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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 34 

 

It-Tlieta, 18 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2643. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

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

skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2644. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel medji u sekondarji u li 

din is-sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2645. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

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

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

 

30/09/2022 

 

 

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

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

 

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

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

 

30/09/2022 
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* 2649. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

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

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

 

30/09/2022 

 

 

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

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

 

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

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

 

30/09/2022 

 

 

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

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

 

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

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

 

30/09/2022 

 

 

* 1070. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk hemmx aktar 

laqgħat previsti mas-setturi privati u volontarji dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ 

bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata? 

 

27/05/2022 

 

 

* 1071. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk il-Gvern huwiex 

fil-fatt se jilħaq id-data tal-iskadenza tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u 

l-Ħajja Privata, jiġifieri sa mhux aktar tard mit-2 ta’ Awwissu ta’ din is-sena? 

 

27/05/2022 

 

 

* 1072. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk il-Gvern huwiex 

beħsiebu jżid mad-drittijiet stabbiliti fid-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, li 

bħala direttiva tistabbilixxi biss standard minimu komuni u li allura tippermetti Stat Membru tal-Unjoni 

Ewropea jagħti drittijiet usa'? 

 

27/05/2022 
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* 1073. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk il-Gvern huwiex 

beħsiebu jżid mill-minimu ta’ għaxart ijiem leave għall-missirijiet, liema dritt huwa provdut fid-Direttiva 

2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata? 

 

27/05/2022 

 

 

* 1074. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk il-Gvern huwiex 

beħsiebu jżid mill-minimu ta’ leave mħallas għall-ġenituri, liema dritt huwa provdut fid-Direttiva 2019/1158 

dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata? 

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1075. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jindika jekk il-Gvern huwiex 

beħsiebu jżid mill-minimu ta’ ħamest ijiem leave garantit lill-persuni li jindukraw fid-Direttiva 2019/1158 dwar 

il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata? 

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1529. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx bdiewa biżżejjed biex jaħdmu r-raba’ ta’ pajjiżna? F’każ ta’ nuqqas ta’ 

ħaddiema, x’se jagħmel il-Gvern biex ikun hawn ħaddiema biżżejjed biex jaħdmu r-raba’ tagħna? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1530. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li tingħata l-għajnuna neċessarja biex il-kompost tal-mushrooms jibda jinħadem hawn 

Malta u b’hekk jiġu ffrankati minn tal-inqas €500,000 fis-sena spejjeż ta’ importazzjoni?  

 

13/06/2022 

 

 

* 1782. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

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 
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* 1783. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1784. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1785. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 1786. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1787. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha 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, tista’ l-Ministru tgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 
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* 2284. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 20788 li saret fil-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jinforma lill-

Kamra f’liema stadju jinsab ix-xogħol ta’ tindif, katalogar u konservazzjoni tal-kollezzjoni magħrufa bħala 

Guljana Letard-Ciantar? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2285. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 20789 li saret fil-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jinforma lill-

Kamra f’liema stadju jinsab ix-xogħol ta’ tindif, katalogar u konservazzjoni tal-kollezzjoni magħrufa bħala 

Karmenu Fava Collection? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2286. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra preżentement kemm hemm impjegati jaħdmu fil-Qrati ta’ Malta? Jista’ 

wkoll jinforma lill-Kamra kemm irriżenjaw jew telqu mill-istess, tul is-sena li għaddiet u fil-bidu ta’ din is-sena 

sal-aħħar ta’ Ġunju, 2022? 

 

19/07/2022 

 

 

* 2311. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk tul din il-leġiżlatura huwiex ippjanat jew huwiex possibbli li jidħol fil-

pjan li tiġi esegwita waħda mill-kompożizzjonijiet tal-Maestro Carmelo Pace ai termini tal-kuntratt tat-13 ta’ 

Ottubru, 1988?   

 

30/08/2022 

 

 

* 2312. 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 liema xogħlijiet huma previsti li jsiru fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Għaxaq tul 

din is-sena? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2313. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fi Triq Santa Monika, iż-Żejtun tul dawn is-sentejn u meta 

mistenni li jiġu ffinalizzati? 

 

30/08/2022 
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* 2350. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm ittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-bankini jkunu dejjem liberi għal dawk li jkunu 

jridu jużawhom u dan in vista tal-fatt li f'ħafna lokalitajiet, speċjalment f'dawk turistiċi, ħafna bankini qed ikunu 

ingumbrati b'imwejjed, siġġijiet jew affarijiet oħra li jkunu għal bejgħ? 

 

13/09/2022 

 

 

* 2419. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1562 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid xi proġetti saru f'Għawdex mid-dħul tat-taxxa 

fuq kull lejl fil-hotels u akkomodazzjoni oħra? Jista' jgħid minn kemm ilha li ġiet introdotta din it-taxxa sal-lum, 

kemm kien id-dħul minn Għawdex? Jista' jgħid kemm minn din it-taxxa ġie investit f'Għawdex stess? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2420. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-twegiba tal-mistoqsija parlamentari 21732 li ngħatat fis-7 ta' Lulju 2021 rigward Triq il-

Wardija fil-Qala fejn ġie mwieġeb “li x-xogħlijiet se jitkomplew ladarba tiġi awarded it-tender”, jista' l-

Ministru jgħid jekk it-tender ġietx awarded u meta ġiet awarded, u jekk ix-xogħol mitlub minn din it-tender fuq 

din it-triq bediex u tlestiex, jekk inbidlitx is-sistema tad-drenaġġ u jekk saritx bit-tarmak kollha kemm hi? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2421. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Peress li hija responsabilità tal-Ministeru għal Għawdex, jista' l-Ministru jgħid fl-immedjat x'azzjoni ttieħdet u 

qed jieħu l-Ministeru għal Għawdex rigward Triq Marga u Triq Għajn Damma, fix-Xagħra Għawdex, peress li 

partijiet minnhom ċedew u oħrajn qed iċedu u hemm periklu għan-nies, sewwieqa u għall-bdiewa li għandhom 

l-għelieqi fl-inħawi u saħansitra f'dawn l-aħħar xhur kien hemm inċidenti fejn weġġgħu xi nies?  

 

19/09/2022 

 

 

* 2422. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta ser ikunu lesti l-faċilitajiet tal-ground tal-futbol fin-Nadur? Jista' jgħid ukoll jekk il-

faċilitajiet li kien hemm ħdejn l-istess ground hux ser isiru kif kienu qabel jew hux ser isiru oħrajn ġodda? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2423. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti data ta’ meta d-Dar tal-Anzjani Ta’ San Ġużepp, fi Triq l-Imġarr f'Għajnsielem, għandha 

tiġi inawgurata u tilqa' fiha l-ewwel anzjani, peress li x-xogħol fuq din id-dar issa ilu li nbeda aktar minn tmien 

snin imma għadha fi stat ta’ ġebel u saqaf? Jista' jgħid kemm-il parkeġġ ser ikollha din id-dar? 

 

19/09/2022 
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* 2464. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser isir iċ-ċentru terapewtiku għal minuri bi problemi ta’ mġiba u liema kienu r-

raġunijiet li ntgħażlet l-art fl-Imtarfa biex isir il-proġett? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2499. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid hux qed isir assessjar tal-‘carers’ li jagħtu għajnuna 

lil persuni anzjani li jibqgħu jgħixu f’darhom u li ta’ dan jingħataw kumpens finanzjarju? Jekk isir, x’assessjar 

jinvolvi? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2594. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 2595. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtha ta’ kemm ġew impjegati 

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

 

30/09/2022 

 

 

* 2596. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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

 

* 2597. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

* 2598. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista 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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* 2599. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 2670. 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 fil-Junior College b’O-Level wieħed biss minn dawn it-tliet 

suġġetti: il-Malti, l-Ingliż, il-Matematika? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2671. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu LSEs ġodda fl-iskejjel primarji, medji u sekondarji u li din is-sena hija l-

ewwel sena skolastika li fiha qed jagħtu servizz? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2672. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif ser ikunu qed jintużaw, jekk ser ikunu qed jintużaw, l-Interactive Whiteboards li 

tneħħew mill-iskejjel? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2673. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser ikunu qed jiġu rolled out il-laptops għall-istudenti tal-Year 7? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2674. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed jidħlu tfal li għandhom dixxendenza barranija (mhux tal-Unjoni Ewropea) din 

is-sena fil-Year 1? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2675. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm qed jidħlu tfal li ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea din is-sena fil-Year 1? 

 

30/09/2022 
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* 2799. 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 1164 u jgħid kemm 

hemm individwi fuq il-waiting list biex jagħmlu MRI? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2816. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2437, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid kemm intefaq mill-baġit ta' €61,770,000? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2824. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti r-raġuni għalfejn ġiet miżbugħa roundabout fi Triq is-Siġġiewi, ftit ’il fuq minn fejn 

kienet ir-roundabout li tneħħiet bħala parti mill-proġett ta’ Ħaż-Żebbuġ-Siġġiewi Junction? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2825. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2472, jista’ l-Ministru jispjega x’tip ta’ taħriġ jingħataw il-

Pulizija tad-Distrett li jagħtu l-assistenza tagħhom f’każijiet ta’ urġenza relatati ma’ każijiet ta’ vjolenza 

domestika? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2826. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jitkompla u jitlesta x-xogħol fuq il-bridge fi Triq il-Linja, Ħ’Attard? 

 

06/10/2022 

 

 

* 2833. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hawn persuni f’Malta u Għawdex, u n-numru ta’ households, imqassma skont 

il-lokalità, li għadhom jagħmlu użu minn aerial biex jaraw l-istazzjonijiet lokali free-to-air? 

 

07/10/2022 

 

* 2849. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2193, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-beach concession biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Pretty Bay? 

 

10/10/2022 
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* 2850. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2195, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-concession sabiex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja ta’ Fra Ben? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2896. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm saru operazzjonijiet għal knee replacement fl-

Isptar Mater Dei fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 (sal-lum), sena b’sena?  Jista’ jgħid ukoll kemm 

hemm persuni fuq il-waiting list għal knee replacement sal-lum? Jista’ jgħid kemm huwa ż-żmien ta’ stennija 

sabiex dawn il-persuni jingħataw appuntament għal din l-operazzjoni? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2897. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm saru operazzjonijiet għal hip replacement fl-

Isptar Mater Dei fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 (sal-lum), sena b’sena?  Jista’ jgħid ukoll kemm 

hemm persuni fuq il-waiting list għal hip replacement? Jista’ jgħid ukoll kemm huwa ż-żmien ta’ stennija sabiex 

dawn il-persuni jingħataw appuntament għal din l-operazzjoni? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2898. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kemm saru operazzjonijiet tal-katarretti fl-

Isptar Mater Dei fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 (sal-lum), sena b’sena?  Jista’ jgħid ukoll kemm 

hemm persuni fuq il-waiting list? Jista’ jgħid ukoll kemm huwa ż-żmien ta’ stennija sabiex dawk dawn il-

persuni jingħataw appuntament għal din l-operazzjoni? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2899. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm saru operazzjonijiet tal-katarretti fl-Isptar 

Ġenerali t’Għawdex fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 (sal-lum)?  Jista’ jgħid ukoll kemm hemm persuni 

fuq il-waiting list? Kemm idumu fuq il-lista ta’ stennija dawk il-persuni li għandhom bżonn din l-operazzjoni? 

 

10/10/2022 

 

* 2900. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm saru referrals (appuntamenti għall-ewwel 

darba), check-ups u konsultazzjonijiet minn konsulenti fid-Dipartiment tad-Dentistrija fis-snin 2018, 2019, 

2020, 2021 u 2022 (sal-lum), sena b’sena?  Jista’ jgħid ukoll kemm hi l-lista ta’ stennija attwalment għal check 

up, filling jew dentatura? 

 

10/10/2022 
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* 2901. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni f’Malta u Għawdex li 

għandhom il-Karta r-Roża?  Jista’ jgħid kemm minn dawn il-persuni huma anzjani?   

 

10/10/2022 

 

 

* 2917. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm hu l-ammont ta’ drenaġġ li preżentament qed jiġi ttrattat u kemm hu 

l-ammont massimu previst li jista’ jiġi ttrattat mill-impjant tat-Trattament tad-Drenaġġ fiċ-Ċumnija, il-Mellieħa? 

Tista’ tgħid kemm hu maħsub li jiżdied l-ammont ta’ drenaġġ li ser jiġi ttrattat, sena b’sena, matul is-snin li 

ġejjin mill-istess impjant, speċjalment minħabba l-probabilità ta’ żieda qawwija fil-popolazzjoni fil-lokalitijiet li 

minnhom jasal id-drenaġġ f’dan l-impjant? X’passi se jittieħdu biex jiġi assigurat li matul is-snin li ġejjin l-

impjant ilaħħaq mad-domanda għal trattament tad-drenaġġ li jasal fih? Tista’ tgħid jekk dan l-impjant hux 

maħsub li jitkabbar jew jiġi upgraded? Jekk iva, meta hu maħsub li jibda u  jitlesta dan ix-xogħol? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2918. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il reviżjoni parzjali tal-local plans saret mill-Awtorità tal-Ippjanar (jew mill-

MEPA), mill-2013 sal-lum? Min talab għal dawn ir-reviżjonijiet, ċjoè jekk, f'kull każ, kinux individwi jew 

kumpaniji privati, jew inkella xi entità tal-Gvern eċċ. li talbu għal dawn ir-reviżjonijiet? Fejn jinsabu l-postijiet 

li saru r-reviżjonijiet fuqhom? X'kienu r-reviżjonijiet li fil-fatt seħħew? Kemm hemm talbiet għal reviżjoni li 

għadhom pendenti, u għal liema lokalitajiet? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2937. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li kien hemm numru ta’ lmenti dwar in-nuqqas ta' indafa u telqa li hemm fl-Iskola Primarja ta' 

Birżebbuġa (Kulleġġ San Benedittu), jista' l-Ministru jgħid x'qed isir dwar dan? Jekk mhu qed isir xejn, jista’ 

jara li tittieħed azzjoni mingħajr dewmien żejjed? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2938. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time, tul dawn l-aħħar 

għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

* 2939. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time, residenti Ħal 

Qormi  tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 
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* 2940. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time, residenti Ħal Luqa  

tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2941. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time, residenti s-

Siġġiewi,  tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2949. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq kienx infurmat bix-xogħlijiet ta' tħaffir li saru fi Vjal 

Blue Grotto, iż-Żurrieq bejn Triq tal-Ġonna u Triq l-Imqabba peress li din it-triq ingħatalha wiċċ ġdid tat-tarmak 

reċentement? Jekk il-Kunsill Lokali ma kienx ikkonsultat, x'inhi r-raġuni għan-nuqqas ta' konsultazzjoni meta 

jsir dan it-tip ta' xogħol fit-toroq li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom?   

 

11/10/2022 

 

 

* 2950. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq kienx infurmat bix-xogħlijiet ta' tħaffir li saru fi Vjal 

Blue Grotto, iż-Żurrieq bejn Triq tal-Ġonna u Triq l-Imqabba peress li din it-triq ingħatalha wiċċ ġdid tat-tarmak 

reċentement? Jekk il-Kunsill Lokali ma kienx ikkonsultat, x'inhi r-raġuni għan-nuqqas ta' konsultazzjoni meta 

jsir dan it-tip ta' xogħol fit-toroq li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom?   

 

11/10/2022 

 

 

* 2962. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'passi ttieħdu mill-Malta Industrial Parks & Hubs u mill-INDIS Malta Ltd biex tkun 

investigata riħa insapportabbli li ħierġa minn fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali 

ta' Ħal Far, li qiegħda taffettwa ħażin ħafna kemm lil min jaħdem f'din iż-żona industrijali kif ukoll lir-residenti 

ta' Birżebbuġa? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2963. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x' passi ttieħdu mill-Ministeru tiegħu biex tkun investigata riħa insapportabbli li ħierġa 

minn fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far li qiegħda taffettwa ħażin 

ħafna kemm lil min jaħdem f'din iż-żona industrijali kif ukoll lir-residenti ta' Birżebbuġa? 

 

11/10/2022 
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* 2997. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm-il ilment irċeviet l-ERA dwar irwejjaħ insapportabbli ta' ħut minn 

mindu beda jopera l-Impjant tal-Aquaculture Resources Ltd? Kemm-il spezzjoni saret mill-ERA f'dan l-impjant, 

inkluż wara li rċeviet l-ilmenti dwar l-irwejjaħ? X'kien ir-riżultat tal-investigazzjonijiet? X'azzjoni ħadet l-ERA? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2998. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il purtinar/a, cleaners u/jew persuni li jagħmlu l-istess xogħol huma impjegati mad-

Dipartiment tal-Edukazzjoni u kemm huma impjegati tal-kuntrattur/i imma li qegħdin jaħdmu għad-Dipartiment 

tal-Edukazzjoni? Jista' jelenka l-ogħla rata ta’ ħlas fis-siegħa, l-inqas rata fis-siegħa u r-rata medja fis-siegħa ta' 

dawk ingaġġati direttament mad-dipartiment u dawk ingaġġati indirettament permezz ta' kuntrattur u li jagħmlu 

xogħol ta' purtinara/cleaners? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2999. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra fiex wasal ir-restawr tal-Mitħna tax-Xarolla wara li ġarrbet ħsara bl-irjieħ 

qawwija ta' seba’ xhur ilu? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3000. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jippreżenta lista ta' fuels li jintużaw f'kull wieħed mill-

isptarijiet tal-Gvern, għaliex jintużaw u x'kienet il-kwantità użata kull sena mill-1 ta' Jannar, 2013 sal-31 ta' 

Dicembru, 2021? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3001. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk l-Impjant tat-Tisfija tad-Drenaġġ li hemm fil-Qasam Industrijali ta' Ħal Far hux 

qiegħed ikkomunikat mas-sistema tad-drenaġġ? Jista’ jgħid jekk hux qiegħed jintuża b'xi mod u jekk hemmx 

mod kif ilma minn dan l-impjant  qed imur fil-baħar? Jekk l-impjant mhux qed jintuża, hemm xi ħsieb dwar x'se 

jsir minnu u jekk jistax jitneħħa ħalli l-area tiġi fl-istat oriġinali tagħha? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3002. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm saru charging points għall-vetturi elettriċi fiż-żoni industrijali, fejn saru u jekk 

hemmx ħsieb li jiżdiedu? 

 

11/10/2022 
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* 3021. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk għandux il-ħsieb li dawk il-lokalitajiet li għandhom ġurnata waħda biss fil-ġimgħa li 

fiha jsir il-ġbir tal-borża tal-iskart domestiku riċiklat jibdew jirċievu dan is-servizz għal aktar minn darba fil-

ġimgħa? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3022. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għax-xogħlijiet ta' tqattigħ li saru fi Blue Grotto Avenue ġewwa ż-Żurrieq fis-siegħa ta’ wara 

nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa 7 ta' Ottubru 2022, tista’ l-Ministru tispjega għalfejn il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq 

ma kienx infurmat b'dawn ix-xogħlijiet? Tista’ tgħid għaliex il-Kunsill Lokali ma ntalabx permess jew tal-inqas 

No Objection sabiex isir dan ix-xogħol? X'kienet ir-raġuni għal dawn ix-xogħlijiet? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3023. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għax-xogħlijiet ta' tqattigħ li saru fi Blue Grotto Avenue ġewwa ż-Żurrieq fis-siegħa ta’ wara 

nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa 7 ta' Ottubru 2022, jista’ l-Ministru jispjega għalfejn il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq 

ma kienx infurmat b'dawn ix-xogħlijiet? Jista’ jgħid għaliex il-Kunsill Lokali ma ntalabx permess jew tal-inqas 

No Objection sabiex isir dan ix-xogħol? X'kienet ir-raġuni għal dawn ix-xogħlijiet? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3024. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega jekk first aider, skont l-expression of interest li ħarġet fit 18 ta’ Mejju għal first aiders, 

hux ser jkun qed jingħata l-permess li jagħti mediċina fil-każ ta’ hypo gylcaemic jew hyper glycaemic attack? 

 

12/10/2022 

 

* 3029. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari 2640, billi jirriżulta li waħda mill-bozoz li, skont l-istess 

risposta, suppost hi skonnettjata, sal-10 ta' Ottubru 2022, u allura wara li twieġbet l-istess domanda, kienet 

għadha mixgħula u tteptep, filwaqt li l-bozza l-oħra li hi mwaħħla ma’ razzett antik ilha mwaħħla hemm snin 

twal, probabbilment qabel twaqqfet l-Enemalta (tant hu hekk li l-għamla tagħha hi differenti) jista' l-Ministru 

jagħti tagħrif dwar meta ser ikun hemm dawl adegwat fl-inħawi msemmija? 

 

12/10/2022 

 

* 3031. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi qed jirriżulta li spiss qed ikun hemm ħsarat fid-dwal pubbliċi li hemm f'diversi partijiet tal-promenade 

minn ħdejn l-Iskola Primarja ta’ San Pawl il-Baħar sal-Qawra, u dan b'mod partikolari meta jkun il-maltemp jew 

meta tagħmel ix xita, hekk kif, pereżempju, ġara nhar l-10 ta’ Ottubru, jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji 

biex isiru spezzjonijiet fuq dawn id-dwal, ħalli l-ħsara titnaqqas kemm jista’ jkun? 

 

12/10/2022 
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* 3032. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2698, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jagħti tagħrif dwar minn liema lokalitajiet, lokalità lokalità, huma dawk il-persuni li qed jieħdu l-

mediċina Xeralto bla ħlas u kemm hemm minn kull lokalità? Ta’ liema età huma dawn il-persuni? 

 

Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-Iskeda V msemmija fl-istess risposta ta’ mistoqsija parlamentari 2698? 

Jista’ jagħti tagħrif dwar meta hu maħsub li dan is-servizz jiġi estiż għal pazjenti oħra li sal-lum għadhom 

mhumiex intitolati għal din il-mediċina b’xejn skont l-Iskeda V imsemmija?  

 

Kemm hu n-numru ta’ persuni li talbu li jingħataw din il-mediċina bla ħlas, iżda din mhux tingħatalhom? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3033. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2557, tista' l-Ministru tagħti indikazzjoni sa fejn fil-fatt se 

jitwassal l-ilma tan-new water, għaliex ma jidhirx li għandu jkun hemm diffikultà biex l-istess ilma jitwassal sal-

inħawi tal-Wardija u taż-Żebbiegħ? Jekk preżentement jirriżulta li hemm xi problemi ta' pressa, billi dawn il-

problemi għad jistgħu jiġu indirizzati, tista' l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex dan isir, iktar u iktar meta fl-

istess rotta tan-new water jidher li se jkun hemm ukoll mains tal-ilma tax-xorb mibdula? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3036. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 1015 issa li għaddew erba' xhur u nofs, jista' l-

Ministru jinforma lill-Kamra, min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-PBS? Meta jagħlaq it-terminu tal-

ħatra tagħhom? U kemm hija r-remunerazzjoni tagħhom? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3037. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 1016, issa li għaddew erba' xhur u nofs, jista' l-

Ministru jinforma lill-Kamra, min huma l-membri tal-Bord Editorjali tal-PBS? Meta jagħlaq it-terminu tal-ħatra 

tagħhom? U kemm hija r-remunerazzjoni tagħhom? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3038. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1013 datata 26/05/2022 fejn staqsejt lill-Ministru jippubblika r-

rapporti tal-PBS mill-2016 sal-lum fejn skont it-Terms of Reference tal-Bord Editorjali tal-PBS (para 6d) l-

istess Bord irid jippreżenta rapport kull sena, issa li għaddew erba' xhur u nofs u l-Ministru għadu ma 

ppreżentax ir-rapporti, fejn hu stess fir-risposta tiegħu għall-PQ 1157 wieġeb li l-iskeda finali tiġi ppreżentata 

lil-Gvern jista' jgħid lill-Kamra meta sejjer jippreżenta r-rapporti u jekk le, għaliex? 

 

12/10/2022 
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* 3039. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħadu flus mill-fondi tal-EPSO (li huma fondi pubbliċi mogħtija mill-Gvern) kull 

wieħed mill-produtturi indipendenti li tellgħu programmi fuq l-istazzjonijiet tat-TV tal-PBS għall-iskedi Ottubru 

2020-Settembru 2021 u Ottubru 2021-Settembru 2022? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3040. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2453, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid jekk hemmx ambulanzi mikrija mill-privat u kemm hi l-ispiża?  

 

13/10/2022 

 

 

* 3041. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2457, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Edukazzjoni, 

l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm-il ktieb ġdid jinxtara 

fis-sena biex jiġu użati fil-libreriji pubbliċi li jinsabu mxerrda fil-lokalitajiet diversi f’Malta? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3043. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan biex il-Ġnien it-Tliet Għoljiet f’Marsalforn, Għawdex, jitranġa 

minħabba l-fatt illi l-playingfield li hemm fih jinsab fi stat ħażin ħafna? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3047. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2742 u ċjoè: 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? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3048. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2790 u ċjoè: 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? 

 

13/10/2022 
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* 3058. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk hemmx pjan li titranġa Triq il-Gidi, fix-Xewkija Għawdex, peress li f'ċerti 

postijiet mit-triq hemm waqgħa ta’ żewġ sulari u m’hemmx ċint jew ħajt? Jekk hemm pjan li titranġa, meta se 

tinbeda? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3065. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn ristoranti  liċenzjati hawn Malta?  Kemm huwa s-seating capacity totali 

awtorizzat ta’ dawn ir-ristoranti? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3066. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-MTA fil-Belt Valletta? Kemm minn dawn ġew 

liċenzjati fl-2021? Kemm applikazzjonijiet għal lukandi fil-Belt Valletta ġew irrifjutati fl-2021? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3067. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm sodod totali ta’ lukandi fil-Belt Valletta? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3068. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-MTA fil-Furjana? Kemm  applikazzjonijiet għal 

lukandi fil-Furjana ġew irrifjutati fl-2021? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3069. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm sodod totali ta’ lukandi fil-Furjana? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3070. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-MTA fil-Ħamrun? Kemm huma s-sodod totali ta’ 

dawn il-lukandi? 

 

13/10/2022 
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* 3086. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2746 dwar il-proġett tal-Fgura Adventure Park, jista’ l-Ministru 

ġentilment jipprovdi tweġiba? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3087. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2747 dwar ħsarat fil-Pjazza prinċipali ta’ Raħal Ġdid, jista’ l-Ministru 

ġentilment jipprovdi tweġiba? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3088. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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

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

Jista’ jelenka x-xogħlijiet ta’ tiswija li għad hemm bżonn isiru u kemm hija l-ispiża totali li hemm bżonn sabiex 

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

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

 

13/10/2022 

 

 

* 3095. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' binjiet/strutturi, maqsuma lokalità b’lokalità, li l-Awtorità tal-

Ippjanar skedat matul dawn l-aħħar ħames snin? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3096. L-ONOR. DAVINA SAMMUT HILI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien in-numru ta’ permessi mitluba minħabba strutturi perikolużi (dangerous structures) 

li l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet f’dawn l-aħħar ħames snin? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3097. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma minn fejn ser jingħataw it-tilqim tal-

influwenza u l-Omicron Booster ġewwa Għawdex? Se jingħataw b'kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali, bħal 

snin preċedenti? 

 

13/10/2022 
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* 3108. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm ħaddiema maċ-Ċivil full-time/part time, maqsuma xahar b'xahar fis-

snin 2011, 2012, 2016, 2017 u minn Jannar tal-2021 sal-lum?  

 

14/10/2022 

 

 

* 3109. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jikkonsidra l-istallazzjoni ta' lift fin-niżla għall-bajja ta' Lapsi għall-persuna b'nuqqas ta' 

mobilità?  

 

14/10/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

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

 

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

Ewropej u l-Artijiet 

 

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

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

4. 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 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

9. 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 

 

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

 

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

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

13. 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 

 

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

Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

15. 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  

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

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

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

 

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. 
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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  

17 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


