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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 46 

 

It-Tlieta, 8 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2079. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 tinħareġ 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 għaliha jew il-Gvern ta' Malta 

jibqa' responsabbli mill-manutenzjoni tal-palazz? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2080. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 tinħareġ 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 għaliha jew il-Gvern ta' Malta 

jibqa' responsabbli mill-manutenzjoni tal-palazz? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2224. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 427, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid il-working complement għall-Awtorità 

għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) u ċjoè x'inhu l-ammont ta' ħaddiema li jagħmlu 

spezzjonijiet bejn l-2013 u sad-data li titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

05/07/2022 
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* 2225. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 428, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-Awtorità 

għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) u kemm spezzjonijiet irriżultaw fi proċeduri li rriżultaw 

li r-regolamenti ma ġewx osservati bejn l-2017 u l-2021? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2226. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 429, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jagħti l-lista tal-penali u r-regolamenti miksura 

għal dawk li ma osservawx ir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà fil-perjodu bejn l-2017 sal-2021? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2227. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 430, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jagħti l-lista tal-imwiet fuq il-post tax-xogħol u s-

settur fejn dawn ġew ikkawżati, kif ukoll il-korrimenti fuq il-post tax-xogħol u s-settur fejn dawn ġew ikkawżati 

fil-perjodu bejn l-2017 u d-data li fiha titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2252. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm intefqu flus mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għal-lokalità ta’ Marsaskala 

matul l-2020 u sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  Xi proġetti twettqu b’dawn il-flus allokati? 

 

11/07/2022 

 

 

* 2253. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm saru reati ta’ kriminalità mis-sena 2019 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija 

parlamentari? Jista’ jgħid fiex kienu jikkonsistu dawn ir-reati? 

 

11/07/2022 

 

 

* 2254. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta’ uffiċjali tal-ħabs li għamlu taħriġ f’dawn l-aħħar sentejn u sad-

data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? X’tip ta’ taħriġ ingħataw dawn l-uffiċjali? 

 

11/07/2022 
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* 2255. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hija r-rata tat-tfal illitterati f’pajjiżnafil-preżent? X’qiegħed isir biex dawn it-tfal 

ma jibqgħux illitterati? 

 

11/07/2022 

 

 

* 2725. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti n-numru ta’ kemm hemm embrijuni ffriżati 

b'kollox? Jista' jagħti break down sena b'sena? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2726. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm se jsir ittestjar fuq l-embrijuni taħt il-

Preimplantation Genetic Testing (PGT)? 

 

03/10/2022 

 

 

* 3246. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2594 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? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3247. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2600 u tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull 

entità li taqa’ taħtha ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt 

mill-2018 sal-2022? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3248. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2601 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? 

 

20/10/2022 
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* 3249. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2602 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? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3311. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għad fadal każijiet pendenti ta’ residenti fil-plots tal-Home Ownership Schemes li 

għadhom fuq bażi ta' konvenju u li l-Awtorità tal Artijiet għadha ma akkwistatx mingħand is-sidien oriġinali 

tagħhom, maqsuma skont il-lokalità? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3371. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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

billi mhuwiex miżmum sewwa? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3372. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm studenti li huma reġistrati fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna li qed jistudjaw 

il-lingwa Taljana tul din is-sena akkademika? Jista’ jindika f’liema sena? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3373. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm studenti li huma reġistrati fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna li qed jistudjaw 

il-lingwa Franċiża tul din is-sena akkademika? Jista’ jindika f’liema sena? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3374. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm studenti li huma reġistrati fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna li qed jistudjaw 

il-lingwa Tedeska tul din is-sena akkademika? Jista’ jindika f’liema sena? 

 

25/10/2022 
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* 3375. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm studenti li huma reġistrati fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna li qed jistudjaw 

il-lingwa Spanjola tul din is-sena akkademika? Jista’ jindika f’liema sena? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3376. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm studenti li huma reġistrati fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna li qed jistudjaw 

il-lingwa Griega kif ukoll il-Latin tul din is-sena akkademika? Jista’ jindika f’liema sena? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3387. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Peress li fl-2019, fi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 11570, tat-Tlettax-il Leġiżlatura, il-Ministru tal-

Infrastruttura ta’ dak iż-żmien kien wiegħed li se jsir xogħol fi Triq Leli Falzon, fin-Naxxar, għaldaqstant jista’ 

l-Ministru  jgħid għalfejn għadu ma sar l-ebda xogħol f’din it-triq? Meta se jibda x-xogħol u fiex jikkonsisti? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3388. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 19, jista’ d-Deputat Prim Ministru u  Ministru għas-Saħħa jgħid jekk 

is-servizz tal-Constant Glucose Monitors hux se jiġi estiż għall-persuni ta’ bejn it-22 u l-35 sena sal-aħħar tas-

sena 2022? Jekk iva, sa meta? Jekk le, għalfejn? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3519. 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 Ferdinand Hompesch, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul 

il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 

 

 

* 3520. 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-Ħsad, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

28/10/2022 
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* 3532. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti raġuni għan-nuqqas ta’ konsistenza fis-servizz tar-rotta 238, li qiegħed jaffettwa ħażin 

b’mod partikolari lir-residenti tal-Imġarr (Malta) li kull filgħodu jkunu jridu jirkbu fid-direzzjoni lejn l-Isptar 

Mater Dei u l-Università, speċjalment fl-aħħar ġimgħat fejn numru ta’ residenti lmentaw li f'istanzi l-karozzi tal-

linja tgħaddi tard, jew saħansitra ma tiġix? Jista’ jinvestiga dawn l-ilmenti u jassigura titjib fis-servizz? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3533. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għalfejn sal-ġurnata li ġiet sottomessa din il-mistoqsija parlamentari, l-interconnector 

bejn Malta u Sqallija ma kienx qiegħed jidher fuq il-mappa interattiva tal-Projects of Common Interest (PCI) 

Transparency Platform? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3534. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2863, jista’ l-Ministru jgħid meta l-Gvern mistenni 

jikkonkludi l-evalwazzjoni tal-passi li jistgħu jittieħdu rigward reviżjoni fl-età legali taż-żwieġ? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3535. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2861, jista' l-Ministru jgħid meta hu mistenni li jintemm il-

proċess tal-għażla għad-Direttur Ġenerali (Dwana), u jgħid in-numru ta' applikazzjonijiet li daħlu għal din il-

pożizzjoni? Mill-applikazzjonijiet kollha li daħlu, jista' l-Ministru jgħid kemm minn dawn, huma persuni li diġà 

jaħdmu fid-Dwana? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3550. 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 
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* 3551. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3051, peress li l-lista li tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra 

dwar kuntratti eżistenti ta’ servizzi li jingħataw fir-Residenza San Vinċenz de Paul ma tinkludix is-servizz tal-

provvista tal-ikel, jista’ l-Ministru jagħti dettalji dwar dan il-kuntratt?  Jista’ jgħid min huwa l-kuntrattur li qed 

jagħti dan is-servizz, għal kemm żmien ingħata dan il-kuntratt u x’inhu l-valur tiegħu?  Jista’ jpoġġi fuq il-

Mejda tal-Kamra kopja ta’ dan il-kuntratt kif ukoll tal-kundizzjonijiet u l-istandards kollha li kienu stipulati fit-

tender għal dan il-provvediment tal-ikel fir-Residenza San Vinċenz de Paul? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3556. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li tiftaħ skema biex ikun jista’ jiġi mifdi ċens temporanju ta’ postijiet 

mhux residenzjali (mhux dawk kummerċjali)? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3566. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk is-servizz ta' ambulanzi miċ-Ċentri tas-Saħħa 

ta' Raħal Ġdid u tal-Mosta hux jopera b'mod normali? Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra tabella li turi kemm-

il vjaġġ sar lejn kull lokalità mill-ambulanzi tal-Isptar Mater Dei, u mill-ambulanzi minn kull wieħed minn dawn 

iċ-Ċentri, sena b'sena mill-2017 sal-lum? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3567. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3195, jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-advisory cost limit 

biex tinġabar l-informazzjoni kif mitluba f'din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3568. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3196, jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-advisory cost limit 

biex tinġabar l-informazzjoni kif mitluba f'din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3569. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3441 u jagħti rendikont totali tal-ispiża għall-attività li 

saret quddiem Kastilja wara d-Diskors tal-Baġit nhar it-Tnejn 24 ta’ Ottubru? 

 

01/11/2022 
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* 3575. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3321u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-

dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3576. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3322 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-

dikjarazzjoni tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

01/11/2022 

 

 

* 3593. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3323 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjoni 

tal-assi tiegħu għas-sena 2016? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3600. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu enforcement officers ma’ Transport Malta dawn l-aħħar ħames snin, sena 

b’sena? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3601. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet biex jinħolqu postijiet ta’ parkeġġ għall-e-scooters f’San Ġiljan, tas-

Sliema u l-Gżira? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3602. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi pjan biex tinfetaħ information point għat-turisti f’San Ġiljan? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3603. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega għalfejn fil-Balluta tneħħew is-siġar u s-saplings minn fuq il-promenade u minflok 

tpoġġa turf sintetiku? 

 

02/11/2022 
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* 3604. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin f’San Ġiljan? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3605. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin f’Tas-Sliema? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3622. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru  jgħid jekk il-miżura ta’ €300 fis-sena għall-ġenituri li jibagħtu lil uliedhom għal attivitajiet 

sportivi, artistiċi jew kulturali hix se tkun għal kull wild? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3628. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm Bereġ tas-Saħħa f'Għawdex li fil-

mument qed jiffunzjonaw? Kemm ħin fil-ġimgħa qed tinfetaħ għall-pubbliku kull waħda minn dawn il-bereġ? 

X'servizzi qed jiġu offruti fil-mument minn dawn il-bereġ u kemm hemm ippjanati li jerġgħu jinfetħu bereġ fl-

irħula f’Għawdex fil-ġimgħat li ġejjin? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3629. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3175 kollha kemm hi (intera) u tgħid minn min huma 

fformati kull wieħed mill-ħames konsorzja (isem il-kumpaniji/persuni) li ġew short-listed rigward il-proġett 'to 

design, build and operate a waste-to-energy plant in Magħtab'? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3630. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra u jispjega x' inhuma r-raġunijiet għala f'dawn l-aħħar ġranet twaqqgħu 

numru ta' stalel taż-żwiemel fil-korsa taż-żwiemel f'Ta’ Xħajma, li sa ġurnata qabel twaqqgħu kienu għadhom 

qed jintużaw mis-sidien  taż-żwiemel biex fihom ipoġġu ż-żwiemel tagħhom qabel u wara t-tiġrijiet?  Jista' jgħid 

dan ix-xogħol kienx kopert bil-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar u jekk iva, iqiegħed kopja tal-permessi fuq il-

Mejda tal-Kamra?  Jista' jgħid min għamel dan ix-xogħol u kemm ġie jiswa? 

 

02/11/2022 

 

 

 

 



10 

 

* 3631. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Peress li Infrastructure Malta taqa’ taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti 

Kapitali, jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3173 u jgħid jekk il-Kunsilli Lokali Għawdxin 

humiex se jingħataw għajnuna minn Infrastructure Malta bħalma se jingħataw kunsilli lokali f'Malta jekk 

jidentifikaw toroq fil-lokalitajiet tagħhom li jistgħu jkunu 'pedestrian-friendly roads'? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3632. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 21534, tal-leġiżlatura preċedenti, li ngħatat fit-22 ta' Ġunju 

2021, fejn ġie mwieġeb li "r-restawr tal-Fanal tal-Ġordan tlesta f’April u l-ħaddiema tal-Ministeru għal 

Għawdex qed jagħlqu xogħlijiet minuri wara li ħarġu l-aħħar kuntratturi", jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra u 

jgħid jekk ix-xogħol ta’ restawr tal-Fanal tal-Ġordan tlestiex kollu u jekk iva, f’liema xahar u sena tlesta? Jista’ 

jgħid min hu responsabbli u min se jkun responsabbli mill-immaniġġar tal-Fanal tal-Ġordan? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3633. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 22600, tal-leġiżlatura preċedenti, li ngħatat fid-9 ta' 

Novembru, 2021 dwar ir-raġunijiet għala fix-xhur li għaddew kien hemm il-barriers tal-pulizija u għad hemm it-

tape tal-pulizija mdawwar mas-siġar u anke tpoġġew il-blokki tal-konkos f'parti mill-parking biswit Triq San 

Ġużepp Labrè fir-Rabat Għawdex minħabba raġunijiet ta’ sigurtà pubblika minħabba struttura perikoluża, fejn 

kien ġie mwieġeb li: “ ninformah li d-dipartimenti konċernati qed jaraw li din l-istruttura tissewwa mill-aktar fis 

possibbli”, jista’ l-Ministru jgħid x' inhuma r-raġunijiet għala għaddew iktar minn 11-il xahar u għadu ma sar 

xejn? Jista' jgħid jekk intbagħatx perit biex jispezzjona l-periklu li hemm? Jekk iva, jista' jqiegħed kopja tar-

rapport fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3640. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti 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? 

Jista' jagħti 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 

 

 

* 3641. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se jidħlu fid-dinja tax-xogħol dawk in-nurses li 

taw resit f'Settembru u rċevew ir-riżultat? 

 

02/11/2022 
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* 3642. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma meta se jidħlu fid-dinja tax-xogħol dawk in-nurses li taw resit f'Settembru u rċevew 

ir-riżultat? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3654. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3525 u jinforma lill-Kamra liema kienu dawk l-

iskemi/għotjiet/grants li ġew offruti lill-għaqdiet volontarji minn dan il-Ministeru għall-2021 u għall-2022, 

b’mod separat u għal kull sena? Kemm kien il-valur allokat (budgeted) għal kull waħda minn dawn l-iskemi 

b’mod separat għall-2021 u l-2022? Kemm kien il-valur li fil-fatt ġie allokat għal kull waħda minn dawn l-

iskemi u lil liema għaqda ġie allokat? Għall-2023, jista’ l-Ministru jinforma liema huma dawk l-

iskemi/għotjiet/grants li hu ppjanat li jiġu offruti lill-għaqdiet volontarji minn dan il-Ministeru u kemm hu l-

valur allokat (budgeted) għal kull waħda minn dawn l-iskemi? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3655. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3528 u tagħti tagħrif dwar jekk id-disability hub fin-Naxxar, 

li suppost kellu jinfetaħ matul din is-sena, hux se jkun qed jinbena? Jekk iva, meta hu ppjanat li jitlesta x-xogħol 

fuq l-istess hub u meta hu mistenni li dan jibda jintuża? Jekk le, x'miżuri ħa jew se jieħu l-Gvern biex is-servizzi 

li kienu se jingħataw mill-istess hub xorta waħda jingħataw? Kemm kienu l-fondi allokati għal din il-binja fil-

Baġit għal kull waħda mis-snin 2019, 2020, 2021, 2022 u 2023? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3657. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar l-investiment, inkluż rinovar u upgrading, li sar fid-day centres għall-persuni 

b'diżabilità matul l-2021 u l-2022 u kemm kien il-valur totali ta' dan l-investiment? Fejn sar tali investiment, fiex 

kien jikkonsisti u kemm kien il-valur ta' kull investiment? Kemm hu ppjanat li se jkun l-investiment simili għall-

2023? Fejn hu ppjanat li jsir tali investiment, fiex inhu ppjanat li jkun jikkonsisti u kemm hu ppjanat li jkun il-

valur ta' kull investiment? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3658. 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 hux se jkollu skema/i fl-2023 li permezz tagħha/tagħhom 

għaqdiet volontarji u sportivi jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja biex ikunu jistgħu jinvestu 

f'enerġija effiċjenti, pereżempju billi jistallaw apparat li jkun iktar energy efficient matul l-2023? Tista' tagħti 

tagħrif dwar jekk kienx hemm tali skemi fl-2022 jew fis-snin preċedenti u jekk iva, kemm kien hemm għaqdiet 

li bbenefikaw minn tali skemi, kif ibbenefikaw u kemm kien l-ammont li fil-fatt intuża għal tali skemi? 

 

03/11/2022 
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* 3659. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x’inhi r-raġuni għala f’Item 7475 REACH - Independent Living and Employment tal-

estimi finanzjarji tal-Baġit għall-2023 kien hemm tnaqqis minn €4,000,000 (approved estimate 2022) għal 

€300,000 (estimate 2023)? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3669. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x’inhi l-policy/prassi applikata minn Infrustructure Malta meta jkun qed isir xogħol ta’ 

toroq u jkun hemm il-bżonn li jsir ilqugħ (catchment grills) sabiex jinġabar l-ilma tax-xita ħalli jimtlew bjar fl-

għelieqi? Jista' jgħid dawn l-ilqugħ jitħallsux minn fondi pubbliċi bħala parti mill-proġett jew inkella 

Infrustructure Malta titlobx lil persuna li tkun ser tibbenefika mill-ilma miġbur sabiex iħallsu huma? 

 

04/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Is-Sitt Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

Vot 15    - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

Vot VI    - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ – Kapital 

 

Ministeru għas-Saħħa – Votazzjonijiet 

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

Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Votazzjonijiet  

Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal – Votazzjonijiet 

Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali – Votazzjonijiet 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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  

8 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


