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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 44 

 

It-Tnejn, 7 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2052. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il għalliem kien impjegat bħala għalliem full-time bil-formola tal-Gvern 2017 sad-

data li din il-mistoqsija parlamentari tiġi mwieġba u kemm telqu fl-istess żmien? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2053. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka l-istakeholders u/jew NGOs li ġew ikkonsultati għall-pjan ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-

Kbir ta' 76 paġna? Dawn kienu jinkludu xi wħud mill-istakeholders preżenti li qed jokkupaw il-port? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2054. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm sewa l-pjan kbir ta’ Riġenerazzjoni tal-Port? Jista’ jagħti l-istudji li ntużaw? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2071. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 415, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jinforma bil-complement tal-personnel f'kull grade li hemm fis-swali tal-Isptar Mater Dei fid-data li fiha 

titwieġeb din il-mistoqsija? 

 

28/06/2022 
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* 2072. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 417, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jagħti l-medja tas-sigħat maħduma mill-infermiera, qwiebel u carers tal-isptarijiet kollha sena b'sena bejn l-2013 

u l-2022? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2078. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 419 li oriġinarjament saret lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u li 

issa ġiet riferuta lilu u jgħid jekk/meta jinħareġ tender għal-lukanda Selmun Palace dan jinkludix il-Palazz  

ukoll? L-offerent rebbieħ ikollu kontroll sħiħ u aċċess għall-Palazz? L-offerent rebbieħ se jkun responsabbli li 

jara li l-palazz ikun mantained bi spejjeż tagħhom mingħajr ma jkollu aċċess għalih jew il-Gvern ta' Malta jibqa' 

responsabbli mill-manutenzjoni tal-palazz? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2159. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1628 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 

 

 

* 2160. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 1626 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 

 

 

* 2188. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka min huma l-konsulenti tiegħu u tal-Ministeru tiegħu? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2189. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Eks Ministru, li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament, huwiex jipprovdi 

konsulenza lilu jew lill-Ministeru tiegħu u jekk iva, jistax iqiegħed il-kuntratt relattiv fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

04/07/2022 
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* 2190. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienet il-pressjoni indebita li l-kuntratturi, li d-dettalji dwarhom qed jingħataw 

separatament, għamlu fuq is-CEO, li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament ukoll, li pprefera jirriżenja 

minn CEO ta' Infrastructure Malta wara xahar minflok iċedi għall-pressjonijiet illegali ta' dawn in-nies? Għala 

ma sarx rapport lill-Pulizija dwar l-aġir ta' dawn in-nies? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2251. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jindika x’qed  tagħmel issa l-Fondazzjoni għall-Iżvilupp ta’ Żoni Turistiċi biex finalment isir it-

tisbiħ tal-pjazza quddiem il-Knisja ta’ Wied il-Għajn? 

 

08/07/2022 

 

 

* 3165. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2589 u 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3166. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2591 u 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3167. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2592 u 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? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3189. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2596 u 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? 

 

19/10/2022 
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* 3190. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2598 u 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? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3191. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2599 u 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? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3276. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn persuni rreġistrati bħala beekeepers, maqsuma skont il-lokalità? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3277. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-numru ta’ rziezet f’pajjiżna mill-2015 s’issa, maqsuma skont il-lokalità? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3307. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tiftaħ l-iskema għal xiri ta’ parti minn proprjetà li s-sidien ikunu skoprew li hija 

fuq art tal-Gvern? Kemm hu maħsub li hawn sidien li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3308. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk il-ġurnalisti kinux mistiedna għall-ftuħ tas-sena akkademika tal-Università 

Amerikana ta’ Malta (AUM), li għalih il-Prim Ministru stess attenda nhar it-28 ta’ Settembru 2022? 

 

24/10/2022 

 

* 3309. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-karozzi tal-linja humiex tracked bil-GPS f’ħin reali? Jekk iva, jista’ jgħid għalfejn 

din l-informazzjoni ma tintweriex fuq it-Tallinja App? 

 

24/10/2022 
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* 3310. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid sena b’sena mill-2020 sal-lum kemm-il każ solviet l-Awtorità tal-Artijiet fejn akkwistat 

mingħand is-sidien oriġinali artijiet li fuqhom inbnew djar ta' Home Ownership Schemes, u li mbagħad għaddiet 

it-titolu għand l-Awtorità tad-Djar? Jista’ għal kull każ jindika kemm ingħata kumpens lis-sidien oriġinali, u 

jindika n-numru ta’ każijiet solvuti u l-kumpens imħallas lokalità b’lokalità? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3365. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-elenku tal-ġonna kollha li jinsabu f’idejn l-amministrazzjoni 

u kura tal-Ministeru u dawk fuq oħra separata li huma f’idejn il-Kunsilli Lokali f’Malta? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3366. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-elenku tal-ġonna kollha li jinsabu f’idejn l-amministrazzjoni 

u kura tal-Ministeru u dawk fuq oħra separata li huma f’idejn il-Kunsilli Lokali f’Għawdex u Kemmuna? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3367. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

 Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-elenku tal-ġonna kollha li jinsabu f’idejn l-amministrazzjoni 

u kura tal-Ministeru u dawk fuq oħra separata li huma f’idejn il-Kunsilli Lokali f’Għawdex u Kemmuna? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3368. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet qed isiru barra mill-għadira ta’ San Raflu fil-limiti ta’ Kerċem Għawdex?  

 

25/10/2022 

 

* 3369. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stat jinsabu llum dawk li huma indikati bħala Kerċem Tombs (Katakombi ta’ 

Għar Għerduf) u jekk hux qed jiġu protetti u kkurati? 

 

25/10/2022 

 

* 3370. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tara hux possibbli li l-ambjent ta’ dak li huwa msemmi bħala Wied is-Sewda jiġi mnaddaf aħjar 

billi mhuwiex miżmum sewwa? 

 

25/10/2022 
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* 3476. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk Vjal il-Ħaddiem, ir-Rabat, hijiex triq arterjali/distributorja u jekk din hijiex koerenti 

man-North West local plan? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3477. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega jekk ħaddiema ta' nazzjonalità barranija 

jkollhomx kuntratt ta' xogħol għal sena jew definit/indefinit meta jibdew jaħdmu fl-isptarijiet/kliniċi  

Maltin? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3513. 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 l-Aħwa Zammit, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3514. 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 M.A. Vassalli, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3515. 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 tal-Bajjada, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3516. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li ż-żona ta’ Pjazza Federico Maempel, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar 

regolari matul il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

* 3517. 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 Nicolo’ Baldacchino, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul 

il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 
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 3518. 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 il-Muża, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3530. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk persuni b'diżabilità u għaqdiet volontarji jgawdux minn xi benefiċċju, 

bħal tnaqqis ta’ ħlasijiet, jekk japplikaw għal xi permessi relatati mal-bini? Jekk iva, x’benefiċċji għandhom, 

kemm-il persuna u għaqda volontarja gawdiet minn tali skemi matul l-2022, u min gawda minn tali skemi matul 

l-2022? Jista' l-Ministru jgħid jekk għall-2023, hux ser ikun hemm possibbiltà ta’ benefiċċji għal persuni 

b'diżabilità u għaqdiet volontarji jekk japplikaw għal xi permessi relatati mal-bini, u fiex jikkonsistu tali 

benefiċċji? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3531. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont tan-nefqa li saret b'rabta mal-fuljett dwar il-baġit għas-sena 2023 maħruġ mill-

Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol u li ġie mqassam fid-djar f'Malta u Għawdex? Jista' l-Ministru jgħid f'liema 

lokalitajiet ġie mqassam bieb bieb l-imsemmi fuljett? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3536. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid sena b'sena mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari f'kemm-

il kawża nstab li kien hemm dewmien fil-proċeduri u konsegwentement ġie vjolat id-dritt għal smigħ xieraq fi 

żmien raġjonevoli kif protett mill-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u/jew l-

artikolu 39 tal-Kostituzzjoni? Jista' l-Ministru jagħti l-okkju ta' kull sentenza u jindika wkoll l-ammont ta' danni 

li l-Gvern ġie kkundannat li jħallas f'kull waħda mill-imsemmija kawżi u b'mod separat jindika wkoll l-ammont 

ta' spejjeż li l-Gvern ġie kkundannat li jħallas f'kull waħda mill-imsemmija kawżi? 

 

31/10/2022 

 

* 3540. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inkrew binjiet ġodda mingħand il-privat mill-Ministeru tiegħu jew entitajiet li 

jaqgħu taħtu bejn l-1 ta' Jannar 2021 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista' jgħid 

f'kull każ għal liema skop inkrew dawn il-binjiet? 

 

31/10/2022 

 

* 3541. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid mill-1 ta' Jannar 2020 sal-lum kemm-il triq saret mill-Ministeru tiegħu lokalità b'lokalità?  

Jista' jgħid f'kull każ jekk ix-xogħol hux lest jew jekk għadu mhux lest, x'fadal isir?  Jista' jgħid f'kull każ kemm 

kienet l-ispiża totali jew l-ispiża s’issa fuq l-istess triq bi triq? 

 

31/10/2022 
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* 3542. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb biex it-toroq fl-area ta' Rinota ġewwa l-Munxar u Triq il-Paranji fis-

Sannat Għawdex isiru matul is-sena 2023, peress li f'dawn l-aħħar disa' snin sar ħafna bini fihom u dawn it-

toroq għadhom qatt ma saru u jaqgħu taħt ir-responsabilità diretta tal-Ministeru għal Għawdex? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3543. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 19648 (Leġiżlatura li għaddiet), li ġiet imwieġba fil-15 ta’ 

Marzu 2021, rigward fiex wasal il-proġett tas-second class water ġewwa l-gżira ta' Għawdex, fejn kien ġie 

mwieġeb li “l-investiment ta’ madwar ħames miljun Ewro fuq estensjonijiet tan-network tan-New Water 

f’Għawdex, huwa mistenni li jitlesta kompletament f’Marzu tal-2022 biex b’hekk inkunu qed noffru iżjed 

opportunitajiet lill-bdiewa tagħna biex itejbu u jkabbru l-operat tagħhom filwaqt li nissalvagwardjaw l-ilma tal-

pjan għall-bdiewa f'Għawdex”, tista' l-Ministru tgħid jekk il-proġett tas-second class water għall-bdiewa 

f'Għawdex tlestiex kompletament sa Marzu 2022 u jekk le għala ma tlestiex kompletament sa Marzu 2022? 

Kemm hemm bdiewa Għawdxin li s’issa qed jibbenefikaw minn dan il-proġett komplut? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3544. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għadux jimponi fuq id-djar tal-anzjani l-obbligu li jżommu sodod vojta ta’ 

kontinġenza, li kien daħal fis-seħħ matul ir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19?  Jista’ jgħid meta daħlet 

fis-seħħ din il-miżura u meta ser tkun qed tispiċċa? Jista’ jgħid ukoll x’inhu l-persentaġġ ta’ sodod ta’ 

kontinġenza li jridu jinżammu vojta? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3545. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min iħallas għas-sodod ta’ kontinġenza li jridu jitħallew vojta fid-djar tal-anzjani?  Jista’ 

jagħti rendikot ta' kemm hu l-ammont ta’ sodod ta’ kontinġenza li jitħallew vojta f’kull dar tal-anzjani, dar b’dar 

minn meta daħlet din il-miżura sal-lum u kemm sew jiswew dawn is-sodod ta’ kontinġenza dar b’dar?  

 

31/10/2022 

 

 

* 3546. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kanċell, bieb, xatba, rixtellu jew struttura oħra ġiet installata fir-Residenza San 

Vinċenz de Paul minn Ġunju 2022 sal-lum?  Jista’ jagħti rendikont ta’ fejn saru u wkoll kemm ġew jiswew 

dawn l-istrutturi kollha? 

 

31/10/2022 
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* 3547. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3051, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-kuntratt li ngħata lill-

kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament għal tliet xhur għadux fis-seħħ jew jekk huwiex ser 

jiġi estiż?  Jekk ser ikun qed jiġi estiż, jista’ l-Ministru jgħid għal kemm ser jiġi estiż u jekk huwiex qed jinħareġ 

tender marbut ma’ dan is-servizz ta’ sigurtà fir-Residenza San Vinċenz de Paul? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3548. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3051, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-kuntratt li ngħata lill-

kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament għal tliet xhur għadux fis-seħħ jew jekk huwiex ser 

jiġi estiż?  Jekk ser ikun qed jiġi estiż, jista’ l-Ministru jgħid għal kemm ser jiġi estiż u jekk huwiex qed jinħareġ 

tender marbut ma’ dan is-servizz ta’ sigurtà fir-Residenza San Vinċenz de Paul? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3549. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3051, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-kuntratt li ngħata lill-

kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament għal tliet xhur għadux fis-seħħ jew jekk huwiex ser 

jiġi estiż?  Jekk ser ikun qed jiġi estiż, jista’ l-Ministru jgħid għal kemm ser jiġi estiż u jekk huwiex qed jinħareġ 

tender marbut ma’ dan is-servizz ta’ sigurtà fir-Residenza San Vinċenz de Paul? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3552. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2055, jista' l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar fiex wasal 

dan ix-xogħol u meta l-Fortifications Interpretation Centre ser jerġa' jkun miftuħ għall-pubbliku? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3553. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-impjieg tal-Kummissarju għall-Ħarsien u l-

Iżvilupp tal-Priġunieri? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3554. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-impjieg tal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija 

għas-Servizzi Korrettivi?  

 

31/10/2022 
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* 3555. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet li daħlu l-Awtorità tal-Ippjanar mis-sena 2008  sal-

lum, maqsuma sena b'sena? Jista’ jgħid ukoll kemm-il permess ġie approvat  sena b'sena mill-2008 ’l hawn? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3557. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3243 u 3343 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? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3558. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3420, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi 

u x-Xogħol, u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3559. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3421 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? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3560. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3423, jista' l-Ministru jagħti l-informazzjoni mitluba għal 

dawk li jaħdmu fir-Reġistru biss? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3561. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li ħafna pazjenti li jużaw il-catheters qed isibu problema bil-catheters tad-ditta Lenty u Daxan li qed jiġu 

pprovduti, minflok dawk Lofric li kienu jiġu pprovduti fil-passat u li kienu ta' kwalità aħjar, jista’ d-Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx ħsieb li dawn jerġgħu jinbidlu lura? 

 

01/11/2022 
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* 3562. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari W7 li ġiet sottomessa fit-12 ta’ Lulju 2022 u ċjoè: Peress li 

hemm talba li saret min-numru ta’ studenti Universitarji fi Frar 2022 sabiex il-kors tal-Occupational Therapy li 

qegħdin isegwu jiġi meqjus bħala prescribed course bħal ħafna korsijiet oħra tal-mediċina, u dan sabiex aktar 

studenti jitħeġġu jidħlu għalih fid-dawl ta' nuqqas ta' professjonisti fil-qasam, jista' l-Ministru jgħid jekk din it-

talba hux qed tiġi kkunsidrata u meta hu mistenni li jingħataw tweġiba? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3563. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari W10 li ġiet sottomessa fit-22 ta’ Lulju 2022 u ċjoè: Jista' l-

Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra elenku ta' kemm irċevew assistenza finanzjarja mingħand SportMalta 

l-assoċjazzjonijiet sportivi mill-2012 sal-lum, imqassmin għal kull assoċjazzjoni u għal kull sena? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3564. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex l-irħama kommemorattiva li tindika l-proġett ta' upgrading li kien sar ġo Villa 

Rundle tħalliet tiddeterjora daqstant? Hemm pjan li titpoġġa fl-istat li kienet qabel? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3565. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3344, tista' l-Ministru tgħid is-7 kumpaniji li bdew joperaw 

fil-medical cannabis, kemm jammontaw investiment barrani bejniethom? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3570. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jelenka lista ta' proġetti għal parks, spazji miftuħa, afforestazzjoni u oħrajn simili li diġà bdew u  

mistennija li jkunu lesti sal-aħħar tal-2022 u jinkludi n-natura u deskrizzjoni qasira tal-proġett, meta beda, kemm 

kien il-baġit oriġinali, u kemm mistennija tkun in-nefqa totali wara li jkun lest il-proġett? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3571. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3317 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-

dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru, tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 
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* 3572. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3318 u jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3573. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3319 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-

dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3574. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3320 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-

dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3577. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew organizzati Parental Skills Programmes  f’Marsaskala mis-sena 2019 sad-data 

li tiġi mwieġba din il-mistoqsija u jekk hux se jiġu organizzati fil-futur qarib f’din il-lokalità kbira? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3578. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1878, jista’ l-Ministru jara li jkun hemm sinjali/tabelli 

dwar il-limitu ta’ veloċità tat-trasport fi Triq il-Qaliet, Marsaskala? 

 

01/11/2022 

 

* 3579. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jekk l-esperti relevanti jaqblux li jsiru traffic calming measures fi Triq il-Qaliet, Marsaskala 

biex jiġi evitat li jkun hemm sewqan bi speed esaġerat? 

 

01/11/2022 

 

* 3580. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm kien hemm persuni/familji foqra li bbenefikaw minn tqassim ta’ tagħmir 

domestiku mis-sena 2020 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? F’liema lokalità kienu joqogħdu dawn il-

persuni/familji? 

 

01/11/2022 
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* 3581. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kawża hemm pendenti għal kull maġistrat separatament?  Jista’ jgħid ukoll kull 

maġistrat kemm ta sentenzi s-sena li għaddiet, jiġifieri fis-sena 2021 separatament? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3582. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jghid kemm-il kawża hemm pendenti għal kull imħallef separatament?  Jista’ jgħid ukoll kull 

imħallef kemm ta sentenzi s-sena li għaddiet, jiġifieri fis-sena 2021 separatament? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3583. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li l-Uffiċċju tal-Public Transport fit-Terminus tar-Rabat, Għawdex 

ingħalaq? Per konsegwenza, min jitlef Tallinja Card f’Għawdex irid imur bilfors Malta? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3584. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-annual audited statements għal kull sena mit-twaqqif ta' 

Projects Malta (issa Malta Strategic Partnership Projects) kif ukoll l-annual reports ta' xogħolhom? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3585. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3416, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid x'isimhom it-13-il tip ta' kimoterapija li jingħataw f’Għawdex u l-erba’ tipi li jingħataw orali? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3586. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2894 u jagħtina l-istatistika ta' kif evolviet bħala numri l-

iskwadra tas-CID f’Għawdex bejn l-2010 u l-2022, sena b'sena? 

 

01/11/2022 

 

* 3587. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3290, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid meta hu pproġettat li jiġi ppubblikat tender bi specifications sabiex jinxtara apparat addizzjonali? 

 

01/11/2022 
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* 3588. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3301, jista' l-Ministru jgħid għaliex il-projected capacity 

qed tinħadem għall-Ħdud waranofsinhar biss? Huwa minnu li qed jiddaħħlu persuni overtime għax ma jkunx sar 

projected capacity exercise minn qabel? Sar projected capacity exercise  għat-tlett ijiem ta' btala għat-tfal bejn 

il-31 ta' Ottubru u t-2 ta' Novembru, 2022? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3589. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3424, li oriġinarjament 

saret lill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid għalfejn il-

Gvern għażel li t-tilqim tal-influwenza se jsir mill-Gvern Ċentrali u mhux mill-Kunsilli Lokali kif isir is-soltu? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3590. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3425, jista' l-Ministru jgħid min hu u kemm tħallas il-

kuntrattur li ħa t-tender għall-infurzar li seħħ fix-xahar ta' Ottubru 2022 fil-Belt Valletta? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3594. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li fi żmien il-pandemija t-tilqim sar mill-policlinics minflok mill-kunsilli lokali, jista’ d-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan biex it-tilqim tal-influwenza u oħrajn mhux relatat mal-

COVID-19 jerġgħu jingħataw mill-kunsilli lokali għax il-bidla fis-sistema qed tkun problematika għar-residenti 

minħabba l-fatt li mhemmx policlinics f’kull lokalità? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3595. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se jibda x-xogħol biex jinfetaħ Community 

Clinic f’Ta’ Giorni hekk kif kien imwiegħed sena ilu u għadu ma sar xejn? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3596. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’sar mill-formal request li saret lis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-

Komunità biex il-Palazzo Spinola jsir Community Centre li jospita fih librerija, berġa u punt ta’ informazzjoni 

għat-turisti? 

 

02/11/2022 
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* 3597. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’qed isir biex ikun regolat il-livell ta’ volum ta’ vetturi li għandhom x’jaqsmu mal-

kostruzzjoni, speċjalment f’żoni residenzjali? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3598. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu uffiċjali u impjegati mal-LESA dawn l-aħħar ħames snin, sena b’sena? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3599. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu uffiċjali u impjegati ma’ Transport Malta dawn l-aħħar ħames snin, sena 

b’sena? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3627. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra u jindika f'liema stadju wasal il-proċess biex jinbena Qorti ġdid f'Għawdex? 

Jista’ jgħid x'sar f'din l-aħħar sena rigward il-bini ta’ qorti ġdid f’Għawdex? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3635. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru bediex jew hux ser jibda diskussjonijiet mal-Ministeru 

għall-Edukazzjoni biex fl-iskejjel tagħna jkun hemm spazji jew kmamar għal tfal li jiġu meqjusa li għandhom 

challenging behaviour bħall-awtiżmu sabiex dawn it-tfal ikunu jistgħu jingħataw l-attenzjoni neċessarja? Jekk 

iva, fiex waslu dawn id-diskussjonijiet? Tista' l-Ministru tinforma jekk fl-iskejjel ġewwa Malta u Għawdex 

jeżistux dawn il-kmamar/spazji? Jekk iva f'liema skejjel jeżistu dawn il-kmamar/spazji?  

 

02/11/2022 

 

 

* 3636. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm huma u liema huma d-day centres għal persuni b'diżabilità? Minn dawn id-day 

centres liema huma dawk amministrati totalment mill-Gvern u liema huma dawk li l-Gvern joffri għajnuna biex 

dawn ikunu jistgħu jitħaddmu? Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk hux mistenni li jkun hemm żieda fin-

numru ta' dawn iċ-ċentri? Jekk iva kemm ser jiżdiedu u fejn hu mistenni li dawn jiżdiedu? Kemm hu n-numru ta' 

persuni b'diżabilità li jagħmlu użu minn kull wieħed minn dawn iċ-ċentri? Tista' l-Ministru tinforma kemm 

huma dawk il-persuni b'diżabilità li qegħdin fuq il-waiting list biex jidħlu f'wieħed minn dawn iċ-ċentri? 

 

02/11/2022 
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* 3637. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema xogħlijiet tlestew sa issa fir-rinnovvar u l-estensjoni tal-Imtarfa Day 

Centre għal persuni b'diżabilità? Sa issa kemm intefaq f'dan l-istess ċentru għal dawn ix-xogħlijiet? Kemm hu 

maħsub li jkun it-total valur tax-xogħlijiet li twettqu jew li ser jitwettqu matul l-2022? Liema xogħlijiet 

għadhom għaddejjin preżentement f'dan iċ-ċentru u meta hu mistenni li jitlesta dan ix-xogħol? Liema xogħol 

ieħor hu maħsub li jsir fl-istess ċentru u meta hu mistenni li jinbeda u jitlesta? Kemm hu maħsub li jkun il-valur 

totali tax-xogħlijiet li ser jitwettqu matul l-2023?  

 

02/11/2022 

 

 

* 3638. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar f'liema stadju wasal il-proġett ta' dar residenzjali għal persuni b'diżabilità 

adulti f’Ħad-Dingli? Tista' tgħid kemm mill-baġit allokat għal din is-sena għal dan il-post intefaq matul l-2022? 

Tista' tgħid kemm hu maħsub li jkun il-valur tax-xogħlijiet li se jitwettqu matul l-2022? Kemm hu l-baġit allokat 

għal din is-sena għal dan il-post? X'inhi r-raġuni għad-diskrepanza bejn il-valur li kien budgeted għall-2022 u l-

valur totali li fil-fatt hu maħsub li jkun intnefaq matul l-2022? X'inhuma x-xogħlijiet li huma maħsuba li 

jitwettqu f'dan il-proġett matul l-2023? Meta hu maħsub li jitlesta x-xogħol kollu hawnhekk?  

 

02/11/2022 

 

 

* 3639. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema għajnuna speċifika, inkluż dik finanzjarja, tingħata lil dawk l-isportivi 

b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li jkunu qegħdin jippreparaw biex jieħdu sehem fl-iSpecial Olympics? 

Tista' tagħti tagħrif dwar liema għajnuna speċifika, inkluż dik finanzjarja, tingħata lil dawk l-isportivi 

b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li jkunu qegħdin jippreparaw biex jieħdu sehem fil-Paralympics? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3656. L-ONOR. ABIGAIL CAMILLERI staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid x’investiment qed jagħmel għall-anzjani f'Għawdex permezz tan-night shelters u day 

centres ta’ Casa Amalia u Ġesu Nazzarenu? Jista’ jgħid ukoll kemm jiġi jiswa kull anzjan li juża dawn is-

servizzi u li issa ilhom numru ta’ snin jaqdu l-esiġenzi tal-anzjani tagħna? 

 

03/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Ir-Raba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

Vot 16 - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal  

Vot 17 - Politika Soċjali 

Vot 19 - Pensjonijiet 

   Vot VII - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal – Kapital 

 

2. Ministeru għas-Saħħa – Votazzjonijiet 

3. Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali – Votazzjonijiet  

4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Votazzjonijiet 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

7 ta’ Novembru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 7 ta’ Novembru 2022, fl-4.30 p.m 

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

  

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali 2021 tal-Kunsill għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta skont 

is-sub-artiklu (2) tal-artiklu 7 tal-Att dwar Kunsill għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta (Kap. 515); u 

3. Affarijiet oħra.  

 

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. Affarijiet oħra. 

 
KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022, 

fit-3.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

2. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’– Ministru għall-Agrikoltura, 

is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali. 

 

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 

 
KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Il-GU Clinic u l-isfidi għas-saħħa riproduttiva f’Malta; u  

3. Affarijiet oħra. 

 

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. 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

7 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 


