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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 32 

 

L-Erbgħa, 12 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2546. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm anzjani li għamlu użu mis-servizz ‘Respite fid-Dar’fis-snin 2019, 2020, 

2021 u 2022 (sal-lum), rispettivament? Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx każijiet pendenti bħalissa li qed 

jistennew li jingħataw servizz mill-CommCare? Jekk iva, jista' l-Ministru jgħid għaliex hemm dan id-dewmien? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2547. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm anzjani, li għamlu użu mis-‘Silver-T Service’, li jikkonsisti fi trasport 

lokali lill-anzjani sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-qadi tagħhom fil-komunità, maqsuma sena b'sena? Jista' jgħid 

ukoll kemm minn dawn l-anzjani kellhom bejn 70 sena u 80 sena u kemm minn dawn l-anzjani kellhom ’il fuq 

minn 81 sena? 

 

30/09/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 330 u jagħti rendikont tal-

ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti 

ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip 

ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 

 

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

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 331 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-

konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 333 u tagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Tista’ tgħid min huma l-

konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Tista’ tgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 334 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-

konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 335 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-

konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 336 u jagħti rendikont tal-

ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti 

ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip 

ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 

 

26/05/2022 
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* 1328. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 617 u jgħid kemm irtiraw persuni minn kull dipartiment u 

entità li jifformaw parti mill-Ministeru li huwa jmexxi bejn l-1 ta’ Lulju 2017 u l-31 ta’ Marzu 2022? Jista’ jgħid 

kemm ġew impjegati persuni ma’ kull entità u dipartiment li jifformaw parti mill-Ministeru fl-istess perjodu? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1329. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 615 u jagħti lista tas-servizzi professjonali kollha li 

kkuntratta l-Ministeru tiegħu, inkluż l-entitajiet li jaqgħu taħtu mill-1 ta’ Lulju 2017 sad-data ta’ din il-

mistoqsija? Min huma dawn is-service providers? Kemm tħallsu? Kif intgħażlu? 

 

 

02/06/2022 

 

 

* 1330. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 614 u jgħid x’inhuma l-kriterji li fuqhom titqassam fid-djar 

il-pubblikazzjoni 'Nisġet Artna'? Jista’ jgħid jekk il-pubblikazzjoni qattx intbagħtet fil-households kollha ta' 

Malta u Għawdex? Jista' jgħid liema edizzjonijiet u f’liema lokalitajiet intbagħtet f'Malta u Għawdex? Jista' 

jgħid kemm kienet l-ispiża totali ta' din il-pubblikazzjoni, liema spiża tkun tinkludi xogħol ta' artwork, artikli, 

printing, posta, eċċ. għas-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022? Minn liema Line Item tal-Budget toħroġ 

din l-ispiża? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1331. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 613 u jgħid x'kien l-ammont li ntefaq mill-Ministeru fuq 

materjal ta' reklamar inkluż fuq billboards, reklami fil-gazzetti, reklami fuq social media u leaflets jew 

pubblikazzjonijiet oħrajn li tqassmu fid-djar għal kull xahar bejn Jannar 2020 u Jannar 2022? 

 

02/06/2022 

 

* 1332. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 612 u jgħid meta huwa maħsub li tidħol fis-seħħ il-liġi li hu 

stess qal li qed iħejji biex tkun tista’ tgħin lill-bdiewa fil-kawżi fil-Qorti fejn l-istess bdiewa qed jintalbu joħorġu 

mir-raba’ tagħhom? 

 

02/06/2022 

 

* 1333. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 610 u jgħid jekk mill-1 ta’ Lulju 2017 sa meta tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija parlamentari żdidux ħaddiema mal-Gvern li jaħdmu fil-Pitkalija? Jekk fl-affermattiv, kemm 

żdiedu ħaddiema, f'liema grad u minn liema lokalitajiet ġejjin dawn il-ħaddiema? 

 

02/06/2022 
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* 1770. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 1771. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1772. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 1773. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1774. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

* 1775. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

* 2268. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1135 u t-tweġiba li ngħatat, tista’ l-Ministru, a tenut tal-artikolu 3(6) 

tal-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545, telenka l-kriterji ppubblikati li abbażi 

tagħhom skont l-istess artikolu, għandhom jinħatru l-membri tal-Bord tar-REWS? 

 

18/07/2022 
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* 2272. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jekk huwiex possibbli li jinbdew ix-xogħlijiet neċessarji sabiex l-ilqugħ tal-ħadid li hemm 

fix-Xatt tax-Xgħajra jiġi msewwi u mibdul, għax diġà hu mimli sadid? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2273. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li fl-aħħar parti tax-Xatt Juan B Azzopardo fil-belt Sengleana jsirilha l-ilqugħ li kien inbeda 

snin ilu u li s’issa għadu mhux magħmul u perikoluż? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2274. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 11908 li kienet ġiet imwieġba fl-aħħar leġiżlatura, tista’ l-Ministru 

tinforma lill-Kamra jekk il-proċess ta’ ratifikazzjoni tal-European Landscape Convention (Kunsill tal-Ewropa) 

huwiex issa finalizzat? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2275. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm ġew rilokati refuġjati u persuni li ħaqqhom protezzjoni tul is-sena li 

għaddiet 2021 u tul l-ewwel sitt xhur tas-sena kurrenti? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2276. 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 jekk tul is-sena akkademika li ġejja huwiex se jinfetaħ il-Kors tal-

Medjazzjoni u għall-Grad ta’ Masters fl-istess linja, kif ukoll jindika kemm hemm studenti f’dawk li diġà bdew?  

 

19/07/2022 

 

 

* 2277. 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 jekk kemm-il darba huwiex previst li tul is-sena li ġejja se jinbidel l-apparat 

tal-air conditioning fl-Assembly Hall tal-Università ta’ Malta? 

 

19/07/2022 
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* 2287. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta saret l-aħħar spezzjoni fuq ir-retaining wall tal-konkos li hemm fi Triq ir-Rabat, fin-

Nadur, liema ħajt jidher li jista' jċedi?  Jista' jgħid ukoll jekk min għamel din l-ispezzjoni, ikkonfermax li 

m’hemm l-ebda periklu?  Jekk iva, jista' jqiegħed kopja tar-rapport fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

 

21/07/2022 

 

 

* 2288. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid mill-bidu tal-2022 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il-impenn fil-kuntest 

tal-artikolu 12A tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378 aċċetta d-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet 

tal-Konsumatur u fir-rigward ta’ liema qasam kienu dawk l-impenji li ġew aċċettati? Tista’ tgħid mill-bidu tal-

2022 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il ordni ta’ tħaris intalbet mid-Direttur Ġenerali għall-

Affarijiet tal-Konsumatur fil-kuntest tal-artikolu 12Ċ(1)(ċ)(iii) tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur? 

 

21/07/2022 

 

 

* 2289. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema xogħol jonqos fi Triq Daħlet Qorrot fin-Nadur biex ix-xogħol ikun lest kollu?  Jista' 

jgħid meta hu maħsub li jkun lest dan ix-xogħol?   

 

22/07/2022 

 

 

* 2290. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid mill-2020 s’issa kemm-il talba saret skont l-artikolu 12 tal-Att dwar il-Kompetizzjoni, 

Kap. 379 lid-Direttur Ġenerali (Kompetizzjoni) biex dan jagħmel investigazzjoni?  F’kull każ tista’ telenka 

minn min saret it-talba u fir-rigward ta’ liema settur saret? 

 

22/07/2022 

 

* 2292. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti lista tal-kumitati, bordijiet, kummissjonijiet, eċċ. li jaqgħu taħt il-Ministeru għal 

Għawdex?  Għal kull każ, jista' jgħid min hu ċ-Chairperson u min huma l-membri ta' kull entità li taqa' taħt il-

Ministeru għal Għawdex?  Jista' jgħid min kien iċ-Chairperson u l-membri tal-istess entitajiet sa qabel l-

Elezzjoni Ġenerali tal-2022? 

 

27/07/2022 

 

* 2296. 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 ko-finanzjati bl-ammont ta’ €316.4 miljun f’fondi taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 

(RRF), jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi bidliet fl-investimenti u/jew ir-riformi msemmija vis-à-vis il-

fondi allokati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza? 

 

02/08/2022 
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* 2297. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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

kienu se jiġu ko-finanzjati 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 

 

 

* 2298. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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

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

(RRF), jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi bidliet fl-investimenti u/jew ir-riformi msemmija vis-à-vis il-

fondi allokati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza? 

 

02/08/2022 

 

 

* 2323. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Wara li d-dwal tat-toroq (street lighting) ġie f'sezzjoni għalih, tista' l-Ministru tgħid kemm hemm ħaddiema (u 

b’kemm cherry pickers) jaħdmu madwar Malta kollha, biex jieħdu ħsieb il-ħsarat li jkun hawn? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2324. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ħidma li saret matul l-aħħar sena mil-Low Wage Commission b’rabta mal-

iżviluppi dwar il-paga minima f’pajjiżna? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2382. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Wara dak li ntqal mill-eNGO Flimkien għall-Ambjent Aħjar, ċjoé li s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali 

qed issir estensjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar u kif ukoll li hemm impjegati mill-istess Awtorità tal-Ippjanar li 

qed jaħdmu fis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, jista’ l-Ministru jippreżenta fuq il-Mejda tal-Kamra 

lista ta’ impjegati tal-Awtorità tal-Ippjanar li qed jaħdmu fis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, jekk 

hemm? Jista’: 

a. jagħti d-data ta’ meta kull persuna daħlet taħdem fis-Sovrintendena tal-Patrimonju Kulturali; 

b. jinidika l-kariga u l-grad li kull persuna kienet tokkupa fl-Awtorità tal-Ippjanar fil-mument li daħlet fis-

Sovrintendenza tal-Patrimonju; 

ċ. jindika l-kariga u l-grad li tokkupa fl-Awtorità tal-Ippjanar illum minkejja li taħdem mas-Sovrintendenza tal-

Patrimonju Kulturali; 

d. jgħid x’inhi l-kariga u l-grad li daħlet fiha fis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali; u 

e. jgħid x’inhi  l-kariga u l-grad li tokkupa llum fis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali? 

Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ kull ftehim jew kuntratt li jirregola l-ingaġġ ta’ dawn l-impjegati? 

 

19/09/2022 
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* 2452. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min hu intitolat għall-medicina ‘Xeralto’ b’xejn u 

kemm-il pazjent qed jieħu din il-mediċina b’xejn sal-15 ta’ Settembru 2022? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2453. 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 ambulanza preżentement tagħti servizz fid-

Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei u ċ-ċentri tas-saħħa? Jista’ jgħid jekk hemmx ambulanzi mikrija 

mill-privat u x’inhi n-nefqa għall-kirja tagħhom? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2454. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk sarx studju ta’ kif ġie affettwat it-traffiku wara li saret it-traffic light controlled 

intersection ġdida fi Triq l-Imdina bejn Ħaż-Żebbuġ u s-Siġġiewi u jekk hemmx riżultati mqabbla ma’ kif kienet 

is-sitwazzjoni qabel ma sar il-proġett? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2455. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega għaliex it-taraġ li sar fil-ġenb ta’ taħt il-Casino Notabile fit-telgħa tas-Saqqajja, ir-

Rabat, kellu jinqala’ darbtejn waqt li qed isir il-proġett ta’ rinovazzjoni? Jista’ jgħid min ħallas għal dan? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2456. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il darba fix-xahar issir tisqija tas-siġar u arbuxelli li tħawlu reċentament fit-toroq 

Maltin? Tista’ tindika hemmx differenza fl-ammont ta’ tisqija bejn ix-xhur tas-sajf u xitwa? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2457. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il ktieb ġdid jinxtara fis-sena biex jiġu użat fil-libreriji pubblici li jinsabu mxerrda 

fil-lokalitajiet diversi f’Malta? 

 

26/09/2022 
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* 2491. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux maħsub li jsir titjib fil-Petting Farm f’Ta’ Qali li bħalissa jinsab fi stat mill-aktar 

diżastruż u li fuqu qamu kwestjonijiet ta’ periklu u nuqqas ta’ sigurtà għal dawk li jiffrekwentawh? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2492. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il persuna qiegħda fuq il-lista ta’ stennija 

għal trapjanti tal-organi? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2530. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ġie ffirmat il-kuntratt bejn il-Gvern Malti u s-soċjetà Sadeen Education Investment 

Limited (“Sadeen”), fejn il-Gvern ikkonċeda lis-soċjetà Sadeen, b’titolu ta’ ċens temporanju, art parti minn 

SmartCity fix-Xgħajra? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2531. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ġie ffirmat il-kuntratt bejn il-Gvern u SmartCity (Malta) (SCM), dwar terminazzjoni 

ta’ parti mill-enfitewsi temporanju u ċens relattiv? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2582. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali 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 ittieħdux passi biex ikun hemm succession plan biex meta dawn 

jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2583. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali 

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 ittieħdux 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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* 2584. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej 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 

 

 

* 2585. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza 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 ittieħdux passi biex ikun hemm succession plan biex meta 

dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2586. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 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 ittieħdux passi biex ikun hemm succession plan 

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

 

30/09/2022 

 

 

* 2587. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew 

impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2658. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm mobile classrooms fl-iskejjel primarji? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2659. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm mobile classrooms fl-iskejjel medji? 

 

30/09/2022 
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* 2660. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm mobile classrooms fl-iskejjel sekondarji? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2661. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti li mill-Year 9 ħadu t-Taljan bħala suġġett option? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2662. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti li mill-Year 9 ħadu l-Ispanjol bħala suġġett option? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2663. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti li mill-Year 9 ħadu l-Franċiż bħala suġġett option? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2679. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-pjanijiet għat-toroq f’Ħaż-Żebbuġ, li reċentement saru one way, dik ta’ ħdejn 

il-Peridot (Triq Ewġenju Borġ) u dik ta’ Triq l-Imgħażel? Dawn it-tibdiliet huma temporanji jew permanenti? 

Jekk permanenti, jista’ l-Ministru jispjega eżatt għalfejn sar dan it-tibdil u jgħid jekk sarux xi konsultazzjonijiet?  

 

30/09/2022 

 

 

* 2680. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi s-sitwazzjoni fuq il-liċenzja tal-Università Amerikana ta’ Malta (AUM), u jekk din 

il-liċenzja ġietx imġedda mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE)? Jekk 

iva, għal kemm ġiet imġedda? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2695. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jippreżenta lista ta' ismijiet tal-persuni kompetenti fir-reġistru tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà 

fuq il-Post tax-Xogħol li jistgħu jiġu appuntati bħala Project Supervisors? 

 

03/10/2022 

 



12 

 

* 2696. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jippreżenta lista ta' ismijiet ta' persuni li qegħdin responsabbli bħala Project Supervisors mal-

Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il Post tax Xogħol f'dan il-mument, u fl-istess ħin jindika kemm-il sit 

għandhom assenjat li huma responsabbli minnu fil-preżent? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2697. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid x'inhi l-paga medja mas-servizz pubbliku u fis-settur pubbliku? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2724. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara permezz ta’ Transport Malta, x’qed jiġri ġewwa Triq G. Maniscalco ġewwa Marsaxlokk, 

fejn qed ikun hemm coaches tat-turisti li mid-dehra qed ikunu ta’ inkonvenjent għar-residenti li diġà lmentaw 

mal-Awtorità u ma ħadu l-ebda risposta? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2742. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2221, peress li kien hemm xi numru ta’ kunsilli lokali li 

kienu għadhom ma bagħtux l-informazzjoni relattiva, jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment dwar 

ħmieġ jew problema ta’ skart ġew reġistrati fl-aħħar sentejn f’dawn il-kunsilli lokali? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2762. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2763. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

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 
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* 2764. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 2765. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 2766. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2767. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 2777. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid hemmx investigazzjoni dwar l-allegat korruzzjoni fil-proġett tal-flyover tal-Marsa? 

 

04/10/2022 

 

* 2790. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2222, peress li kien hemm xi numru ta’ kunsilli lokali li 

kienu għadhom ma bagħtux l-informazzjoni relattiva, jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment ġie 

reġistrat fl-aħħar sentejn f’dawn il-kunsilli lokali? 

 

04/10/2022 

 

* 2830. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinvestiga x'inhi r-raġuni għalfejn l-ilma fiż-żona tal-Imbordin kien ta' lewn safrani, fil-5 ta' 

Ottubru, 2022? Tista' l-Ministru tikkonferma li t-tiswijiet neċessarji tlestew u li l-provvista tal-ilma reġgħet ġiet 

lura għan-normal? 

 

06/10/2022 
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* 2831. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinvestiga x'inhi r-raġuni għalfejn id-drenaġġ reġa’ żbroffa taħt il-Pjazza ta' Buġibba, San Pawl 

il-Baħar? Tista' tinforma x'passi qegħdin jittieħdu biex dan l-iżbroff ta' drenaġġ ma jibqax iseħħ? Tista' tagħti 

tagħrif jekk tfassalx jew jekk hux qed jitfassal pjan komprensiv għas-sistema kollha tad-drenaġġ fl-inħawi ta’ 

Burmarrad, Buġibba, Qawra, ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar u fil-madwar? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2832. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2528, jista' l-Ministru jispeċifika x’xogħlijiet saru, u 

għal kull xogħol li sar, minn liema entità sar u meta sar? Jista' jaċċerta li t-tiswijiet ta' spralli tax-xita u fil-wiċc 

tal-asfalt fi Triq il-Pwales isiru mill-aktar fis, hekk kif dawn it-tiswijiet ma jidhirx illi saru? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2835. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm bars, ristoranti u stabbilimenti kummerċjali oħra li għandhom 

liċenzja biex idoqqu l-mużika? Kemm minn dawn għandhom liċenzja li jdoqqu open air? Sa xħin huma 

liċenzjati li jdoqqu dawn l-istabbilimenti? Jista’ jagħti tagħrif dwar jekk hemmx stabbilimenti li għandhom ukoll 

konċessjonijiet speċjali biex idoqqu wara l-ħin stabbilit? Jekk iva, kemm hemm u liema huma? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2836. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar survey li kien qed isir matul l-aħħar jiem fuq il-moll li hemm biswit il-

Menqa ta’ San Pawl il-Baħar? X’inhu l-iskop ta’ dan is-survey? Hemm xogħlijiet ippjanati fuq dan il-moll? Jekk 

iva, x’inhuma dawn ix-xogħlijiet? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2837. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm preżentament hu l-ammont ta' fondi miġbura mill-Awtorità tal-

Ippjanar, f'pagamenti ta' CCPS, Development Planning Fund, jew xi skema oħra għal kull lokalità? Minn dawn 

il-fondi, għal kull lokalità, kemm hu l-ammont li fuqu diġà hemm ftehim ta' kif ser jintużaw dawn il-fondi, u 

kemm hu l-ammont li s’issa għad ma hemm l-ebda ftehim fuqu? 

 

07/10/2022 
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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 21 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali – Tieni Qari – 

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

 

15. 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  

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

 

 

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-5.30 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 PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 18 ta' Ottubru, 2022 fis-2.00 p.m. fil-

Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tal-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the 

Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 

 

 

KUMITAT 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  

11 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


