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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 40 

 

It-Tlieta, 1 ta’ Novembru, 2022 fis-6:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 1838. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1839. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

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

 

 

* 1918. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 400 u jagħti n-numru ta’ CEOs li huma impjegati mill-Gvern 

li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettiv tal-Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista’ jagħti s-salarju li kull CEO 

rispettiv jitħallas u l-lista ta’ benefiċċji allokati lil kull wieħed? 

 

22/06/2022 
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* 1969. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 405 u jagħti n-numru ta’ CEOs li huma impjegati mill-Gvern 

li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettiv tal-Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista’ jagħti s-salarju li kull CEO 

rispettiv jitħallas u l-lista ta’ benefiċċji allokati lil kull wieħed? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1970. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 407 u jagħti n-numru ta’ CEOs li huma impjegati mill-Gvern 

li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettiv tal-Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista’ jagħti s-salarju li kull CEO 

rispettiv jitħallas u l-lista ta’ benefiċċji allokati lil kull wieħed? 

 

22/06/2022 

 

 

* 2041. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 410, peress li t-tweġiba ma tindikax l-ammont ta’ kadetti 

ġodda ingaġġati, jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew ingaġġati kadetti ġodda mal-Korp tal-Pulizija bejn l-2017 u 

d-data li fiha titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2147. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb mistoqsija parlamentari 502 u  tgħid jistgħux ikunu provduti postijiet alternattivi u 

ħinijiet ta’ taħriġ għal tfal b’diżabilità bħalma jeżisti għal kull sport ieħor biex b’hekk il-ġenituri li jkunu jridu 

jakkumpanjawhom ikollhom lok għal għażla u li jkun konvenjenti għalihom?  

 

04/07/2022 

 

 

* 2148. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1653 u  jgħid għalfejn l-Awtorità tal-Artijiet ilha mill-2018 

biex tesegwixxi sentenza ta’ żgumbrament kontra l-binja li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament? Jista’ 

jgħid jekk ordnax jew talabx passi dixxiplinari, u kontra min, dwar dan in-nuqqas da parti tal-Awtorità tal-

Artijiet? 

 

 

04/07/2022 

 

 

* 2149. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1633 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 
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* 2150. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1478 u jgħid f’liema data u b’liema titolu ngħatat il-proprjetà 

parti mill-bini ta’ Transport Malta f’Sa Maison lill-individwu li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament u 

jistax iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt/att/skrittura/deċiżjoni relattiv? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2151. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1479 u  jgħid f’liema data u b’liema titolu ngħatat il-proprjetà 

pubblika f’Sa Maison lill-individwu li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament u jista’ jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt/att/skrittura/deċiżjoni relattiv? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2152. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1480 u jippreżenta l-kuntratt li bih l-individwu li d-dettalji 

dwaru qed jingħataw separatament qiegħed juża uffiċċju f’Sa Maison? Jekk ma hemmx kuntratt, jista’ jagħti l-

kundizzjonijiet taħt liema tali użu qiegħed isir, inkluż meta beda tali użu, it-titolu, il-ħlasijiet li qegħdin isiru, u 

t-terminu tal-użu?  

 

04/07/2022 

 

 

* 2630. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

 

30/09/2022 

 

 

* 2631. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarjaru Parlametari għad-Djalogu Soċjali, jgħid kemm impjega 

Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2632. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarjaru Parlametari għall-Gvern Lokali, jgħid kemm impjega Advisors fil-

Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 
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* 2633. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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

jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2634. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarjaru Parlametari għall-Fondi Ewropej, jgħid kemm impjega Advisors fil-

Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2635. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarjaru Parlametari għar-Riformi u l-Ugwljanza, jgħid kemm impjega 

Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2922. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għaliex f’Raħal Ġdid qiegħed ikun hemm riħa persistenti li mhi xejn pjaċevoli, 

preżumibbilment ġejja mill-inċineratur u tindika x’passi ttieħdu biex din ir-riħa tieqaf? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2923. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex f’Raħal Ġdid qiegħed ikun hemm riħa persistenti li mhi xejn pjaċevoli, 

preżumibbilment ġejja mill-inċineratur u jindika x’passi ttieħdu biex din ir-riħa tieqaf? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2924. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex f’Raħal Ġdid qiegħed ikun hemm riħa persistenti li mhi xejn pjaċevoli, 

preżumibbilment ġejja mill-inċineratur u jindika x’passi ttieħdu biex din ir-riħa tieqaf? 

 

11/10/2022 
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* 2925. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara x’passi jistgħu jittieħdu sabiex jonqsu l-iskips ta’ riċiklaġġ, jew almenu jkun hemm iktar 

kontroll sikwit, fi Triq il-Farfett tal-Fejġel, Żabbar billi dawn qegħdin ikunu ta’ inkonvenjent kbir għall-ġirien u 

qed jiġbdu wkoll kwantità kbira ta’ ġrieden? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2926. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jara x’passi jistgħu jittieħdu sabiex jonqsu l-iskips ta’ riċiklaġġ, jew almenu jkun hemm iktar 

kontroll sikwit, fi Triq il-Farfett tal-Fejġel, Żabbar billi dawn qegħdin ikunu ta’ inkonvenjent kbir għall-ġirien u 

qed jiġbdu wkoll kwantità kbira ta’ ġrieden? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2927. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tara x’passi jistgħu jittieħdu sabiex jonqsu l-iskips ta’ riċiklaġġ, jew almenu jkun hemm iktar 

kontroll sikwit, fi Triq il-Farfett tal-Fejġel, Żabbar billi dawn qegħdin ikunu ta’ inkonvenjent kbir għall-ġirien u 

qed jiġbdu wkoll kwantità kbira ta’ ġrieden? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2994. 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 Feliċjan, Birżebbuġa għaliex dawn ix-xogħlijiet 

qegħdin joħolqu diversi inkonvenjenzi lir-residenti ta’ din it-triq? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2995. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol fuq il-bankini ta’ Triq it-13 ta’ Diċembru, Birżebbuġa? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2996. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm defaults matul is-snin 2020, 2021 u 2022 (sakemm tiġi mwieġba din il-

mistoqsija parlamentari) xahar b’xahar,  għaliex sewwieqa tat-trasport pubbliku ma segwewx ir-rotta stabbilita? 

 

11/10/2022 
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* 3172. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema toroq (isem tat-triq u raħal) ġewwa Għawdex li l-kunsilli lokali Għawdxin u anke l-

Ministeru għal Għawdex applikaw għalihom u jgħid liema minnhom ġew aċċettati biex isiru matul is-snin 2022 

u 2023 mill-programm ‘Rural Development Programme 2014-2020 Measure 4.3 - European Agricultural Fund 

for Rural Development’ u kemm ħa jingħataw flus minn dan il-fond kull kunsill lokali Għawdxi u anke l-

Ministeru għal Għawdex għal dawn it-toroq? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3173. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Kunsilli Lokali Għawdxin humiex ser jingħataw għajnuna minn Infrastructure 

Malta bħalma ser jingħataw kunsilli lokali f’Malta jekk jidentifikaw toroq fil-lokalitajiet tagħhom li jistgħu 

jkunu ‘pedestrian-friendly roads’? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3174. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta saret l-aħħar spezzjoni fuq ir-retaining walls tal-kantun u tas-sejjieħ li hemm fi Triq 

it-Tafla, fix-Xagħra, peress li parti kbira mir-retaining wall tas-sejjieħ ċediet madwar sena ilu u baqa’ ma sar 

xejn, u partijiet kbar oħra tar-retaining wall tas-sejjieħ u tal-kantun jidher li jistgħu jċedu minn ħin għal ieħor? 

Jista’ jgħid ukoll jekk min għamel din l-ispezzjoni, ikkonfermax li m’hemm l-ebda periklu? Jekk iva, jista’ 

jqiegħed kopja tar-rapport fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3175. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid minn min huma ffurmati kull wieħed mill-ħames konsorzja li ġew short-listed rigward il-

proġett ‘to design, build and operate a waste-to-energy plant in Magħtab’ (isem il-kumpaniji/persuni)? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3232. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari numru 2476 u jaġġorna lill-Kamra dwar l-aħħar żviluppi fuq 

il-proġett pilota ta’ autonomous buses u jagħti indikazzjoni taż-żmien meta l-proġett ikun jista’ jibda jopera? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3234. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid 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? 

 

20/10/2022 
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* 3235. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2821, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ġustizzja u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jispjega l-kriterji li abbażi tagħhom il-Pulizija jew l-uffiċjal tal-Aġenzija għas-Servizzi 

Korrettivi jiddeċiedu fuq liema entratura jiddaħħlu l-akkużati fil-Qorti ta’ Malta?  

 

20/10/2022 

 

 

* 3250. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2849 u ċjoè: 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? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3251. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2850 u ċjoè: 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? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3252. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2856 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 2215, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-liċenzji biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja tal-Għadira? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3299. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità tan-Naxxar 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 

 

 

* 3304. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jitkompla x-xogħol fuq Triq Papa Piju XII fil-Qala, Għawdex u meta hu mistenni 

li x-xogħol f’din it-triq ikun lest għalkollox?   

 

24/10/2022 
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* 3305. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 1170 u 1676, jista’ l-Ministru jgħid min huma ċ-chairperson, deputy 

chairperson u l-membri tal-Bord tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? F’kull każ jista’ jgħid 

meta tiġi fi tmiem il-ħatra ta’ kull wieħed minn dawn il-membri tal-Bord? Jista’ jgħid ukoll jekk il-ħatra attwali 

f’kull każ hijiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3323. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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

 

24/10/2022 

 

 

* 3324. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-pjanti, studji u d-dokumenti kollha dwar l-Imsida 

Creek Project?  

 

24/10/2022 

 

 

* 3345. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3107 u jagħti tagħrif dwar kemm hemm bars, ristoranti, 

hotels u stabbilimenti kummerċjali oħra li għandhom liċenzja biex idoqqu l-mużika? Jista’ jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra lista bl-isem, indirizz u lokalità għal kull wieħed minn dawn il-permessi? Sa xħin huma 

liċenzjati li jdoqqu dawn l-istabbilimenti? Kemm minn dawn għandhom liċenzja li jdoqqu open air? Jista’ jgħid 

x’inhu l-ħin sakemm tista’ tindaqq il-mużika skont il-liġi li taqa’ taħt l-Att dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ? Jista’ 

jagħti tagħrif dwar jekk hemmx stabbilimenti li għandhom ukoll konċessjonijiet speċjali biex idoqqu wara l-ħin 

stabbilit? Jekk iva, kemm hemm u liema huma? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3350. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa Bormla? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3351. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa l-Birgu? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 
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* 3352. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa l-Isla? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3353. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa Ħaż-Żabbar? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3354. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa x-Xgħajra? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3355. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inbnew appartamenti ġodda u huma lesti għall-abitazzjoni bejn is-snin 2014 u 2022 

ġewwa l-Kalkara? Jista’ jindika fejn qegħdin? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3410. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont tan-nefqa li saret b’rabta mal-konferenza tal-aħbarijiet dwar il-Baġit għas-

sena 2023 u li hu flimkien mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa u l-Ministru għall-Finanzi u x-

Xogħol indirizzaw quddiem il-Berġa ta’ Kastilja nhar it-Tnejn 24 ta’ Ottubru, 2022? Jista’ jqiegħed fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja ta’ kwalunkwe fattura, rendikont u/jew talba għall-ħlas dwar l-imsemmija konferenza tal-

aħbarijiet? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3411. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-nefqa li saret għal reklamar dwar il-Baġit għas-sena 2023, inkluż nefqa 

għal reklami f’gazzetti, f’siti soċjali bħal Facebook, Twitter u permezz ta’ Google kif ukoll fuq l-istazzjonijiet 

lokali tat-televiżjoni u tar-radju? Jista’ jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ kwalunkwe fattura, rendikont 

u/jew talba għall-ħlas dwar l-imsemmija reklami? 

 

25/10/2022 
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* 3424. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn il-Gvern għażel li t-tilqim tal-influwenza se jsir mill-Gvern Ċentrali u mhux mill-

Kunsilli Lokali kif isir is-soltu? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3425. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min hu u kemm tħallas il-kuntrattur li ħa t-tender għall-infurzar li seħħ reċentement fil-

Belt Valletta? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3426. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ artijiet li huma proprjetà tal-Gvern Libjan jew aġenziji statali tal-Gvern 

Libjan f’Malta? Jista’ jikkonferma jekk għadx hemm artijiet li huma proprjetajiet tal-People’s Broadcasting 

Corporation Tripoli, bħal pereżempju l-art f’Tas-Salib, ir-Rabat? Jista’ jikkonferma min hu l-proprjetarju ta’ 

St Mark’s House l-Furjana u minn fejn hi bbażata l-LAMHCO? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3427. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3245 u 2918 u 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? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3435. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jagħti d-dati meta ltaqa’ l-Users Committee fi ħdan l-Awtorità tal-Ippjanar mill-1 ta’ Jannar sa 

meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari u jgħid kemm kien hemm membri preżenti għal kull laqgħa? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3436. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika liema huma l-artijiet tal-Gvern fil-Magħtab u f’Burmarrad li huma mikrija lill-privat 

għal skopijiet ta’ petting farming u/jew stallel? 

 

26/10/2022 

 

 

 



11 

 

* 3437. 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 u jgħid għaliex jintużaw u x’kienet il-kwantità użata kull sena mill-1 ta’ Jannar, 2013 sal-31 

ta’ Diċembru, 2021? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3438. 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 qed jaħdmu għad-

Dipartiment tal-Edukazzjoni? Jista’ jelenka l-ogħla rata fis-siegħa, lanqas 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? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3439. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

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

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

sena, dan inxtara? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3440. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista li turi l-area, il-valur ta’ kumpens dovut u l-lokalità tal-

artijiet li ġew meħuda mill-Gvern mill-1990 sad-data li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija u li għadhom ma 

ġewx ikkompensati b’mod sħiħ? Tista’ tingħata d-data għal kull każ meta ser jingħata l-kumpens dovut u l-

ammont tal-kumpens? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3442. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-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 

 

* 3443. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità ta’ Ħal Luqa għadhom mingħajr sistema tad-

drenaġġ? F’kull każ, meta hu maħsub li din is-sistema titwassal fl-inħawi fejn s’issa għad m’hemmx tali 

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

sistema? 

 

26/10/2022 
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* 3444. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità tas-Siġġiewi għadhom mingħajr sistema tad-

drenaġġ? F’kull każ, meta hu maħsub li din is-sistema titwassal fl-inħawi fejn s’issa għad m’hemmx tali 

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

sistema? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3445. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità ta’ Ħal Qormi għadhom mingħajr sistema tad-

drenaġġ? F’kull każ, meta hu maħsub li din is-sistema titwassal fl-inħawi fejn s’issa għad m’hemmx tali 

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

sistema? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3446. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Salvu Curso, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3447. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Karmenu Vassallo, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3451. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm hemm organizzazzjonijiet volontarji reġistrati b’mod separat f’Malta 

u f’Għawdex? Tista’ taqsam dawn l-organizzazzjonijiet skont il-kategorija li fiha huma attivi, bħal pereżempju 

għaqdiet tal-isport, tal-banda, tal-festa, persuni b’diżabilità, eċċ.? 

 

26/10/2022 

 

* 3452. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar x’applikazzjonijiet pendenti hemm mal-Awtorità tal-Ippjanar għal dak li 

jikkonċerna l-Palazz ta’ Selmun, is-Selmun Palace Hotel u l-Fortizza Campbell? Liema xogħol hemm 

applikazzjoni għalih quddiem l-Awtorità u f’kull każ f’liema stadju waslet din l-applikazzjoni? Għal kull wiehed 

minn dawn it-tliet siti, jista’ jagħti tagħrif dwar x’permessi hemm maħruġin mill-Awtorità tal-Ippjanar? 

 

26/10/2022 
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* 3453. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-il 

awtorizzazzjoni bil-miktub ta sabiex tkun tista’ tintuża l-Arma ta’ Malta u/jew xi imitazzjoni tagħha? Jista’ jgħid 

lil min ingħatat kull waħda mill-awtorizzazzjonijiet bil-miktub u x’kondizzjonijiet kienu jinsabu mniżżla f’kull 

awtorizzazzjoni li ngħatat? Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ kull waħda mill-imsemmija 

awtorizzazzjonijiet bil-miktub? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3454. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Fid-dawl li minn Novembru li ġej l-għajnuna tal-Gvern għall-ħlas tal-Mental Health Support Helpline lir-

Richmond Foundation sabiex din topera 24 siegħa kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd kienet se titwaqqaf, jista’ d-

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar x’inhi r-raġuni għal dan? Kemm kienet l-

għajnuna finanzjarja li kienet tingħata lil Richmond Foundation marbuta ma’ dan is-servizz? Jekk il-Gvern se 

jkun qed joffri servizz alternattiv għal dak li kienet toffri r-Richmond Foundation, jista’ jagħti tagħrif dwar dan 

is-servizz, kemm se jkun qed jiswa, minn meta se jibda jopera u kif se jkun informat il-pubbliku inkluż dawk il-

persuni li bħalissa qegħdin jużaw is-servizz ta’ Richmond Foundation? 

 

26/10/2022 

 

 

* 3464. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2201, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid jekk hux infermier biss se jkun preżenti meta ċ-Ċentri tas-Saħħa jiftħu l-Ħdud u  

l-Festi? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3465. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2205, jista’ l-Ministru jispjega min ħallas għax-xogħlijiet 

li kellhom jerġgħu jsiru biex issewwiet Triq it-Tiġrija wara li ġie kkonfermat li x-xogħol ma sarx kif suppost? 

Jista’ jpoġġi dokumenti dwar dan fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3466. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2206, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid għaliex it-taraġ fi Triq Doni, ir-Rabat ma sarlux railing biex ikun aċċessibbli? Jista’ 

jgħid jekk hux se jsir railing biex isir aċċessibbli? 

 

27/10/2022 
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* 3467. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan li l-mediċina ‘Xeralto’ tingħata lil 

aktar pazjenti mill-ewwel 10,000 ruħ u kif se jseħħ dan? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3468. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2455, jista’ l-Ministru jispjega jekk il-proġett tat-Taraġ 

tas-Saqqajja, fir-Rabat, Malta tlestiex u jekk le, meta se jitlesta u x’fadal isir? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3469. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-frekwenza tal-karozza tal-linja 186? Jista’ wkoll jispjega jekk isirx monitoraġġ li 

jkunu qed isiru t-traġitti kollha? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3478. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3301, jista’ l-Ministru jgħid meta qed jiġi ppjanat full-crew apparti 

fil-ġurnata tal-Ħadd wara nofsinhar biex ilaħħqu mal-Maltin li jkunu qattgħu l-weekend f’Għawdex?  Il-

projected capacity min jippjanaha u jekk qed tiġi ppjanata, għaliex operaturi turistiċi qed jilmentaw li qed 

jibqgħu l-art? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3508. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji li ssemmew waqt il-Konferenza tal-Aħbarijiet meta 

tħabbar il-proġett kif mibdul tal-Imsida, speċifikament dak dwar l-għargħar li kkonferma li sar il-Kap Eżekuttiv?  

Jista’ jpoġġi wkoll studji oħra li saru wara li kien tħabbar il-proġett oriġinali u li fuqhom ġew ibbażati l-pjanti l-

ġodda? Jista’ jagħti dettalji ta’ min għamel l-istudju tal-proġett tal-għargħar tal-Imsida u jpoġġi kopja tiegħu fuq 

il-Mejda tal-Kamra? 

 

 

28/10/2022 
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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 (It-Tieni Jum Imħolli kollu għall-Gvern) 

 

 

 

 

Skont il-mozzjoni ta’ prċedura numru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022: 

 

1. Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Tielet Qari – Ministru għall-Intern, 

is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

31 ta’ Ottubru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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 DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 16 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 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  

31 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


