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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 33 

 

It-Tnejn, 17 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 337 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

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

 

 

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

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlametari 338 u tagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

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

 

26/05/2022 

 

 

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

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 339 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw bejn l-2017 u l-2022? 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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* 969. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 340 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 

 

 

* 1068. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jagħti aġġornament ta’ 

x’valutazzjoni ta’ impatt sar, qiegħed isir, jew se jsir dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2019/1158 dwar il-

Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, liema direttiva għandha tiġi implimentata sa mhux aktar tard mit-2 ta’ 

Awwissu ta’ din is-sena? 

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1069. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jagħti lista ta’ laqgħat u 

konsultazzjonijiet li saru s’issa ma’ organizzazzjonijiet pertinenti, jiġifieri mas-soċjetà ċivili, ma’ 

assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema, u ma’ assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem u ma’ kwalunkwe entità oħra 

interessata, dwar l-implimentazzjoni tad-drittijiet fid-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-

Ħajja Privata?  

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1334. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 608 u  jgħid jekk hux qed isiru spezzjonijiet biex jiġi 

assigurat li ma jiddaħħlux prodotti importati minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? Kemm saru spezzjonijiet minn 

meta l-Pitkalija għaddiet taħt din l-Aġenzija sad-data li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Kien 

hemm okkażjonijiet fejn instab li kienu qegħdin jiddaħħlu prodotti importati minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? 

X'miżuri ttieħdu fil-konfront ta' min jinqabad idaħħal dawn il-prodotti importati minn barra l-pajjiż fil-Pitkalija? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1335. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 144, peress li parti mill-mistoqsija ma kinetx qed titlob 

l-esperjenza li jingħataw waqt li għadhom studenti, iżda fuq x’ħidma jagħmel  il-Ministeru biex wara li 

jiggradwaw, dawn il-persuni jinstabilhom xogħol skont il-kwalifiki li jkunu ġabu, jista' l-Ministru jwieġeb f'dan 

ir-rigward? 

 

02/06/2022 
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* 1336. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 145 u jgħid kemm ġew impjegati persuni li ggradwaw f’xi 

wieħed mill-korsijiet offruti mill-MCAST (Istitut tax-Xjenzi Applikati) fl-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu bejn Jannar 2010 u Diċembru 2021? 

 

 

02/06/2022 

 

 

* 1337. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 146, jista' l-Ministru jgħid meta u lil min ġew proposti 

d-diversi miżuri finanzjarji u fiskali u x’inhuma t-timeframes għat-tħejjija tal-pjan ta’ implimentazzjoni li 

semma l-Ministru? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1527. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Peress li l-bdiewa Għawdxin qed jaħlu ħafna ħin jistennew il-Pitkalija biex jieħdu l-kaxxi tal-Pitkalija lura 

magħhom Għawdex, jista’ l-Ministru jara li jsir depot apposta għall-kaxxi tal-Pitkalija f’Għawdex stess u l-

bdiewa Għawdxin jibdew jiġbru dawn il-kaxxi minn Għawdex? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1528. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Peress li l-bdiewa Għawdxin qed jaħlu ħafna ħin jistennew il-Pitkalija biex jieħdu l-kaxxi tal-Pitkalija lura 

magħhom Għawdex, jista’ l-Ministru jara li jsir depot apposta għall-kaxxi tal-Pitkalija f’Għawdex stess u l-

bdiewa Għawdxin jibdew jiġbru dawn il-kaxxi minn Għawdex? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1776. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 1777. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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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* 1778. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 1779. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1780. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu, hemmx persuni impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew 

Chairperson tal-istess entità/awtorità? X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-

Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1781. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 2278. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk il-kors ta’ Diploma in the Laws of Procedure huwiex se jinfetaħ tul din is-sena 

akkademika u jistax jindika kemm hemm studenti preżentement li qegħdin isegwu l-istess kors? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2279. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra x’passi se jittieħdu sabiex dak li hu magħruf bħala Ġnien Bormla jiġi 

kkurat aħjar, jissaqqa u jkun hemm aktar siġar imħawwlin fih? 

 

19/07/2022 
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* 2280. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’passi se jittieħdu sabiex dak li hu magħruf bħala Ġnien Bormla jiġi 

kkurat aħjar, jissaqqa u jkun hemm aktar siġar imħawwlin fih? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2281. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-kwistjonijiet pendenti mal-bini fix-Xatt tal-Birgu li qabel kien okkupat mill-Casino di 

Venezia, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar x’passi ttieħdu? Jista’ wkoll jinforma lill-Kamra meta se 

jingħata lura? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2282. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-parti ta’ quddiem li preżentement qiegħda f’idejn l-American University of Malta fix-

xatt Number One Dock tiġi miżmuma aħjar, billi tinsab abbandunata u traskurata? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2283. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’passi ttieħdu b’referenza għall-kwestjonijiet pendenti fix-Xatt tal-Birgu 

fejn kellu jsir bini ta’ lukanda? Jista’ fuq dan jinforma lill-Kamra meta se jingħata lura sabiex isir finalment? 

Jista’ jara li l-crane li hemm fil-post jiġi aċċertat fuq l-istat li jinsab fih għax ilu hemm numru ta’ snin? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2293. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid min kienu ċ-Chairman u l-Membri tal-Kumitat għall-Ismijiet tat-Toroq f'Għawdex?  Jista' 

jgħid min kienu ċ-Chairman u l-membri sal-Elezzjoni Ġenerali 2022?  Jista' jgħid kemm hi r-remunerazzjoni 

taċ-Chairman u tal-membri ta' dan il-kumitat? 

 

27/07/2022 

 

 

* 2303. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord li għalih hemm referenza fil-proviso tal-artikolu 4(5) 

tal-Kap. 595 tal-Liġijiet ta’ Malta? Jista’ jgħid meta ġie kostitwit dan il-Bord u t-tul tal-ħatra ta’ kull wieħed 

mill-membri ta’ dan il-Bord?   Jista’ jipprovdi lista tal-karigi tal-uffiċjali fis-Settur Pubbliku, u dan skont l-entità 

pubblika kkonċernata, li allura setgħu ġew identifikati li jagħmlu xogħol li jinvolvi funzjonijiet regolatorji jew 

ta’ ispettorat u b’hekk huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4(5) tal-Kap. 595?  Jista’ jgħid jekk sal-

lum qattx ittieħdu xi passi minħabba xi allegat ksur tal-artikolu 4 tal-Kap. 595? Jekk iva, jista’ jelenka n-numru 

ta’ każijiet li kien hemm? 

 

02/08/2022 
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* 2305. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid meta se ssir il-manutenzjoni tal-bini li hemm mal-ġibjun tal-ilma fi Triq Xandriku fin-

Nadur u dan peress li parti minn dan il-bini tinsab fi stat ħażin ħafna u tista' ċċedi minn ħin għall-ieħor?  Tista' 

tgħid meta saret l-aħħar manutenzjoni fil-ġibjun tan-Nadur? 

 

12/08/2022 

 

 

* 2306. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid fejn saru l-ħitan tas-sejjiegħ fi Triq ta' Xħajma, (it-triq minn Nadur lejn ir-Rabat) u jgħid 

meta ser isir it-tindif tal-għelieqi mill-ġebel u terrapin li tħalla wara li saru dawn il-ħitan? Jista' jgħid ukoll jekk 

hux ser isir tindif tal-konok tas-siġar mill-istess ġebel u terrapin li tħalla wara li saru dawn il-ħitan? 

 

12/08/2022 

 

 

* 2322. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk sarux Memorandum of Understandings (MoUs) bejn il-Kummissjoni għad-Drittijiet 

ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) u xi entità oħra mill-bidu tal-2021 s’issa? Jekk saru, tista’ tgħid ma’ min, x’kien 

l-għan aħħari u tippreżenta kopja ta’ kull MoU? 

 

31/08/2022 

 

 

* 2349. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk kienx hemm ilmenti minn konsumaturi dwar il-fatt li qed jittieħdu passi biex it-

trasmissjoni ta' stazzjonijiet tat-TV bil-free to air (permezz ta' aerials jew antenni) jieqaf?  Jekk iva x'passi 

ttieħdu? 

 

13/09/2022 

 

 

* 2458. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni li l-belisha lights ta’ Triq il-Mużew fir-Rabat Malta mhux qed jaħdmu 

regolarment (jew ma kinux jaħdmu għal żmien twil) anke wara diversi rapporti li saru mill-Kunsill Lokali 

Rabat? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2459. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba saret manutenzjoni u tisqija tal-arbuxelli u siġar fil-ġnien li jinsab fi Triq 

Pawlu Ebejer u Triq Carmelo Bugeja Ħad-Dingli minn meta nfetaħ? 

 

26/09/2022 
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* 2460. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex mhux qed isir infurzar tar-regolamenti tat-traffiku skont it-tabelli ‘Heavy 

Vehicles’ fi Triq Gorg Borg Olivier, ir-Rabat, u jekk hux ippjanat li jsir, u meta? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2461. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta ser jibda jintlibes uniformi mill-iskrivani li 

jaħdmu fl-Isptar Mater Dei u huma ingaggati mill-Gvern u mhux mill-kuntrattur? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2462. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex wasal il-proċess biex jinxtraw uniformijiet lill-

allied health professionals li jaħdmu fiċ-ċentri tas-saħħa u fl-Isptar Mater Dei? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2463. 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 l-lista ta’ stennija għal persuna biex 

tagħmel proċedura ta’ athroscopy fl-irkoppa? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2588. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

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

 

* 2589. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-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 

 

* 2590. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-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 
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* 2591. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista 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 

 

 

* 2592. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-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 

 

 

* 2593. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-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 

 

 

* 2664. 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-Ġermaniż bħala suġġett option? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2665. 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 għalliema li sa sena ilu kienu qed jgħallmu l-Higher Secondary u li dis-

sena ġew deployed fl-iskejjel sekondarji? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2666. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu studenti ġodda fil-Higher Secondary din is-sena skolastika 2022-2023 u 

kemm daħlu fis-sena skolastika preċedenti, jiġifieri s-sena 2021-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2667. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu studenti ġodda fil-Junior College din is-sena skolastika 2022-2023 u kemm 

daħlu fis-sena skolastika preċedenti, jiġifieri s-sena 2021-2022? 

 

30/09/2022 
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* 2668. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu studenti ġodda fil-ĠEM16+ din is-sena skolastika 2022-2023 u kemm daħlu 

fis-sena skolastika preċedenti, jiġifieri s-sena 2021-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2669. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu studenti ġodda fl-Università ta’ Malta biex isegwu korsijiet undergraduates 

din is-sena skolastika 2022-2023 u kemm daħlu fis-sena skolastika preċedenti, jiġifieri s-sena 2021-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2768. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 2778. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont dettaljat, kif ukoll in-nefqa totali, għall-avveniment tal-Malta Film Awards li 

sar matul din is-sena? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2779. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont totali u jgħid kemm jiswa l-ftehim li sar ma’ Manchester United, tramite 

VisitMalta ? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2780. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-nefqa totali tal-mawra tiegħu u ta’ uffiċjali tal-Gvern sa Manchester biex 

iġeddu l-ftehim mal-Manchester United? 

 

04/10/2022 

 

* 2781. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont dettaljat, kif ukoll in-nefqa totali, għall-avveniment tal-Malta Film Awards li 

sar matul din is-sena? 

 

04/10/2022 
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* 2782. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont totali u jgħid kemm jiswa l-ftehim li sar ma’ Manchester United, tramite 

VisitMalta? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2798. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1163 u jgħid kemm 

hemm individwi fuq il-waiting list għall-operazzjoni tal-katarretti? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2817. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 574, 1842 u 2466 u jgħid l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu 

kemm għandha arretrati x’tiġbor f’liċenzji minn operaturi turistiċi mill-2013 sal-lum, maqsuma sena b’sena? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2819. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 2469, tista’ l-Ministru tgħid f’liema toroq ġew stallati line 

voltage regulators fl-Imġarr u Ħaż-Żebbuġ?  

 

06/10/2022 

 

 

* 2820. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol mill-1 ta’ Jannar, 2022 sal-aħħar ta’ 

Settembru, 2022? Kemm minn dawn l-inċidenti kienu fatali? 

 

06/10/2022 

 

* 2821. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 2471, jista’ l-Ministru jgħid u jispjega l-kriterji li abbażi 

tagħhom il-Pulizija jew l-uffiċjal tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi jiddeċiedu fuq liema entratura jiddaħħlu 

l-akkużati fil-Qorti ta’ Malta? 

 

06/10/2022 

 

* 2822. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa residenti l-Imġarr (Malta) 

full-time u part-time matul dawn l-aħħar għaxar snin, maqsuma sena b’sena u skont is-sess? 

 

06/10/2022 
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* 2823. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa residenti r-Rabat (Malta) 

full-time u part-time matul dawn l-aħħar għaxar snin, maqsuma sena b’sena u skont is-sess? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2838. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm-il Kunsill Lokali applika għall-iskema dwar Restawr ta’ 

Postijiet/Monumenti Storiċi f’Malta 2022/2023? Liema kienu dawk il-kunsilli lokali madwar Malta u Għawdex 

li applikaw? Liema minn dawn l-applikazzjonijiet ġew aċċettati? Liema minn dawn l-applikazzjonijiet ma ġewx 

aċċettati u x'inhi r-raġuni għal dan f'kull każ? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2847. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm nisa residenti fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin? Minn dan l-ammont, jista’ 

jgħid kemm hemm nisa minnhom li għandhom tfal taħt is-16-il sena li huma taħt il-kustodja tagħhom? Minn din 

l-informazzjoni, jista’ jgħid ukoll kemm hu l-ammont tat-tfal? 

 

07/10/2022 

 

 

* 2848. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2506, jista’ l-Ministru jagħti n-numru sħiħ tal-popolazzjoni 

fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, jiġifieri kemm dawk li qegħdin jiskontaw sentenza u dawk li qegħdin taħt 

arrest preventiv?  

 

07/10/2022 

 

 

* 2864. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Peress li l-iskeda tal-fast ferry mhix adattata għall-istudenti u ħaddiema Għawdxin, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

hux se tkun qiegħda tiġi introdotta mill-ġdid ir-rotta X300 li twassal ’l-Għawdxin miċ-Ċirkewwa lejn l-Isptar 

Mater Dei, l-Università u l-Belt Valletta b’mod dirett? Jekk le, x’inhi r-raġuni?  

 

10/10/2022 

 

 

* 2873. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’inhi r-raġuni  li ċ-Childcare Centre tal-Isptar se 

jieqaf jopera? Se jkun hemm alternattiva oħra ta' childcare centre fil-viċinanzi?  

 

10/10/2022 
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* 2874. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-ħaddiema li ġew trasferiti mill-Air Malta għal mal-RSSA fis-snin bejn 2018-2019 

u li kienu mwiegħda li jieħdu t-take home pay humiex sejrin ikunu intitolati għall-COLA?  

 

10/10/2022 

 

 

* 2875. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista kompluta tal-persuni li ngħataw il-Warrant ta' Inġinier mill-

Bord tal-Inġinerija fi ħdan il-Ministeru tiegħu mniżżla b'mod konsekuttiv minn numru wieħed 'il quddiem 

f'ordni axxendenti skont in-numru tal-warrant? Jista’ jagħti s-sena li fiha kull persuna ngħatat il-warrant? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2876. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm każijiet illum ta' anzjani li applikaw għall-Għajnuna fid-Dar (Home Help) li 

għad għandhom l-applikazzjoni pendenti? Jista' jgħid kemm ġew ingaġġati helpers din is-sena biex jitnaqqas in-

numru ta' applikazzjonijiet pendenti u sabiex l-anzjani jingħataw is-servizz minnufih? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2877. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' helpers jaħdmu mal-Gvern li jagħtu Għajnuna fid-Dar (Home 

Help) fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021, sena b'sena? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2878. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk is-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 jingħatax direttament lis-sidien jew jingħatax lill-

kerrejja wara li jkunu ħallsu huma lis-sidien?  Jista' jgħid x'jiġri meta l-kerrejja ma jkollhomx flus biex iħallsu 

minn buthom il-kera l-ġdida u ma jistgħux joqogħdu jistennew ir-rifużjoni mill-Awtorità tad-Djar? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2879. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm persuni ħadu benefiċċju tal-kera fuq fondi privati mikrija bħala residenza ordinarja 

fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, u 2022 (sal-lum), sena b'sena? 

 

10/10/2022 
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* 2880. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jelenka kull kategorija ta' applikanti li jistgħu japplikaw għal sussidju tal-kera fuq fondi privati 

mikrija bħala residenza ordinarja, id-dħul massimu taħt kull kategorija u l-ammont massimu ta' benefiċċju li kull 

applikant ikun intitolat għalih għas-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, separatament minn xulxin? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2881. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il kuntratt ta' kera għal skop residenzjali primarju ġew irreġistrati mal-Awtorità tad-

Djar mill-1 ta' Jannar 2020 sal-lum? Jista' jgħid kemm minnhom kellhom terminu ta' żmien ta' kirja ta' sitt xhur 

biss, kemm minnhom kellhom terminu ta' kirja ta' sena, u kemm minnhom kellhom terminu ta' żmien ta' aktar 

minn sena? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2891. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2500, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid għaliex huma biss it-toroq ta’ biswit l-

istadium  ġewwa Ta’ Qali li huma mdawla?  Peress li ż-żona minn fejn il-mini aircraft fieldsal-bidu ta’ Ta’ Qali, 

li hija żona frekwentata minn persuni li jmorru  jimxu jew jiġġoggjaw, hija kompletament mudlama, tista’ l-

Ministru tgħid meta ser tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2892. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk l-apparat li jintuża meta jsir breathalyser test huwiex kapaċi jiddetermina jekk 

il-persuna li tkun wettqet dak it-test hijiex taħt l-influwenza tad-droga? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2893. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Wara li f’Jannar 2022 kienet ħarġet sejħa biex jiġu maħtura Assistance and Rescue Officers fi ħdan id-

Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, jista’ l-Ministru jgħid kemm applikaw nies u f’liema stasdju waslet din is-

sejħa? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2894. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħtina l-istatistika ta' kif evolviet bħala numri l-iskwadra tas-CID ġewwa Għawdex bejn l-

2010 u l-2022, sena b'sena? 

 

10/10/2022 
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* 2895. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Peress li qed jiġi propost li l-pakkett ta’ stazzjonijiet lokali li jinqabdu fuq il-pjattaforma diġitali permezz ta’ 

antenna jieqfu joperaw f’Marzu tas-sena 2023, u peress li jidher li fil-gżejjer Maltin hawn madwar 18,000 

familja li preżentament qed jindqew b’xejn permezz ta’ antenna diġitali fuq il-bejt tad-dar tagħhom u jekk dak 

propost iseħħ, dawn il-familji jkollhom jabbonaw ma’ kumpanija privata li tipprovdi dawn is-servizzi jew 

permezz ta’ fibre optic cable jew streaming permezz tal-internet, jista’ l-Mnistru jgħid jekk hemmx xi ħsieb li 

ssir xi ħaġa biex jiġu megħjuna dawn il-familji li ser jidħlu fi spejjeż addizzjonali bla bżonn biex ikunu jistgħu 

jaraw stazzjonijiet lokali? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2902. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li qed jiġi provdut is-servizz ta' Free Hearing Test lil persuni 'l fuq minn 65 sena f'Malta, jista' d-Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux se jiġi provdut se jiġi provdut dan is-servizz f'Għawdex? 

Jekk iva, meta? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2903. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Peress li l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, Xjenza u l-Kultura (UNESCO) wissiet lil 

Malta li hemm ċans mija fil-mija li tsunami jolqot xtutha fi żmien 30 sena, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed 

isiru l-istudji neċessarji biex il-breakwater li qed jiġi propost li jsir f’Marsalforn ikun tsunami-proof? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2904. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2684 li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrasturttura u l-Proġetti Kapital u li issa ġiet riferuta lilu u 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? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2905. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2685 u li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ġustizzja u 

li issa ġiet riferuta lilu u jgħid kemm-il imputat ġie liberat mill-Qrati tal-Ġustizzja fl-aħħar sentejn minħabba 

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

 

10/10/2022 
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* 2906. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jelenka kemm daħlu flus fl-Urban Improvement Fund u fid-Development Planning Fund, fond 

b’fond u sena b’sena, mill-1 ta' Jannar 2013 sal-aħħar ta' Diċembru 2021, u liema kienu l-proġetti li ġew 

iffinanzjati minn dawn il-fondi? X'kien l-ammont ta' finazjament proġett proġett, fejn sar kull proġett u x'inhu l-

istatus ta' kull proġett? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2907. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti spjegazzjoni dwar kif ser tissolva l-problema ta' livelli fi Triq Ta’ Feliċjan, Birżebbuġa? 

Jista’ jikkonferma li d-disinn tat-triq ġie mmodifikat sabiex tkun tista' tingħata assigurazzjoni lir-residenti 

kollha, speċjalment lil dawk li ilhom joqogħdu f'din it-triq (liema triq kellha isem ieħor) għal iżjed minn 30 

sena, li mhux ser ikollhom problemi ta' għargħar jew drenaġġ? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2908. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka x-xogħlijiet li se jsiru fi Triq il-Port Ħieles, Birżebbuġa? Jista’ jgħid jekk hux se jsiru 

zebra crossings u traffic islands fil-junction ma’ Triq il-Girgħien? Jista’ jgħid ukoll jekk hux se jsiru traffic 

calming measures, u jekk iva fiex ser ikunu jikkonsistu? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2909. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il tunnellata ta' skart riċiklabbli (borża griża u/jew ħadra) ttieħdu ġimgħa b'ġimgħa 

mill-impjant ta' Sant'Antnin għal-landfill mill-1 ta' Jannar 2022 sal-aħħar ta' Settembru 2022? 

 

11/10/2022 

 

* 2910. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tikkonferma li l-Multi-Material Recovery Facility f'Ħal Far ser tkun qed topera matul ir-raba' 

kwart ta' din is-sena? Tista’ tippreżenta rapport dwar kif din il-faċilità ser tgħin biex noqorbu iżjed lejn Waste 

Framework Directive 2008/98/EC u telenka x'inhu l-pjan sabiex il-pajjiż ikun kompletament konformi ma’ din 

id-direttiva? 

 

11/10/2022 

 

* 2911. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2025, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex 

waslu t-taħditiet bejn il-Primary Health Care u l-Kunsill Lokali Birżebbuġa dwar fejn ser tkun il-Klinika fil-

Komunità l-ġdida ta’ Birżebbuġa u meta ser tinfetaħ? Jekk il-lok diġà ntgħażel, dan huwa tal-Gvern jew tal-

privat? Kemm-il post ta' parkeġġ hemm biswitu?  Kemm ser ikun l-investiment inizjali? X'ser ikunu s-servizzi li 

ser ikunu offruti u meta ser ikunu l-ġranet u l-ħinijiet tal-ftuħ? 

 

11/10/202 
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* 2912. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar il-frekwenza tar-rotot 41 u 42, mit-Tramuntana ta’ Malta lejn il-Mosta? Jista' 

jara li tiżdied il-frekwenza ta' dawn ir-rotot fl-ewwel żewġ ħinijiet ta' filgħodu, hekk kif dawn il-buses qegħdin 

ikunu mimlija u ma jkunx possibbli li jintużaw mill-persuni li jkunu qegħdin jistennew fuq il-bus stops ta' San 

Pawl il-Baħar? Jista' jara li tiżdied rotta oħra biex ir-residenti ta' San Pawl il-Baħar jaslu fil-ħin fid-destinazzjoni 

li jkunu jridu jmorru fiha?  Jista' jassigura li s-servizz ikun adegwat f'dawn il-ħinijiet sabiex jiġu evitati 

sitwazzjonijiet fejn għalkemm il-bus tkun mimlija, issir pressjoni fuq il-bus driver biex itella' iktar nies 

minħabba l-ammont kbir ta' persuni li jkunu qegħdin jistennew fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2913. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji sabiex jinżabru l-pjanti, siġar, eċċ li jinsabu f’Dawret il-Gżejjer, 

Buġibba, San Pawl il-Baħar, hekk kif minħabba fihom mhux qed ikun possibbli li n-nies ipoġġu fuq il-bankijiet 

li hemm fl-istess promenade kif ukoll qegħdin inaqqsu mill-wisa’ aċċessibbli tal-bankina, liema xogħol kien 

għadu ma sarx sa meta saret din id-domanda parlamentari? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2914. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 2538, jista’ l-Ministru jwieġeb il-partijiet tad-domanda li 

ma ġewx imwieġba? Billi issa għaddew bosta xhur minn mindu l-parkeġġ ta’ taħt l-Iskola Primarja tal-Qawra 

kellu jibda jintuża mill-pubbliku, jista’ jagħti tagħrif dwar x’inhi r-raġuni li għaliha dan għadu mhux qed 

jintuża? Ma’ min saru d-diskussjonijiet biex il-parkeġġ jinfetaħ? Jista’ jgħid jekk il-Ministeru jew xi entità oħra 

hux qed joġġezzjonaw biex iż-żewġ livelli tal-parkeġġ (għal madwar 400 karozza) jibdew jintużaw? Jekk iva, 

x’inhi r-raġuni għal dan? Jekk mhux il-każ, għaliex l-istess Ministeru li bena l-iskola u l-parkeġġ mhux qed 

joffri dan l-ispazju għall-użu tal-pubbliku? Jista’ jikkonferma li hemm/kien hemm diffikultajiet dwar 

aċċessibilità u ingress ta’ ilma fl-istess parkeġġ? Jista’ jikkonferma li għad jonqos joħroġ compliance certificate 

mill-Awtorità tal-Ippjanar qabel il-parkeġġ ikun jista’ jintuża mill-pubbliku? Jekk dan hu minnu, fiex wasal dan 

il-proċess? Jista’ jgħid meta hi d-data l-ġdida li fiha issa dan il-parkeġġ ser ikun miftuħ għall-pubbliku? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2915. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhi l-funzjoni tan-Noise Control Commission? X’inhi l-proċedura li tintuża biex 

jibdew investigazzjonijiet minn din il-Kummissjoni? Minn kemm ilha mwaqqfa, sena b’sena, kemm-il każ ġie 

investigat u f’kemm-il każ instab li kien hemm ksur ta’ liġi? X’kienet ir-raġuni għall-ksur ta’ liġi f’kull każ? 

 

11/10/2022 

 

* 2916. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid fiex waslu t-tħejjijiet għal xogħlijiet relatati mas-servizzi tal-ilma u tad-drenaġġ f’Telgħet 

ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar? Fiex jikkonsistu dawn ix-xogħlijiet? Tista’ tgħid jekk hemmx pjanijiet għal 

xogħlijiet oħra minn entitajiet oħra u fiex jikkonsistu dawn ix-xogħlijiet? Meta hu skedat li jibda u jitlesta dan 

ix-xogħol? X’inhu t-traffic management li ser ikun qed jintuża waqt ix-xogħlijiet? 

 

11/10/202 
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* 2932. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega jekk il-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament għadhiex taħdem fl-

AWAS? Kemm ilha taħdem hemm, x’inhu r-rwol tagħha u xi kwalifiki għandha? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2936. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti dettalji speċifiċi dwar meta beħsiebu jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet mogħtija lilu fl-

Army Complaints Committee Report (2) sottomess lilu issa numru ta’ snin ilu?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2943. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hijiex ippjanata li ssir Triq San Tumas f’Ħal Tarxien peress li din it-triq tinsab fi stat 

diżastruż? Jekk iva, meta huwa ppjanat li jibda dan ix-xogħol? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2944. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa ppjanat li jibda x-xogħol fuq Vjal Kottoner fil-Fgura? Jaf il-Ministru li parti 

minn din it-triq prinċipali qed tisfronda u saret perikoluża għas-sewwieqa u anke għal dawk li jkunu għaddejjin 

minnha bil-mixi (il-parti li qed tisfronda hija k/m Triq Gallu u Triq Mondion)? Jaf il-Ministru li minn din it-triq 

jgħaddi traffiku kważi daqs kemm jgħaddi minn Triq Hompesch/Żabbar fil-Fgura? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2945. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa ppjanat li jibda x-xogħol fuq Triq l-14 ta Diċembru 1945 fil-Fgura? Jaf il-

Ministru li din it-triq kienet waħda mit-toroq li l-Kunsill Lokali tal-Fgura indika fl-ewwel lista li ntalab jibgħat 

lill-Infrastruttura Malta meta twaqqfet din l-Aġenzija? Jista jagħti raġuni għaliex din it-triq ma saritx filwaqt li l-

istess Aġenzija għamlet toroq oħrajn fil-lokalità mingħajr konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2946. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinvestiga għaliex fit-tarf ta’ Triq l-14 ta Diċembru 1945 k/m Triq is-Sur qed iżomm ħafna ilma 

kif tagħmel ix-xita u dan minn wara li saret ir-rikostruzzjoni ta’ Triq is-Sur minn Infrastruttura Malta? Jista’ jara 

li l-Aġenzija responsabbli ssib rimedju għal din il-problema peress li meta jinġemgħa l-ilma, speċjalment wara 

x-xita, dan jispiċċa bħala ilma qiegħed b’ħafna dud u insetti b’detriment għas-saħħa tar-residenti? 

 

11/10/2022 
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* 2947. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-każ li jinsab quddiem il-Bord tal-Governanza u li d-dettalji tiegħu qed jiġu mgħoddija b’mod 

separat, jista’ l-Ministru jgħid: 

a. Għaliex l-aħħar seduta fuq dan il-każ saret f’Diċembru 2021 u s’issa, 10 xhur wara, jidher li ma nstema' 

xejn iktar; 

b. jara li dan il-każ jingħalaq;  

c. jaħseb li huwa ġust u sewwa li każ quddiem bord imwaqqaf bl-Att dwar Kunsilli Lokali (Kap. 363) 

iħalli għaxar xhur lill-partijiet ikkonċernati f’għama totali? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2948. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika meta huwa pproġettat li jitlesta kompletament il-proġett li qed isir fix-Xatt tal-Kalkara? 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti finali ta' kif ser jiġi l-proġett ġaladarba jkun lest? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2953. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lil din il-Kamra kemm kienet l-ispiża totali tal-press junket, atturi u crew tal-film 

Jurassic World Dominion li kienet preżenti f’Malta għall-premiere tiegħu, inkluż titjiriet, akkomodazzjoni, 

catering, trasport u spejjeż oħra? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2954. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippreżenta rapport iddettaljat tal-coverage li bbenefika minnu pajjiżna fil-midja internazzjonali 

permezz tal-press junket li nġieb Malta għall-premiere tal-film Jurassic World Dominion? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2955. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2372, jista’ l-Ministru jgħid min jorganizza r-Rockestra? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2956. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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? 

 

11/10/2022 
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* 2957. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid: 

a. Min kienet il-ġurija jew il-bord (lista ta’ ismijiet u kunjomijiet) li ddeċieda liema grupp jirrappreżenta lil 

Malta fil-Biennale ta’ Venezja 2022? 

b. X'kienet il-kompetenza ta' dawn il-persuni li ntgħażlu biex ikunu fit-tali bord jew ġurija?  

 

11/10/2022 

 

 

* 3003. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti indikazzjoni ta' meta ser jiġu ppubblikati d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Inġustizzji fi ħdan l-

Armata ta' Malta? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3005. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1546, peress li għaddew erba’ xhur u l-arbli tad-dawl 

għadhom ma ġewx installati, tista’ l-Ministru tgħid kemm irridu nistennew iktar qabel ma jiġu installati dawn l-

arbli? (Ritratt ta’ fejn għandhom jitwaħħlu l-arbli qed jingħata separatament) 

 

11/10/2022 

 

 

* 3006. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1545 rigward meta se jiġu sostitwiti r-railings tal-

Promenade ta’ Tas-Sliema, bejn Fond Għadir u l-Waterpolo Pitch ta’ Tas-Sliema, li huma kollha sadid, peress li 

għaddew erba’ xhur oħra u dawn ir-railings għadhom ma ġewx sostitwiti, jista' l-Ministru jgħid kemm irridu 

nistennew iktar qabel ma jiġu sostitwiti? (Ritratti qed jingħataw separatament) 

 

11/10/2022 

 

 

* 3007. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx xi ħlasijiet pendenti ma' produtturi indipendenti ta' programmi fuq il-PBS? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3008. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' produtturi indipendenti li pproduċew programmi fuq 

TVM u TVM News għall-iskedi Ottubru 2020-Settembru 2021 u Ottubru 2021-Settembru 2022? 

 

11/10/2022 
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* 3009. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' produtturi indipendenti li se jkunu qed jipproduċu 

programmi fuq TVM u TVM News għall-iskeda Ottubru 2022-Settembru 2023? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3010. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x’faċilitajiet se jagħti l-Gvern lin-National Sailing Association fid-dawl tal-logħob tan-

Nazzjonijiet iż-Żgħar tal-2023  li se jkun qed isiru f'Malta? Dawn il-faċilitajiet, jekk se jkun hemm, se jkunu 

disponibbli fuq bażi temporanja jew permanenti? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3011. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew arrestati persuni fix-xahar ta’ Settembru 2022 wara li nstab li kienu fil-pajjiż 

b’mod irregolari?  

 

11/10/2022 

 

 

* 3012. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew deportati minn pajjiżna persuni fix-xahar ta' Settembru 2022 wara li nstab li 

kienu fil pajjiż b'mod irregolari? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3013. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kienet in-nazzjonalità ta’ kull persuna li ġiet deportata minn pajjiżna fix-xahar ta' 

Settembru 2022 wara li nstab li kienet fil-pajjiż b'mod irregolari? 

 

11/10/2022 

 

* 3014. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid lejn liema pajjiż/i ġew mibgħuta l-persuni kollha deportati minn pajjiżna f'Settembru 

2022? Jista’ jagħti l-ammont eżatt li ntbagħat f’kull pajjiż?  

 

11/10/2022 

 

* 3017. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2693, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jagħti l-kejl tal-livelli tal-baħar f'dawn l-aħħar għaxar snin? 

 

11/10/2022 
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* 3018. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2692 u 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? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3019. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2694, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jagħti l-kejl medju ta' temperaturi għax-xhur kollha tas-sena 

rispettivament, għal dawn l-aħħar għaxar snin? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3020. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika liema lokalitajiet għandhom is-servizz ta’ ġbir tal-borża tal-iskart domestiku riċiklat 

għal ġurnata waħda biss fil-ġimgħa? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3030. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-grant agreement għall-fondi Ewropej li l-Wasterserv 

daħlet għalih b'rabta mal-bini tal-impjant Multi Material Recovery Facility f'Ħal Far? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3049. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti data definittiva meta se jitlestew il-proġetti prinċipali ta’ dawn it-toroq: 

a. Il-Flyover tal-Airport; 

b. Il-Flyover ta’ Ħal Luqa; u 

L-Imrieħel Underpass? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3059. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija ġiet irreġistrata fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tal-2022? 

 

13/10/2022 
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* 3060. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija rreġistrata fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tal-2022 għandha azzjonisti 

barranin? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3061. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija rreġistrata fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2022 għandha Issued 

Share Capital li jaqbeż il-minimu stabbilit fil-liġi? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3062. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija ġiet struck off fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tal-2022? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3063. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija tqiegħdet taħt liquidation fl-2021 u fl-ewwel sitt xhur tal-2022? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3064. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il partnership en nom commandite u en nom collectif ġew irreġistrati fl-2021 u fl-

ewwel sitt xhur tal-2022? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3089. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta’ proġetti appoġġjati sa mill-2017 mill-Awtorità tal-Ippjanar 

permezz tad-Development Planning Fund? X'kien il-finanzjament ġenerali allokat għal dawn il-proġetti?  

 

13/10/2022 

 

 

* 3090. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienu l-familji li bbenefikaw minn skemi ta’ għotjiet maħruġa mill-Awtorità tal-

Ippjanar favur il-konservazzjoni taż-żoni ċentrali urbani tagħna? X'kien il-finanzjament totali mogħti permezz 

ta' dawn l-iskemi? 

 

13/10/2022 
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* 3091. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’qed tagħmel l-Awtorità tal-Ippjanar biex tiżgura li Malta jkollha infrastruttura ta' spatial 

data nazzjonali? X'għodod ta’ tixrid żviluppat l-Awtorità biex tqassam u tirrapporta d-data lill-pubbliku? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3092. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif l-Awtorità tal-Ippjanar qed tippromwovi u tappoġġja lill-persuni li jaħdmu fis-settur 

pubbliku biex javvanzaw il-kompetenzi tagħhom fil-qasam tat-teknoloġija ġeospazjali (Ġeomatika)? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3093. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’rabta mal-basemap il-ġdida għal Malta, li tnediet fl-2020, jista’ l-Ministru jgħid x’qed tagħmel l-Awtorità tal-

Ippjanar biex tiżgura li din tibqa’ aġġornata u relevanti għall-ħtiġijiet tal-lum? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3094. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’dawn l-aħħar ħames snin, kemm kien in-numru ta’ permessi ta’ żvilupp (maqsuma skont 

kull lokalità) li ħarġet l-Awtorità tal-Ippjanar li kienu jinvolvu xogħlijiet ta’ restawr jew riabilitazzjoni? 

 

13/10/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

75.  ID-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTRU GĦAS-SAĦĦA, L-ONOR. CHRIS FEARNE 

jipproponi: 

 

Illi fis-Seduta li fiha ssir id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 2023 (Ordni Permanenti Nru 71 (3) (a)), din id-

Dikjarazzjoni u x-xogħol li jista’ jkun konness magħha jkunu, jekk meħtieġ, eżenti mill-Ordni Permanenti Nru 9 

- Interruzzjoni ta’ xogħol;  

 

Illi d-Dikjarazzjoni tkun ukoll eżenti mill-Ordni Permanenti Nru 49 - Limiti ta’ żmien għaddiskorsi — jew minn 

xi riżoluzzjonijiet oħra; u  

 

Illi minkejja kull provvediment ieħor fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra u riżoluzzjonijiet oħra approvati mill-

Kamra:  

 

(l) jekk id-Dikjarazzjoni Finanzjarja ssir il-Ħamis, sew filgħodu, wara nofsinhar, kif ukoll filgħaxija, isir biss 

xogħol tal-Gvern; u  

 

(2) l-aġġornament ma jitteħidx.  

 

12.10.22 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

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

tal-Konsumatur 

 

2. Abbozz Nru 22 –  Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja  

 

3. Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Tieni Qari (Kont.) – 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 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

11. 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 

 

12. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 
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13. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti 

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

15. 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 

 

16. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta' Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall Intern, is 

Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

17. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Tielet Qari – Ministru 

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

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

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

 

 

LAQGĦA KONĠUNTA 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI, 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali 

u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqgħu nhar it-Tnejn, 17 ta’ Ottubru 2022 fl-

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

 

1. Preżentazzjoni mis-Sur Valiant Richey, OSCE Special Representative on Combating Trafficking in Human 

Beings; 

 

 

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 PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali tavża li l-Kumitat se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022 

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

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali 2021 maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal; u 

3. Affarijiet Oħra 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

L-Onor. Alex Muscat, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, javża li l-

Kumitat se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt 

Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. 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 

3. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IX-XOGĦOL TAL-KAMRA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra, javża li l-Kumitat se jiltaqa’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Ottubru 

2022 fin-12.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Xogħol tal-Kamra; u 

2. Affarijiet oħra 
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KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-PETIZZJONIJIET 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet, javża li  l-Kumitat se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2022 

fil-4.45 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Petizzjoni Nru 1 – Avviż Legali biex jiċċara l-istatus legali tal-Cannabidiol (CBD) msemmi fl-Att tal-LXVI 

tal-2021; 

2. Petizzjoni Nru 2 – Dar tal-Anzjani fil-Belt Valletta (Petizzjoni Uffiċjali); 

3. Petizzjoni Nru 3 – Evans Building – Multi Functional Clinic u Childcare Centre; 

4. Petizzjoni Nru 4 – Inġustizzja ma’ pazjenti psikjatriċi 

5. Petizzjoni Nru 5 – Reviżjoni tat-termini għal Dog Friendly Beaches 

6. Petizzjoni Nru 6 – Reviżjoni tal-25% absence allowance taħt l-Iskema ta’ Childcare b’xejn; 

7. Petizzjoni Nru 7 – Tneħħija tal-Bandiera Russa li hemm fiċ-Ċentru tal-Belt Valletta; u 

8. Petizzjoni MP-1 mressqa mill-Onor. Ryan Callus rigward Uffiċjali tad-Dwana li soffrew inġustizzja. 

 

 

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 

Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

14 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


