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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 39 

 

It-Tnejn, 31 ta' Ottubru, 2022 fis-6:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 1832. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 392, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jwieġeb il-mistoqsija parlamentari fl-intier tagħha u ċjoè jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv qed jitħallas u 

l-lista ta' benefiċċji allokati lil kull wieħed? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1833. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk art fiż-żona magħrufa bħala Borġ in-Nadur ġietx mixtrija minn Heritage Malta u jekk 

iva x'kien il-prezz imħallas? Jista’ jgħid jekk dan hux skont ir-rekwiżiti tal-procurement stipulati mil-liġi? 

 

21/06/2022 

 

* 1834. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk humiex ser jiġu installati traffic lights biex jiffaċilitaw id-dħul u l-ħruġ fil-

Bajja tal-Mistra? Jekk iva meta, u jekk le x’soluzzjonijiet għandu l-Ministru għal din is-sitwazzjoni perikoluża? 

 

21/06/2022 

 

* 1835. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se ssir azzjoni korrettiva fi Triq il-Wied ta’ Ruman fil-Mellieħa fejn it-tarmak niżel 

drastikament? Jista’ jikkonferma jekk dan jaqax taħt ir-responsabbiltà tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma 

jew Transport Malta? 

 

21/06/2022 
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* 1836. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid meta se ssir azzjoni korrettiva fi Triq il-Wied ta’ Ruman fil-Mellieħa fejn it-tarmak niżel 

drastikament? Tista’ tikkonferma jekk dan jaqax taħt ir-responsabbiltà tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma 

jew Transport Malta? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1837. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex il-counsellors mhumiex meqjusa bħala professjoni ta' mediku u jkunu eżenti 

għall-VAT bħalma huma l-Psikologi u l-psikoterapisti li qed jagħmlu l-istess xogħol? X'se jagħmel biex isolvi 

dan, issa li sar konxju minnu, speċjalment meta l-counsellors kienu parti mil-lista tal-Istrateġija tas-Saħħa 

Mentali għal Malta 2022? 

 

21/06/2022 

 

 

* 2141. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1641 u jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil min, 

inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) dehru/ħadu 

sehem fil-programm Espresso? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2142. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 474 u jgħid: B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija 

parlamentari 28027 tat-12-il Leġiżlatura, jista’ l-Ministru jindika kemm kien hemm każijiet fejn għalliema 

kkonsultaw ma’ ġenituri ta’  tfal li jaħsbu li għandhom bżonn l-għajnuna tat-tabib minħabba problemi ta’ saħħa 

mentali f’dawn l-aħħar sentejn u sad-data li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2143. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb mistoqsija parlamentari 1639 u  tgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil 

min, inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) 

dehru/ħadu sehem fil-programm Espresso? 

 

04/07/2022 

 

* 2144. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb mistoqsija parlamentari 1125 u tgħid kemm-il tunnellata ta’ boroż tal-plastik griżi jew 

ħodor qed jintużaw għall-ġbir tar-riċiklaġġ fis-sena? X’inhuma l-pjanijiet tal-Gvern biex jinċentiva l-użu aħjar 

tal-kaxxi tal-kartun vojta li jkollhom il-ħwienet bħala kontenituri ta’ skart ieħor fl-iskema tar-riċiklaġġ? 

 

04/07/2022 
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* 2145. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1637 u jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil min, 

inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) dehru/ħadu 

sehem fil-programm Espresso? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2146. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru  twieġeb mistoqsija parlamentari 1634 u tgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil 

min, inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) 

dehru/ħadu sehem fil-programm Espresso? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2341. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni wasal, fi Triq Velleran, il-Fgura? Jista’ jgħid 

kemm huwa kalkulat li ser iddum iktar biex tiġi finalizzata u kemm ser tiġi tiswa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2342. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni wasal, fi Triq Manuel Buhagiar, Ħal Tarxien? 

Jista’ jgħid kemm huwa kalkulat li ser iddum iktar biex tiġi finalizzata u kemm ser tiġi tiswa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2343. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni wasal, fi Triq Manuel Buhagiar, Ħal Tarxien? 

Jista’ jgħid kemm huwa kalkulat li ser iddum iktar biex tiġi finalizzata u kemm ser tiġi tiswa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2624. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

* 2625. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm impjegat Advisors fil-Ministeru tagħha u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 
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* 2626. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2627. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2628. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2629. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2872. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'qed isir biex terġa’ tiġi introdotta r-rotta tal-karozza tal-linja bin-numru X300 li kienet 

topera bejn il-port taċ-Ċirkewwa u l-Isptar Mater Dei, l-Università u l-Belt Valletta b'mod dirett, issa li l-iskeda 

tal-fast ferry bejn Għawdex u Malta mhix waħda addattata għall-istudenti u ħaddiema Għawdxin f'Malta? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2919. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-bankina li hemm sfrundata u mkissra fi Triq Nikola Attard, Żejtun tissewwa billi 

qiegħda tikkaġuna ħsara lill-proprjetajiet privati? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2920. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-bankina li hemm sfrundata u mkissra fi Triq Nikola Attard, Żejtun tissewwa billi 

qiegħda tikkaġuna ħsara lill-proprjetajiet privati? 

 

11/10/2022 
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* 2921. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jara li l-bankina li hemm sfrundata u mkissra fi Triq Nikola Attard, Żejtun tissewwa billi 

qiegħda tikkaġuna ħsara lill-proprjetajiet privati? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2951. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proġett tal-Għar ta' Calypso ġewwa x-Xagħra Għawdex, liema għar issa ilu 

magħluq għall-pubbliku għal diversi snin peress li kienet ċediet parti minnu? In vista tal-fatt li ż-żewġ Ministri 

ta' qablu ddikjaraw kemm-il darba li x-xogħol kien wasal biex jibda u li daqt jerġa’ jinfetaħ, jista’ jgħid jekk 

inkisbux u ġewx approvati l-permessi meħtieġa mingħand l-Awtorità tal-Ippjanar u jekk iva fiex wasal il-

proċess biex ikunu jistgħu joħorġu t-tenders u jibdew ix-xogħlijiet ferm bżonjużi?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2952. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar il-proġett tar-Riġenerazzjoni tal-parkeġġ tax-Xlendi li kien tħabbar l-

ewwel darba f'Jannar 2019 u baqa’ jissemma f'kull baġit iżda sal-lum baqa’ ma sar xejn minnu?  Jista’ jgħid 

jekk ħarġux it-tenders għal dan ix-xogħol ta' riġenerazzjoni u jekk ġewx awarded?  Jista’ jgħid kemm hi stmata 

li se tkun l-ispiża fuq dan il-proġett u meta hu ppjanat li jinbeda u jitlesta x-xogħol? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2988. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hawnx katast ta’ art barra ż-żoni ta’ żvilupp li hi proprjetà tal-Gvern? Kemm minn 

din l-art hija okkupata minn bdiewa full-time, bdiewa part-time jew individwi oħrajn li mhumiex bdiewa, 

separatament? Kemm minn din l-art barra ż-żona hi proprjetà tal-Gvern mhux okkupata?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2989. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid għaliex il-karozzi tal-linja tar-rotta Nru 210 mhumiex jidħlu fil-Qajjenza kif stipulat fir-

rotot tal-Malta Public Transport? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2990. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jipprovdi aktar informazzjoni dwar x'se jsir fir-reviżjoni tar-rotot tal-karozzi tal-linja, liema 

reviżjoni ilha mwiegħda lill-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa għal  ammont ta' żmien? 

 

11/10/2022 
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* 2991. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid meta se jibda x-xogħol fuq il-Proġett tas-Siċċa f'Birżebbuġa biex jiġi riġenerat l-Impjant 

ta' San Luċjan li ġie mħabbar ftit ġranet qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2992. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se tinfetaħ berġa fil-lokalità ta' Birżebbuġa? 

Fejn hi proposta li ssir din il-berġa? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2993. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fuq Triq l-Imnarja, f'Birżebbuġa peress li affettwa b'mod 

negattiv ir-rotot tat-trasport pubbliku?  

 

11/10/2022 

 

 

* 3111. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2268 tista’ l-Ministru tgħid: 

a. jekk hemmx il-ħsieb li ssir sejħa pubblika (public call) għall-ħatriet li jmiss li jsiru fir-rigward taċ-Chairman u 

l-membri tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS); u 

b. tamplifika dwar il-proċess li ser jiġi segwiet biex jintgħażlu l-membri tal-Bord tar-REWS? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3112. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2290, tista’ l-Ministru tgħid: 

a. liema kienet l-entità li għamlet it-talba; u 

b. x’kien l-eżitu sussegwenti għat-talba li saret? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3113. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għad-diversi mistoqsijiet dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2020/1828 diġà magħmula – 

inkluż mistoqsija parlamentari 1359 - tista’ l-Ministru tgħid x’ħidma saret s’issa, u b’mod partikolari jekk hux 

ser issir konsultazzjoni pubblika dwar il-miżuri leġiżlattivi li hemm bżonn li jsiru l-aktar meta wieħed iqis li din 

id-Direttiva tolqot mill-viċin l-interessi u d-drittijiet tal-konsumatur? 

 

17/10/2022 
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* 3157. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 574, 1842, 2466 u 2817 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3158. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2822 u 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3159. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2823 u 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3160. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2483 u jgħid ma’ min saret konsultazzjoni, inkluż NGOs, 

fuq il-proġett tat-trakka tal-karozzi f’Ħal Far? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3184. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan li Tallinja Card tkun aċċessibbli mill-Apple Wallet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3185. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm se jkun hemm Reverse Vending Machines (RVMs) installati bħala parti mill-

iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb f’Ħaż-Żebbuġ, ir-Rabat (Malta), Ħad-Dingli, l-Imtarfa, u l-Imġarr 

(Malta), indikati raħal b’raħal u bl-informazzjoni dwar il-postijiet fejn se jiġu installati? 

 

19/10/2022 
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* 3195. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2940 u jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala 

bdiewa residenti Ħal Luqa, full-time u part-time, tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3196. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2941 u jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala 

bdiewa residenti is-Siġġiewi, full-time u part-time, tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3221. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2943 dwar ħsarat fi Triq San Tumas f’Ħal Tarxien li kienet 

indirizzata lill-Ministru responsabbli mit-toroq, peress li l-Ministru rreferieni għand il-Kunsill Lokali ta’ Ħal 

Tarxien għaliex dawn għandhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex ikomplu jagħmlu t-tiswijiet temporanji u 

manutenzjoni li kull triq teħtieġ minn żmien għal żmien, jista’ l-Ministru jgħid meta l-Kunsill Lokali msemmi 

ser jagħmel il-manutenzjoni tant meħtieġa (patching estensiv) fit-triq imsemmija? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3222. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2944 dwar il-parti minn Vjal Kottoner li qed tisfronda, filwaqt li 

nifhem li bħalissa qed isiru xogħlijiet ta’ toroq ġewwa l-Fgura, jikkonsidra l-Ministru li tal-inqas il-parti ta’ din 

it-triq li qed tisfronda tingħata prijorità u tiġi rranġata malajr kemm jista’ jkun u qabel isir xi inċident li jista’ 

jkun fatali? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3223. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2945 dwar ħsarat fi Triq l-14 ta’ Diċembru 1945 li kienet indirizzata 

lill-Ministru responsabbli mit-toroq, peress li l-Ministru rreferieni għand il-Kunsill Lokali tal-Fgura għaliex 

dawn għandhom ir-riżorsi meħtieġa sabiex ikomplu jagħmlu t-tiswijiet temporanji u manutenzjoni li kull triq 

teħtieġ minn żmien għal żmien, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta l-Kunsill Lokali msemmi ser jagħmel 

il-manutenzjoni tant meħtieġa (patching estensiv) fit-triq imsemmija? 

 

19/10/2022 
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* 3224. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2947, filwaqt li nassigura lill-Ministru li m’hemm ebda 

intenzjoni li ma nħallix l-istituzzjonijiet jaħdmu, anzi qed nipprova nara li din l-istituzzjoni taħdem, jista’ l-

Ministru jirrispondi punti A u B tal-mistoqsija parlamentari oriġinali? Hemm xi raġuni partikolari għaliex il-

Ministru qed jipprova jevita li jirrispondi dawn il-punti li huma fl-interess pubbliku u li jpoġġu lill-Awtoritajiet 

akkontabbli lejn il-pubbliku għall-kariga pubblika li qed jokkupaw u l-ħlas li qed jieħdu minn fondi pubbliċi? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3292. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk hemmx lukandi, ristoranti, open air venues, jew xi tipi oħra ta’ 

stabbilimenti kummerċjali li għandhom liċenzji speċjali biex idoqqu l-mużika wara l-11p.m.? Jekk hemm, 

kemm hemm u f’liema lokalitajiet jinsabu dawn l-istabbilimenti? 

 

21/10/2022 

 

 

* 3294. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħol hu maħsub li jitwettaq mill-Ministeru għat-Turiżmu, jew minn 

xi awtorità/entità/dipartiment li taqa’ taħtu, bħall-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA), matul is-snin 2022 u 

2023, fil-lokalità tal-Mellieħa? 

 

21/10/2022 

 

 

* 3295. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħol hu maħsub li jitwettaq mill-Ministeru għat-Turiżmu, jew minn 

xi awtorità/entità/dipartiment li taqa’ taħtu bħall-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) matul is-snin 2022 u 

2023, fil-lokalità tan-Naxxar? 

 

21/10/2022 

 

* 3296. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħol hu maħsub li jitwettaq mill-Ministeru għat-Turiżmu, jew minn 

xi awtorità/entità/dipartiment li taqa’ taħtu bħall-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) matul is-snin 2022 u 

2023, fil-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar? 

 

21/10/2022 

 

* 3297. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jieħu passi biex ix-Xemxija Heritage Trail, fix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, tingħata l-

attenzjoni neċessarja biex ma ssirx iktar ħsara fiha filwaqt li jsiru x-xogħlijiet neċessarji sabiex dan is-sit storiku 

jiġi miżmum fi stat tajjeb? Meta kienet l-aħħar darba li sar xogħol fuq dan is-sit u fiex kien jikkonsisti? Jista’ l-

Ministru jagħti tagħrif dwar l-involviment ta’ Heritage Malta biex id-diversi aspetti li flimkien jiffurmaw it-trail, 

jiġu protetti? 

 

21/10/2022 
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* 3298. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità tal-Mellieħa għadhom mingħajr sistema tad-

drenaġġ? F'kull każ, meta hu maħsub li din is-sistema titwassal fl-inħawi fejn sa issa għad ma hemmx tali 

sistema? Xi studji wettqet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex tipprepara għal din l-estensjoni fis-

sistema? 

 

21/10/2022 

 

 

* 3312. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi l-waiting list ta’ studenti biex imorru l-Iskola tal-Ispecial Unit ġewwa Sannat, 

Għawdex? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3313. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jagħti direzzjoni biex isir restawr ta' emerġenza fil-ħitan ta' barra tal-Kappella magħrufa bħala 

Ta' Ċwerra li tinsab fil-pjazza tas-Siġġiewi hekk kif jidhru ġebel li jistgħu jaqgħu taħt bankijiet fejn ikunu 

bilqiegħda n-nies? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3314. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti direzzjoni biex isir restawr ta' emerġenza fil-ħitan ta' barra tal-Kappella magħrufa bħala 

Ta' Ċwerra li tinsab fil-pjazza tas-Siġġiewi hekk kif jidhru ġebel li jistgħu jaqgħu taħt bankijiet fejn ikunu 

bilqiegħda n-nies? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3315. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm fih metri kwadri l-post li ġie mikri lill-Malta Business Registry u jpoġġi fuq il-

Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt relattiv ta' kera? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3316. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn m'għadux jopera l-Committee of Guarantee u jekk hux se jerġgħu jinħatru nies 

kompetenti biex jerġa’ jkun hemm dan il-kumitat? 

 

24/10/2022 
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* 3317. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru, tal-

Ministri u tas-Segretarji Parlamentari għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3318. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-

assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3319. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3320. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3321. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3322. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3332. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk l-użu prinċipali tal-Fibromyalgia Clinic huwiex 

biss il-kollezzjoni ta' data u l-użu ta' formoli li juru l-pain-scale? Jekk le, jista' jgħid x'inhuma s-servizzi offruti 

fil-Fibromyalgia Clinic? 

 

24/10/2022 

 

 



12 

 

* 3333. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed tiġi kkunsidrata diskussjoni 

parlamentari fuq il-fatt li l-Fibromyalgia jew il-Myalgic Encephalomyelitis għandhom jiġu kkunsidrati bħala 

diżabilità? Jekk le, x'inhi r-raġuni? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3334. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kull sena, bejn l-2010 u l-2022, missirijiet u ommijiet effettivament intbagħtu l-

ħabs wara li nstabu ħatja ta’ ksur tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta) artikolu 338(z), dwar in-

nuqqas ta’ ħlas tal-manteniment, u artikolu 338(ll), dwar in-nuqqas ta’ aċċess ta’ wlied minuri? Jista’ l-Ministru 

jagħti din l-informazzjoni skont it-tabella li qed tintbagħat separatament? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3335. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kull sena, bejn l-2010 u l-2022, missirijiet u ommijiet effettivament instabu ħatja 

ta’ ksur tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9 tal-Liġijiet ta’ Malta) artikolu 338(z), dwar in-nuqqas ta’ ħlas tal-

manteniment, u artikolu 338(ll), dwar in-nuqqas ta’ aċċess ta’ wlied minuri, u kemm weħlu twissijiet, multi jew 

ħabs sospiż? Jista’ l-Ministru jagħti din l-informazzjoni skont it-tabelli li qed jintbagħtu separatament? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3336. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienu vvotati flus u kemm intefqu mill-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) fuq 

Route Development għal kull sena bejn l-2015 u l-2022? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3337. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kumpaniji li bbenefikaw minn flus ivvotati għal route 

development mill-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) għal kull sena bejn l-2015 u l-2022? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3338. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jispjega x’inhu l-proċess involut biex kumpanija tkun tista’ tibbenefika minn flus pubbliċi 

relatati ma’ Route Development? Xi proċeduri amministrattivi huma involuti, min jieħu d-deċiżjoni finali u kif 

l-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) tasal għal deċiżjoni bħal din?  

 

24/10/2022 
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* 3339. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Peress li l-applikant, li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu separatament, qiegħed fil-proċess biex jikseb iċ-

ċittadinanza Maltija, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra: 

a. kemm-il darba dan l-applikant ġie hawn Malta;   

b. kemm dam hawn Malta kull darba li ġie; u 

ċ. x'konnessjonijiet u kontribuzzjoni ta lil Malta?  

 

24/10/2022 

 

 

* 3340. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-bye-law dwar il-parkeġġ fil-Gudja li l-Ministru wieġeb dwarha fil-mistoqsija parlamentari 

540, jista' l-Ministru jgħid għaliex din it-talba għall-bye-law eventwalment ġiet rifjutata? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3341. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jippubblika tabella li turi l-kawżi tal-imwiet f'Malta għas-

snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u din is-sena sad-data li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jistgħu l-kawżi 

tal-mewt juru speċifikament dawk kawżati minn inċidenti tat-traffiku, inċidenti fuq il-post tax-xogħol, omiċidji, 

suwiċidji, u kawżi oħra li jidhirlu li huma pertinenti, filwaqt li l-imwiet minn kawżi naturali juru kemm kienu 

dawk kawżati minn attakki tal-qalb, dijabete, kanċer, u mard jew kundizzjonijiet oħra li jidhirlu għandhom 

ikunu inklużi? Jista' wkoll jissepara din l-informazzjoni skont firxa ta' etajiet? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3343. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3243 u tgħid kemm kien hemm proġetti li approvat il-Malta 

Enterprise li kienu ta' investiment barrani (FDI) għas-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, u għal kull 

sena tgħid kemm minnhom kienu start-ups jew kienu kumpaniji stabbiliti, u kemm minn dawn għadhom 

joperaw fil-preżent? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3344. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3244 u tgħid kemm kienu l-proġetti relatati mal-medical 

cannabis approvati mill-Malta Enterprise fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, u għal kull sena kemm 

minnhom fil-verità bdew joperaw u kemm minnhom għadhom joperaw fil-preżent? Tista' tgħid kemm hemm 

impjegati f'kull wieħed minnhom? 

 

25/10/2022 
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* 3346. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

B'referenza għad-diskors tal-Ministru Anton Refalo waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari tas-seduta 36, nhar 

it-Tnejn 24 ta’ Ottubru, jista’ l-Ministru, permezz tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, jikkonferma jekk hux 

f'pożizzjoni li jgħid minn fejn oriġinat il-ġebla storika li għandu fil-ġnien privat tiegħu? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3347. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

B'referenza għad-diskors tal-Ministru Refalo waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari tas-seduta 36, nhar it-

Tnejn 24 ta’ Ottubru, jista' l-Ministru jgħid kif akkwista l-artifatt storiku li għandu fil-ġnien privat tiegħu? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3348. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 2747 u 3087, jista’ l-Ministru jagħti l-informazzjoni mitluba dwar 

ħsarat fil-Pjazza prinċipali ta’ Raħal Ġdid? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3349. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Peress li fit-toroq prinċipali tal-Fgura (Toroq Żabbar u Hompesch) hemm tabelli li ma jistgħux jgħaddu vetturi 

kummerċjali kbar jekk ma jkunux se jagħtu servizz fil-lokalità u kif kulħadd jaf, dawn il-vetturi jgħaddu minn 

din it-triq il-ħin kollu, inkluż filgħaxija, jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni ta’ kemm ħarġu ċitazzjonijiet fuq 

din il-materja mil-LESA u l-Pulizija tul is-sena 2022, maqsuma xahar b’xahar? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3361. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet ta’ over speeding fis-Central Link, f’Ħ’Attard mill-Pulizija 

u/jew mill-Uffiċjali tal-LESA (fil-biċċa ta' bejn il-pompa tal-petrol li tinsab quddiem il-Palazz ta' San Anton u 

Wied Inċita) fis-snin 2021 u 2022? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3362. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'miżuri qed jittieħdu mill-Pulizija u/jew il-LESA sabiex jiġi kkontrollat l-'over speeding' 

fis-Central Link, f’Ħ’Attard fil-biċċa ta' bejn il-pompa tal-petrol li tinsab quddiem il-Palazz ta' San Anton u 

Wied Inċita? 

 

25/10/2022 
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* 3381. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3055 u jgħid kemm kienet iż-żieda li ngħatat din is-sena lill-

persuni kollha li jirċievu l-Pensjoni tar-Romol? Jista’ jgħid kemm hu n-numru ta’ persuni li kienu intitolati għal 

din iż-żieda? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3382. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3057 u jgħid kemm hu n-numru ta’ anzjani fl-età ta’ 80 sena 

jew aktar sal-lum li qed jieħdu mediċini  b’xejn? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3383. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni f'Malta u f'Għawdex li għandhom il-Karta r-Roża?  Jista' jgħid 

kemm minn dawn il-persuni huma anzjani? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3384. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega għal liema raġuni l-estimu għas-sena 2023 għall-assistenza medika tnaqqas bl-ammont 

ta' €1,813,000, meta mqabbel ma' dak approvat għas-sena 2022? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3385. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2897 u jgħid kemm 

saru operazzjonijiet għall-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 għall-hip replacement? Jista’ 

jgħid ukoll kemm hu ż-żmien ta’ stennija biex dawn il-persuni jingħataw appuntament għal din l-operazzjoni?  

 

25/10/2022 

 

 

* 3386. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2898 u jgħid 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 hu ż-żmien ta’ 

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

 

25/10/2022 
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* 3412. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li se jsiru fis-Siġġiewi sal-aħħar ta' din is-sena u tul is-sena 2023? F’liema 

xahar hu pproġettat li jibdew? Kemm se jdum biex jitlesta kull proġett? Jista’ jelenka x'tip ta' xogħol se jsir 

f'kull triq? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3413. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li se jsiru f'Ħal-Luqa sal-aħħar ta' din is-sena u tul is-sena 2023? F’liema 

xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm se jdum biex jitlesta kull proġett? Jista’ jelenka x'tip ta' xogħol se jsir 

f'kull triq? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3414. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li se jsiru f'Ħal Qormi sal-aħħar ta' din is-sena u tul is-sena 2023? F’liema 

xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm se jdum biex jitlesta kull proġett? Jista’ jelenka x'tip ta' xogħol se jsir 

f'kull triq? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3415. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3182, jista' l-Ministru jgħid x'kienu s-suġġetti mgħallma? 

Kemm kien hemm studenti jħallsu għall-kors? Kemm kienet l-età medja ta' dawn l-istudenti? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3416. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il tip ta' kimoterapija tingħata fl-Isptar tal-

Onkoloġija ġewwa Malta? Minn dawn li semmejt, kemm minnhom jingħataw fl-Isptar ta' Għawdex?  

 

25/10/2022 

 

 

* 3417. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proċess ta' trasferiment tar-reġistru minn SportMalta għall-AIMS? Kemm 

baqa' sabiex jiġi finalizzat u jaħdem dan ir-reġistru? 

 

25/10/2022 
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* 3418. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jippreżenta kopja tal-ftehim li daħal fis-seħħ bejn id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni u l-

Kunsilli Lokali tal-Belt Valletta, Birkirkara, Marsaxlokk, Birżebbuġa, u ż-Żurrieq? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3419. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm-il direct order u/jew sejħa pubblika ġew mogħtija/mirbuħa mis-

soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament u jagħti dan ir-rendikont bl-ammont, deskrizzjoni tax-

xogħol u maqsum sena b'sena għal dawn l-aħħar ħames snin? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3420. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm-il direct order u/jew sejħa pubblika ġew mogħtija/mirbuħa mis-

soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament u jagħti dan ir-rendikont bl-ammont, deskrizzjoni tax-

xogħol u maqsum sena b'sena għal dawn l-aħħar ħames snin? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3421. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid u jagħti l-informazzjoni permezz ta' tabella ta' min kienu l-aktar għaxar persuni jew 

soċjetajiet li rċivew l-akbar ammont ta' ħlas minn fondi pubbliċi b'mod globali minn direct orders u dana billi 

jipprovdi lista ta' ismijiet u l-ammonti rispettivi li rċivew mill-1 ta' Jannar 2022 sal-lum? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3422. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ġie jiswa l-armar għall-Karnival li ġie organizzat f'Mejju? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3423. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid rispettivament kemm kien hemm Messaġġiera fir-Reġistru, Deputati Reġistrar, u Kaxxiera 

fil-Qorti tal-Ġustizzja għal dawn l-aħħar ħames snin? 

 

26/10/2022 
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* 3429. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm applikaw, lokalità lokalità, għall-iskema 'Irrinova Darek' minn meta nfetħet 

sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ jgħid kemm minnhom ġew approvati u kemm 

minnhom sar il-finanzjament? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3430. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm huwa l-baġit li ser jintefaq bejn is-17 ta' Ottubru, 2022 u l-31 ta' Diċembru, 2022 

fuq reklamar u promozzjoni dwar il-Baġit 2023 li jikkonċerna l-Ministeru tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3431. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm huwa l-baġit li ser jintefaq bejn is-17 ta' Ottubru, 2022 u l-31 ta' Diċembru, 2022 

fuq reklamar u promozzjoni dwar il-Baġit 2023 li jikkonċerna l-Ministeru tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3432. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm huwa l-baġit li ser jintefaq bejn is-17 ta' Ottubru, 2022 u l-31 ta' Diċembru, 2022 

fuq reklamar u promozzjoni dwar il-Baġit 2023 li jikkonċerna l-Ministeru tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3433. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm huwa l-baġit li ser jintefaq bejn is-17 ta' Ottubru, 2022 u l-31 ta' Diċembru, 2022 

fuq reklamar u promozzjoni dwar il-Baġit 2023 li jikkonċerna l-Ministeru tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

* 3434. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm huwa l-baġit li ser jintefaq bejn is-17 ta' Ottubru, 2022 u l-31 ta' Diċembru, 

2022 fuq reklamar u promozzjoni dwar il-Baġit 2023 li jikkonċerna l-Ministeru tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

* 3441. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont totali tal-ispiża għall-attività li saret quddiem Kastilja wara d-Diskors tal-

Baġit nhar it-Tnejn 24 ta’ Ottubru? 

 

26/10/2022 
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* 3450. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Kif talabni nagħmel il-Ministru nnifsu fil-ħin tal-Mistoqsijiet Supplimentari tas-seduta tat-Tnejn 24 ta' Ottubru 

2022, jista’ l-Ministru jgħid jekk għadux soġġett għal investigazzjoni kriminali, kif ġie rappurtat f'Mejju li 

għadda, u jekk irritornax l-artifatt storiku li kellu jsebbaħ il-ġardina tiegħu? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3458. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ 1-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2438, li oriġinarjament saret lid-Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid jekk hux qed jiġi propost li jiġi emendat il-mod ta’ kif 

tingħata s-Severe Disability Allowance lil persuni li jbatu minn problema ta’ saħħa mentali? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3459. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2436, jista’ d-Deputat  Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid jekk il-Gas Entonox kienx out of stock fil-perjodu Jannar 2021 u Settembru 2022 u kemm dam out 

of stock? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3460. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2435, jista' d-Deputat Prim Ministru  u Ministru għas-

Saħħa jispjega kemm-il pazjent ġie affettwat wara li ġiet konfermata li kien hemm nuqqas ta' provvisti għall-

operazzjonijiet tal-katarretti bejn l-1 ta' Ġunju u l-aħħar ta' Settembru 2022? Kemm damu biex saritilhom din il-

proċedura minn meta kellhom ippjanat u jekk sarux kollha? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3461. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2451, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid liema huma ż-żewġ mediċini li qal se jidħlu fil-formolarju għall-użu fil-qasam tal-psikjatrija u meta 

se jidħlu? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3462. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2450, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jippubblika l-pjan bid-dati għall-bidu u t-twettiq tal-proġett tal-isptar akut għas-saħħa mentali u jinkludi 

stima ta' nefqa? 

 

27/10/2022 
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* 3463. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2209, jista’ l-Ministru jispjega meta se tittieħed azzjoni  

dwar is-sitwazzjoni fi Triq tat-Tabija, ir-Rabat Malta għaliex id-diskussjonijiet ilhom għaddejjin xhur u snin u 

għadha ma ttieħdet ebda azzjoni peress li din it-triq hija ta' periklu għal kull min jużaha u/jew jgħix fiha? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3494. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk il-Kodiċi tal-Etika għall-Ministri u l-Manwal ta’ Proċeduri tal-Kabinett 

ippubblikati f’Awwissu 2014 inbidlux jew ġewx emendati? Jekk iva, jista’ jpoġġi kopja tal-aktar kodiċi u 

manwal reċenti fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3506. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jikkonferma li skont il-Manwal ta' Proċeduri tal-Kabinett, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru 

għandu d-dritt li jappunta 8 konsulenti? Jekk jikkonferma dan, jista' jgħid kif l-Uffiċċju tal-Prim Ministru 

jimpjega 10 konsulenti? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3507. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid minn fejn qed topera bħalissa l-Awtorità għall-użu responsabbli tal-Kannabis (ARUP) u 

jagħti l-indirizz? Jista’ jgħid jekk il-post inkeriex, minn meta u jekk inħarġitx sejħa għall-offerti? Jista’ jpoġġi 

fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt? 

 

27/10/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

 

Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ Spiża 

għas-sena 2023 (L-Ewwel Jum Imħolli kollu għall-Oppożizzjoni) 

 

 

 

(skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

28 ta’ Ottubru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont ftehim milħuq din is-seduta se tixxandar b’mod dirett fuq it-televiżjoni mill-PBS u se tixxandar ukoll  

bil-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smigħ. 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 2 ta' Novembru 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 BARRANIN U EWROPEJ 
GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 

2 ta’ Novembru 2022, fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Konsiderazzjoni ta’ proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-ISTANDARDS FIL-ĦAJJA PUBBLIKA 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022 

fis-2.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Rapport dwar Investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika (Każ K/041) (Kont.); u 

3. Xogħol ieħor 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

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

Ministru għas-Saħħa 

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 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej 

u l-Artijiet 

Abbozz Nru 12 – Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza –  Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej 

u l-Artijiet 

Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’ (Kont.)– Ministru 

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

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

28 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


