. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’passi u inizjattivi ttieħdu matul is-sena skolastika li għaddiet u li huma 

ppjanati li jittieħdu fis-sena li ġejja sabiex l-istudenti fl-iskejjel sekondarji jaqraw aktar? 

 

01/07/2022 

 

* 2135. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema pożizzjoni tinsab l-applikazzjoni li saret lill-Awtorità tal-Ippjanar 

nru TRK/00266472 sabiex jiġi rranġat Ġnien San Alwiġi, Raħal Ġdid? 

 

01/07/2022 
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* 2136. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra d-diskors li għamel fil-Laqgħa tas-CEPEJ f’Ġunju, 2022? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2137. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1700, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba 

hemmx jew kienx hemm ukoll l-involviment tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u jekk iva, x’sar mill-istess? 

 

01/07/2022 

 

 

* 2262. 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 tal-Kamra, l-infiq u d-dħul tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? 

 

12/07/2022 

 

* 2263. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Mill-bidu tal-2021 sakemm titwieġeb din il-mistoqsija, jista’ l-Ministru jgħid: 

a. għal kemm-il kors, seminar jew konferenza ppartiċipaw membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-liġijiet tal-UE li 

ġew jew għad iridu jiġu implimentanti, u 

b. f’kull każ jelenka dwar x’kien is-suġġett? 

 

12/07/2022 

 

* 2264. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 696 u 1269, jista’ l-Ministru jgħid: 

a. min kienu l-membri, li skont ma ntqal fit-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 696, offrew ir-riżenja tagħhom 

lill-Gvern; u 

b. jekk issa nħatarx bord ġdid, u fil-każ min huma l-membri u għal kemm hi l-ħatra ta’ kull wieħed minnhom, u 

jekk le x’inhi r-raġuni għalfejn ma saret l-ebda ħatra sad-data ta’ meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

11/07/2022 

 

* 2265. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi qed tieħu d-Direttur Ġenerali (Affarijiet tal-Konsumatur) fi ħdan l-Awtorità ta’ 

Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) fir-rigward tal-Ponzi Schemes, li minn 

informazzjoni li għandi, kienu l-kaġun li numru ta’ ċittadini Maltin tilfu mijiet ta’ euro u dan peress li tali skema 

tista’ tikkostitwixxi prattika kummerċjali inġusta skont l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378 – 

b’mod partikolari fid-dawl ta’ dak li jingħad fil-paragrafu 14 tal-Ewwel Skeda tal-istess liġi u ċjoè: 

“14.  Fejn il-kummerċjant/a jistabbilixxi/tistabbilixxi, jopera/topera jew jippromwovi/tippromwovi skema 

promozzjonali piramidali fejn konsumatur iħallas għall-opportunità li jirċievi kumpens derivat primarjament 

mill-introduzzjoni ta’ konsumaturi oħrajn fl-iskema minflok mill-bejgħ jew konsum ta’ prodotti.”. 

 

12/07/2022 
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* 2266. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi qed jittieħdu da parti tal-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni fi ħdan l-Awtorità ta’ Malta 

għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) fir-rigward tal-eventwali tħaddim tad-Digital 

Markets Act tal-UE? 

 

12/07/2022 

 

 

* 2267. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhi l-proċedura li r-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) hu marbut li 

jsegwi, meta jrid jimpjega uffiċjali ġodda miegħu tenut kont ta’ dak li jingħad fl-artikoli 16 u 17 tal-Att dwar ir-

Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545?  Tista’ tgħid jekk hemmx bżonn ta’ approvazzjoni mill-

Gvern fir-rigward tar-rimunerazzjoni, il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ uffiċjali fi ħdan ir-REWS 

stabbiliti mill-istess REWS?  

 

18/07/2022 

 

 

* 2269. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li bosta residenti Qriema qed jilmentaw dwar l-istat ħażin f’parti minn Triq il-Belt Valletta, f’Ħal Qormi, 

jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol fi Triq il-Belt Valletta, f’Ħal Qormi? Jista’ jgħid ukoll 

jekk saritx konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2270. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li bosta residenti Qriema qed jilmentaw dwar l-istat ħażin f’parti minn Triq San Edwardu, f’Ħal Qormi, 

jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol fi Triq San Edwardu, f’Ħal Qormi? Jista’ jgħid ukoll 

jekk saritx konsultazzjoni mar-residenti jew mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi dwar din il-materja? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2271. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1488 u 1946 dwar Triq San Leonardu, Żabbar billi bil-

konfigurazzjoni ġdida tagħha hemm inkonvenjent kbir lir-residenti kif ukoll perikolu lil min juża t-triq, tant li li 

seħħew inċidenti serji? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2294. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Fid-dawl li l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) ħarġet direct order ta’ madwar €1.1 miljun 

biex tikri xi uffiċini u car garage spaces, jista’ l-Ministru jispjega għalfejn ġie approvat dan id-direct order 

minflok ma nħarġet sejħa għall-offerti biex l-MFSA tkun f’pożizzjoni li ġġib prezzijiet aktar kompetittivi? 

 

01/08/2022 
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* 2295. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Wara li Malta kienet ippreżentat pjan lill-Kummissjoni Ewropea li jikkonsisti fi 17-il investiment u 30 riforma li 

kienu se jiġu kofinanzjati bl-ammont ta’ €316.4 miljun f’fondi taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 

(RRF), jista’ l-Ministru jipprovdi b’mod dettaljat l-aħħar żviluppi dwar il-progress li sar u l-proġetti li ġew 

implimentati vis-à-vis dawn l-investimenti u r-riformi msemmija u jekk Malta tinsabx on time fuq l-iskeda ta’ 

implimentazzjoni (timeline of completion) ta’ dawn l-investimenti u r-riformi maqbula mal-Kummissjoni 

Ewropea? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2376. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru:  

a. Jgħid kemm hemm nies impjegati jaħdmu fi ħdan it-Teatru Manoel; 

b. Jgħid x’inhu t-titlu tax-xogħol ta’ kull wieħed minn dawn l-impjegati; 

c. Jgħid x’inhuma l-kompetenzi u l-kwalifiki li għandhom abbinati ma’ xogħolhom; u 

d. Jagħti rendikont tas-salarji ta’ kull impjegat? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2377. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Peress li bħalissa t-Teatru Manoel ma għandux direttur artistiku, jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-politika (policy) 

tal-bord tat-tmexxija fil-preżent? Meta ġie appuntat dan il-bord tat-tmexxija? X’kienu l-kriterji prinċipali tas-

selezzjonijiet tal-programm ta’ din is-sena? Min iddeċieda u għażel l-avvenimenti/programm ta’ din is-sena? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2378. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

a. X’kien id-dħul totali li daħħal minn inizjattivi privati fis-sena 2021 u s’issa għal din is-sena 2022 għat-Teatru 

Manoel? 

b. X’persentaġġ tal-budget għat-Teatru Manoel mar għas-salarji tal-ħaddiema għas-sena 2021 u anke għal din is-

sena? 

c. Kemm hija l-figura totali mill-budget li tmur għas-salarji tal-ħaddiema? 

d. X’inhu l-persentaġġ tal-infiq fuq programmi artistiċi u kemm hi l-figura totali tas-sena 2021 u dik ta’ din is-

sena s’issa? 

e. X'inhu d-dħul totali derivat minn inizjattivi privati? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2379. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif jiġu kkalkulati l-miżati tal-kiri lill-kumpaniji kreattivi privati u kumpaniji kummerċjali 

ġewwa t-Teatru Manoel? X’inhuma? Jista’ jgħid jekk hemmx miżati fissi, u jekk le, kif u min jiddeċiedi? 

 

19/09/2022 
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* 2380. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif intgħażel id-direttur artistiku tal-kunċett Strada Stretta mal-Valletta Cultural Agency? 

Jista’ jgħid jekk kienx hemm call for applications? Jekk intgħażel minn xi bord, min kienu n-nies fuq il-bord? 

X’budgets u riżorsi se jingħata? X’inhuma l-kompetenzi tiegħu f’din il-kariga? Se jkun qiegħed ibbażat Malta 

biex jagħmel dan ix-xogħol? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2381. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi appuntat il-Kunsill Nazzjonali għall-Patrimonju Kulturali, kif mitlub mill-

artikolu 12 tal-Att dwar il-Patrimonju Kulturali (Kap. 445)? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2407. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern jistax jieħu l-passi meħtieġa biex fi Triq Buqana, limiti tal-Mosta, fit-triq 

lejn l-Imġarr fejn fuq in-naħa tal-lemin tat-triq hemm bankina u cycling lane quddiem entraturi tal-għelieqi tal-

bdiewa, jingħata permess ta' temporary parking fis-cycling lane jew isir xogħol biex jinstab spazju għall-

parkeġġ ta' vetturi tal-bdiewa li jkunu meħtieġa biex iġorru inġenji jew tgħabija għall-użu tal-istess bdiewa 

sidien ta' raba’ u dan għaliex illum il-bdiewa ma għandhom l-ebda opportunità li jużaw il-vetturi tagħhom biex 

ikun possibbli li jaħdmu r-raba’ tagħhom? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2446. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 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 

 

 

* 2447. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il psikologu hemm jaħdmu fis-settur tas-

saħħa pubblika u fejn jaħdmu bħala dipartimenti? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2448. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il uffiċjal edukattiv fis-settur pubbliku ngħata taħriġ f’psycho education u liema 

professjonijiet ingħataw dan il-kors? Meta ser jerġa’ jsir dan it-taħriġ u għal min ser ikun immirat? 

 

26/09/2022 
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* 2449. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan li fil-futur qarib jibdew jinfetħu 

aktar ċentri tas-saħħa 24/7 u li jkun hemm preżenti tobba 24/7? Liema huma u minn meta? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2450. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid f’liema stadju wasal il-proġett ta’ sptar ġdid ta’ 120 

sodda qrib l-Isptar Mater Dei għat-terapija akuta fil-qasam tas-saħħa mentali li kien imwiegħed fil-punt 4.4.4 

tan-National Mental Health Strategy 2020-2030 mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2451. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il mediċina li tintuża fil-qasam tal-psikjatrija 

ġiet miżjuda fil-formolarju tal-Gvern wara l-wegħda li saret fid-19 ta’ Ottubru 2020 mid-Deputat Prim Ministru 

u Ministru għas-Saħħa? Jista’ jagħti lista ta’ dawn il-medicini? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2479. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar il-progress u l-aħħar żviluppi fil-bini taċ-Ċimiterju tal-Annimali, u 

jgħid jekk għadux mistenni li jitlesta sal-aħħar ta’ din is-sena? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2480. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega għalfejn bħalissa fl-Imġarr biex tmur minn Triq l-Imġarr għal Triq Sir Temi Zammit, 

direzzjoni lejn il-Mosta, wieħed irid ikollu jieħu dawra u jdur mar-roundabout ’il fuq mit-tempji ta’ Skorba u l-

knisja taż-Żebbiegħ, meta qabel kien iktar faċli li jsir dan u hemm metodi effiċjenti biex jiġi ffrankat dan id-

dewmien żejjed? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2481. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il siġra ġiet maqlugħa biex isiru proġetti infrastrutturali s’issa fis-

sena 2022? Kemm tħawlu siġar ġodda minflok dawk li nqalgħu f’dawn il-proġetti? Mis-siġar li nqalgħu biex 

jerġgħu jitħawlu f’postijiet oħrajn, kemm ġew salvati? 

 

26/09/2022 
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* 2482. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk l-entitajiet tal-Gvern għandhomx database bl-informazzjoni synced flimkien, 

jew inkella l-informazzjoni trid tgħaddi għand kull entità b’mod separat? Jekk persuna tibdel l-indirizz tad-dar 

mal-Identity Malta, din l-informazzjoni tgħaddi għand dipartimenti oħrajn, bħad-Dipartiment tat-Taxxa, b’mod 

awtomatiku, jew trid tinforma lid-dipartimenti kollha b’mod separat? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2483. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid ma’ min saret konsultazzjoni, inkluż NGOs, fuq il-proġett tat-trakka tal-karozzi f’Ħal 

Far? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2490. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tkun ippreżentata l-White Paper dwar il-liġijiet fuq il-kirjiet agrikoli li kellha 

titnieda aktar kmieni din is-sena? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2576. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 2577. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

* 2578. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

 

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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* 2579. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 2580. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 2581. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, iqiegħed 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 

 

 

* 2642. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi fi Triq il-Mosta, San Pawl il-Baħar u fis-service road tal-istess triq sad-data li fiha qiegħda ssir din il-

mistoqsija parlamentari hemm numru ta’ ħofor li jeħtieġu attenzjoni minħabba l-periklu li qed jiġġeneraw, jista’ 

l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex dan il-periklu jitneħħa mill-aktar fis? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2652. 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-Ispanjol? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2653. 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-Arti? 

 

30/09/2022 
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* 2654. 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 s-C3? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2655. 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-Home Economics? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2656. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn klassijiet tal-primarja li ma għandhomx għalliem fiss għall-klassi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2657. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-iskejjel li bħalissa għandhom is-swali tagħhom użati bħala mħażen għall-

materjal tal-COVID? Jista’ jgħid meta dawn ser ikunu qed jitbattlu u jingħataw lura lill-iskejjel? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2689. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il membru kien hemm fil-Korp tal-Pulizija għal dawn l-aħħar 30 sena, għal kull 

sena rispettiva? 

 

03/10/2022 

 

* 2690. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-mewt tat-tifel li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament qattx ġiet investigata 

u jekk għadhiex qiegħda tiġi investigata? Jista' jikkonferma jekk qabel il-mewt kienx hemm xi rapporti ma' xi 

awtoritajiet jew entitajiet tal-Gvern dwaru? 

 

03/10/2022 

 

* 2691. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'sar bħala proġetti u kemm-il Ewro ntefaq fil-proġett tal-għotja tat-titlu Belt Kulturali lill-

Marsa? 

 

03/10/2022 
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* 2692. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il Kunsill Lokali hawn li jopera f'binja li mhix aċċessibbli għall-persuni li jagħmlu 

użu mis-siġġu tar-roti, f'kull livell tal-binja? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2693. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti l-kejl tal-livelli tal-baħar f'dawn l-aħħar għaxar snin? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2694. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti l-kejl medju ta' temperaturi għax-xhur kollha tas-sena rispettivament, għal dawn l-aħħar 

għaxar snin? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2698. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar meta hu mistenni li l-pazjenti kollha li 

huma ordnati li jieħdu l-mediċina Xeralto minħabba xi kundizzjoni li għandhom, ikunu jistgħu jieħdu din il-

mediċina b’xejn, irrispettivament mid-doża li jridu jieħdu? S’issa kemm hu n-numru ta’ persuni li qed jieħdu din 

il-mediċina bla ħlas? X’inhi r-raġuni għala mhux il-pazjenti kollha li huma ordnati jieħdu din il-mediċina 

qegħdin jingħataw din il-mediċina bla ħlas? Kemm hu n-numru ta’ persuni li talbu li jingħataw din il-mediċina 

bla ħlas iżda din mhux tingħatalhom?  

 

03/10/2022 

 

* 2699. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma jekk il-persuni li għandhom il-blue sticker (persuni b’diżabilità) għandhomx servizzi 

jew drittijiet ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, bħal pereżempju li wieħed ma joqgħodx jistenna fil-kju 

biex jagħmel check-in? Jekk iva x’inhuma dawn? 

 

03/10/2022 

 

* 2700. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Sad-data li qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm-il darba l-

Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar irċieva lmenti dwar numru ta' 'percussion instruments' li l-istess kunsill 

installa f'parti minn 'Ġnien il-Millenju', Buġibba, San Pawl il-Baħar? Jista’ jikkonferma li l-ilmenti li rċieva 

direttament il-Kunsill, jew li setgħu ġew mibgħuta lir-rappreżentanti tiegħu (lis-Sindku u/jew lis-Segretarju 

Eżekuttiv) kollha ġew imwieġba, u jekk le x’inhi r-raġuni għal dan? Jista' jagħti tagħrif dwar jekk sarux xi studji 

dwar il-livelli tal-ħsejjes ikkawżati minn dawn l-istess strumenti qabel ma dawn ġew installati? Jista' jagħti 

tagħrif dwar jekk il-kunsill intalabx li jagħti rapporti dwar dawn l-istess ħsejjes lill-Awtorità tal-Ippjanar jew lil 

xi entità oħra, u jekk iva jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-istess rapporti? 

 

03/10/2022 
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* 2701. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru waslulux rapporti dwar xi problemi ta’ kolla u/jew insetti li 

għandhom is-siġar f’Labour Avenue, Naxxar skont xi residenti ? Jekk iva, jista’ jagħti tagħrif dwar dawn l-istess 

rapporti u jekk le, jista’ jagħmel spezzjoni ta’ dawn is-siġar biex jara x’passi jistgħu jittieħdu biex jiġu evitati 

inkonvenjenzi għar-residenti u kull min jipparkja f’din it-triq? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2714. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2719. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-proġett li nbeda s-sena li għaddiet ġewwa r-Ramla li tagħmel parti mil-lokalità ta’ 

Wied il-Għajn, hux ser jitkompla fosthom li jsir l-asfaltar tal-parti li fadal? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2720. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġie jiswa x-xogħol li sar fuq il-winch rooms lokalità b’lokalità? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2721. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara x’inhi r-raġuni li fi Triq tal-Barrani limiti taż-Żejtun u fil-Marsa, f’ċertu ħinijiet qed jerġa’ 

jinġabar it-traffiku wara li l-Gvern investa bil-kbir fl-underpass ta’ Santa Luċija u flyovers fil-Marsa? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2722. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara permezz tal-esperti konċernati, x’jista jsir aktar u aħjar fi Triq il-President Anton Buttigieg 

fiż-Żejtun, ħalli jonqos il-periklu ta’ aktar inċidenti tat-traffiku? 

 

03/10/2022 
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* 2723. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid meta huwa mistenni li jitkompla u jitlesta x-xogħol fi Triq Xrobb l-Għaġin bejn iż-Żejtun 

u Marsaxlokk?  X’inhu x-xogħol li fadal li jsir u meta se jitkompla? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2756. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 2757. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 2758. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

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 

 

 

* 2759. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 2760. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

* 2761. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

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 
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* 2791. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid sal-lum kemm daħlu applikazzjonijiet għal sussidju fuq il-kera f'residenzi privati mikrija 

qabel l-1 ta' Ġunju 1995 u li huma milquta minn żieda fil-kera stipulata minn sentenza tal-Qorti?  Jista' jgħid 

ukoll kemm minn dawn l-applikazzjonijiet ġew ipproċessati diġà u kemm minn dawn l-applikazzjonijiet ġew 

approvati?  Jista' jgħid ukoll kemm minn dawn l-applikazzjonijiet għadhom pendenti? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2792. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont ta' sussidju li ngħata mill-1 ta' Ġunju 2021 sa issa mill-Awtorità tad-

Djar fl-iskema ta' Sussidju fuq il-Kera f'residenzi privati mikrija qabel l-1 ta'  Ġunju 1995, u li huma milquta 

minn żieda fil-kera stipulata minn sentenza tal-Qorti? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2793. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm mill-applikazzjonijiet għal sussidju fuq il-kera f'residenzi privati mikrija qabel l-1 

ta' Ġunju 1995 li ġew ippreżentati sa issa, ġejjin minn persuni li għandhom aktar minn 65 sena u kemm 

minnhom ġejjin minn persuni li għandhom anqas minn 65 sena? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2794. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm applikazzjonijiet għal sussidju fuq il-kera f'residenzi privati mikrija 

qabel l-1 ta' Ġunju 1995 li minkejja li kellhom żieda fil-kera minn sentenza tal-Qorti u minkejja li l-kerrejja 

jissodisfaw il-kriterji tad-dħul u tal-kapital tat-test tal-mezzi skont ir-Regolamenti dwar it-Tkomplija tal-Kirja 

(Kriterji ta' test tal-mezzi) u l-Artikolu 4A tal-Ordinanza li Tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta’ Bini, Kap. 69,  ma 

ġewx approvati? Jekk iva, jista' jgħid kemm kienu dawn l-applikazzjonijiet u jgħid ukoll għaliex dawn l-

applikazzjonijiet ma ġewx approvati? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2795. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2520 fejn ġie kkonfermat li bħalissa l-prodott imsemmi 

huwa disponibbli, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għal liema perjodi ma kienx 

disponibbli u jekk kienx hemm pazjenti li ġew milquta min-nuqqas tiegħu? 

 

05/10/2022 

 

* 2808. 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 u li ħallew pajjiżna minn Jannar 2020 sa Settembru 2022?  (persentaġġi minn kull pajjiż)  

 

05/10/2022 
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* 2809. 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 li reġgħu ġew ingaġġati fis-

Servizz Pubbliku minn Jannar 2020?  Kemm minn dawn huma ta' nazzjonalità barra mill-UE?  

 

05/10/2022 

 

 

* 2810. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il każ ta' child grooming ġie rrapportat lill-pulizija fi ħdan is-Cyber Crime Unit 

minn Jannar 2010 sa Settembru 2022, sena b'sena?  Kemm minn dawn il-każijiet ġew imtella' l-Qorti bħala 

reati?  Kemm minn dawk il-każijiet li ġew imtella' l-Qorti, instabu ħatja?    

 

05/10/2022 

 

 

* 2829. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex il-bozza li qiegħda fuq arblu numru 5 li qiegħed f'Dawret il-Qawra, 

Qawra terġa' tibda tixgħel wara li din ilha għal numru ta' ġimgħat mitfija? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2834. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx policy li tirregola x'jiġri f'każ fejn ikun hemm parkeġġ riservat u 

personalizzat għal persuna b'diżabilità u dan ma jkunx quddiem darha, u fil-post fejn ikun hemm dan il-parkeġġ 

aktar tard jinġieb permess biex jinfetaħ garage? Jekk hemm policy, x'inhi, x'għandu jiġri u x'inhi l-proċedura li 

wieħed għandu jsegwi biex dan il-parkeġġ jiċċaqlaq? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2840. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid sena b'sena mill-2011 sal-2021 kemm ittella' ilma mill-ilma tal-pjan mill-impjanti tal-

produzzjoni tal-prodotti tax-xorb, inklużi dawk li jibbottiljaw l-ilma għax-xorb, u b'liema rata, medja għal kull 

sena, dan inxtara? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2841. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2001, jista' l-Ministru jikkonferma li meta qed jinqalgħu 

t-toroq minnħabba l-proġett għat-taffija tal-għargħar ser jinbidlu servizzi oħra wkoll għaliex jew ikun ilhom li 

ġew installati jew għaliex fil-fatt għandhom il-ħsara? 

 

07/10/2022 
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* 2842. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka lista ta' kemm saru bus shelters ġodda lokalità b'lokalità mill-Gvern Lokali rispettiv 

mill-2013 sal-2021? Jista' jipprovdi lista lokalità b’lokalità ta' talbiet pendenti u meta saru dawn it-talbiet mill-

Gvern Lokali rispettiv? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2843. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

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

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

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

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

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

 

07/10/2022 

 

 

* 2844. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2032, peress li l-Ministru għamel referenza għat-tweġiba 

tal-mistoqsija parlamentari 2027, u din it-tweġiba ma tagħtix ir-risposta għall-mistoqsija, jista' l-Ministru jgħid 

jekk hemmx il-ħsieb li immigranti li jinsabu fiċ-Ċentri Miftuħa, Ċentri tar-refuġjati u ċentri oħra li jinsabu qrib 

u madwar is-sit fejn hemm il-ħsieb li tinbena t-trakka tal-karozzi f'Ħal Far hux ser jiġu rilokatti u jekk iva, 

kemm minnhom u fejn? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2845. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2027, peress li din ma tirrispondix il-mistoqsijiet fl-istess 

domanda, jista' l-Ministru jgħid jekk intbagħtietx kopja tal-istudji dwar il-ħsejjes li ser ikunu qed jiġu ġġenerati 

mit-trakka tal-karozzi f'Ħal Far lill-Kunsilli Lokali ta' Birżebbuġa, taż-Żurrieq u ta' Ħal Safi? Jista' jgħid id-dati 

meta saru laqgħat ta' konsultazzjoni ma’ dawn il-Kunsilli? Jista' jgħid x'kienu l-punti mqajma? Jista' jgħid kif 

dawn il-punti ser jiġu indirizzati u jippreżenta dokumentazzjoni li turi dan? Jista' wkoll ipoġġi r-rapport jew 

rapporti fuq il-Mejda tal-Kamra dwar il-ħsejjes li mistennija jiġu ġġenerati u kif dawn ser jiġu mmitigati? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2846. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju waslet il-konċessjoni biex il-pubbliku jkun jista’ jagħmel użu mill-parkeġġ 

tal-iskola ta' Marsaskala? 

 

07/10/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

74. 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 jew iħassar liġijiet varji dwar l-Agrikoltura, is-

Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, u dwar oqsma relatati u anċillari għalihom” 

 

07.10.2022 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

(Kontinwazzjoni) – Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

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

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

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

Ewropej u l-Artijiet 

 

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

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

10. Abbozz Nru 17 – Abbozz ta’ Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet ta’ Miżuri għall-

Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u Persuni fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

11. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

12. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti 

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

13. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

tal-Konsumatur 

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

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

 

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. 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2022, fl-

4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Ministru għall-Agrikoltura, 

is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali.  

 

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 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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

10 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


