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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 50 

 

It-Tnejn, 14 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2733. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid meta se jiġi ppubblikat l-istudju li sar tal-Living Income? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2734. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-pubbliku f'Malta għandux il-possibbiltà li jara online l-livelli ta' tniġġis fl-arja fid-

diversi lokalitajiet, speċjalment fil-Kottonera u l-Belt Valletta? Jekk le, tista’ tgħid għala? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2735. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-pubbliku f'Malta għandux il-possibbiltà li jara online l-livelli ta' tniġġis fl-arja? 

Jekk le, jista’ jgħid għala? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2736. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex  wara x-xogħol ta’ tħaffir li sar fuq wara tal-Crafts Village f’Ta’ Qali, is-sena li 

għaddiet, ma sar xejn iktar? Jista’ jgħid jekk l-art li tħaffret ġietx allokata u jekk iva, lil min u meta? 

 

03/10/2022 
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* 2737. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk min juża l-e-scooter fit-toroq huwiex obbligat li jilbes crash helmet? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2738. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data meta l-lukanda Bora Bora Ibiza Malta f’San Pawl il-Baħar applikat biex 

tingħata permess għal amplified music/sound u meta ngħatat tali permess? 

 

03/10/2022 

 

 

* 3395. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3396. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3397. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3398. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 
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* 3399. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru  tagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tagħha? Tista' tindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Tista’ tindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3400. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3457. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1536 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 377, jista' l-Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-rigward tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz 

lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward tal-ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3481. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Marsaxlokk li tul din is-sena 2022 s’issa 

bbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet li saru wara u qabel l-1995 u kemm kienet l-ispiża? Jista’ wkoll jinforma 

lill-Kamra kemm hemm persuni li rrikorrew għall-assistenza wara li ġew żgumbrati jew li qegħdin fil-proċess li 

jiġu żgumbrati? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3482. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni residenti Marsaxlokk ibbenefikaw mill-In-Work Benefit tul 

din is-sena 2022 s’issa u kemm kien l-ammont ta’ flus li ġew imħallsa? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3483. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Konferenza tal-Aħbarijiet li kienet saret fl-14 ta’ Mejju 2019 għall-Proġett ta’ Riġenerazzjoni 

tal-Pjazza u z-Zuntier quddiem il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien kif ukoll għall-mistoqsijiet parlamentari 

sussegwenti, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’passi ttieħdu u f’liema stadju jinsabu l-pjani u d-disinji 

relattivi u jekk ġewx konsultati l-awtoritajiet relattivi u l-istess kunsill lokali? 

 

27/10/2022 
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* 3484. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema stadju ta’ xogħol jinsab il-ground magħruf dedikat għal Joseph 

Delceppo f’Bormla u għaliex jinsab preżentement wieqaf? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3485. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra f’liema stadju jinsab ix-xogħol fuq 

Paola Hub, kemm intefqu flus s’issa u meta mistennija tkun lesta? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3486. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2320 dwar il-Ġnien tar-Rinella fil-Kalkara, tista’ l-Ministru tindika 

kemm intefqu flus u kemm dam biex jiġi esegwit ix-xogħol? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3591. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 405 u 1969 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? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3592. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 400 u 1918 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? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3612. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid eżatt liema proposti ambjentali u marbuta mat-tibdil fil-klima tal-Baġit 2023 se jkunu 

funded mill-Fondi Ewropej? 

 

02/11/2022 
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* 3613. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm żdiedu l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) f’Malta f’dawn l-aħħar 

għaxar snin, maqsuma sena b’sena? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3614. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid liema setturi kkawżaw l-aktar emissjonijiet ta’ dijossidu tal-karbonju (CO2) dawn l-aħħar 

għaxar snin u kemm żdiedu sena b’sena? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3615. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm qed jitħallsu pagi fil-WasteServ bħala somma totali u tagħti break down tal-pagi 

tal-membri tas-senior management? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3616. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhuma l-kwalifiki tas-senior management tal-WasteServ? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3617. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-Gvern issottomettiex pjan aġġornat għat-tibdil fil-klima qabel il-COP27 hekk kif 

kien miftiehem fil-Paris Agreement? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3648. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jibda l-proġett ta' pixxina terapewtika ġewwa l-Ispecial Unit fl-Iskola Ta' Sannat? 

Jista' jgħid ukoll jekk inħariġx tender u jekk iva lil min ingħata?  Jista’ jgħid x'sar f'din l-aħħar sena rigward dan 

il-proġett u kemm intefqu flus f'din l-aħħar sena fuq dan il-proġett? 

 

03/11/2022 
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* 3649. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa finali/globali tal-proġett ta' pavimentar u xogħol ieħor ta' Pjazza 

San Franġisk fir-Rabat Għawdex? Jista' jgħid kif kienet maqsuma din in-nefqa? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3650. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta ser jitpoġġew bankijiet għall-pubbliku fil-promenade u fil-Menqa ġewwa Marsalforn 

li kienu ġew inawgurati iktar minn sena ilu?  

 

03/11/2022 

 

 

* 3651. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'qed isir fil-parti tat-triq li twassal għall-bajja ta' Ħondoq li bdiet tisfronda? Peress li din 

it-triq kien sar xogħol fuqha fi żmien il-Ministru Refalo iżda ftit wara bdiet tisfronda, jista' jgħid għaliex ix-

xogħol għadu ma bediex biex tiġi rranġata din it-triq? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3652. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3306, tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx kunflitt ċar bejn 

li s-CEO tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) jiġi appuntat minnha waqt li suppost dan 

iwieġeb lejn il-Bord tar-REWS u li għalhekk għandha tinbidel il-liġi biex din il-ħatra ssir mill-Bord u mhux 

mill-Ministru? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3653. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 3111, tista’ l-Ministru tgħid jekk hux se ssir 

sejħa pubblika għall-ħatriet taċ-Chairman u l-membri tal-Bord attwali meta jiġu fi tmiem il-ħatriet tagħhom 

rispettivi, dan ukoll meta wieħed iqis li l-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545 

jgħid b’mod ċar li “Il-membri tal-Bord tar-Regolatur għandhom jinħatru abbażi ta’ kriterji oġġettivi, trasparenti 

u ppubblikati, fi proċedura indipendenti u imparzjali, li tiżgura li l-kandidati jkollhom il-ħiliet u l-esperjenza 

meħtieġa.”? 

 

03/11/2022 

 

* 3671. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għad-Diskors tal-Baġit 2022, speċifikament fis-sezzjoni bl-isem “Għajnuna lit-tfal vulnerabbli”, 

jista' l-Ministru jgħid kemm kienet effettivament in-nefqa s’issa, u kemm hu ppjanat li jkun hemm aktar infiq 

matul l-2022 għal dan l-iskop? Liema skejjel ibbenefikaw jew hu ppjanat li jibbenefikaw minn din l-iskema? 

Kemm hu l-valur li ntalab minn kull skola u għal liema affarijiet (bħal ikel jew riżorsi bażiċi) intalab?  

 

04/11/2022 
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* 3672. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema skemi kellu l-Ministeru għat-Turiżmu biex permezz tagħhom każini tal-baned, 

soċjetatjiet mużikali, għaqdiet tal-festa, u organizzazzjonijiet volontarji oħra jistgħu jibbenefikaw biex ikunu ta' 

attrazzjoni għat-turiżmu, inkluż il-festi, fil-lokalitajiet differenti? Kemm-il organizzazzjoni bbenefikat minn 

dawn l-iskemi minn Jannar 2021 sal-lum? Liema kienu dawn l-organizzazzjonijiet u f'kull każ minn kemm fondi 

bbenefikaw? 

 

04/11/2022 

 

 

* 3673. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kif titħaddem l-iskema ta' aċċessibilità tal-każini tal-banda? Tista' tgħid jekk hemmx il-

ħsieb li din l-iskema tiġi estiża wkoll għal każini oħra? 

 

04/11/2022 

 

 

* 3674. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet mal-Awtorità tal-Ippjanar li jikkonċernaw l-iskola 

primarja tal-Qawra? Min kien/u l-perit/periti li ssottomettew kull applikazzjoni u taħt liema entità/dipartiment 

eċċ. għamlu dan? Għal kull applikazzjoni, jista’ jgħid meta ġiet sottomessa, meta ġiet approvata u meta ħareġ il-

compliance certificate? X'kienet ir-raġuni għal tibdil fil-perit bejn applikazzjoni u oħra?  

 

04/11/2022 

 

 

* 3675. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk iż-żewġ proġetti li kienu tħabbru madwar sena u nofs ilu, u ċjoè l-ġnien fi Triq San 

Ġeraldu u l-proġett ta' ħdejn is-salini tal-melħ, ħdejn il-breakwater (moll) ta' Buġibba, fil-fatt hux ser isiru? Jista' 

l-Ministru jgħid x’kien/u in-numru/i tal-applikazzjoni/jiet mal-Awtorità tal-Ippjanar għal kull wieħed minn 

dawn iż-żewġ proġetti u jinforma fiex waslu dawn l-istess applikazzjonijiet? Jekk dawn il-proġetti ser isiru, 

meta hu maħsub li jibdew u jitlestew? Jekk mhux ser isiru, x'wassal għad-deċiżjoni li ma jsirux? 

 

04/11/2022 

 

 

* 3676. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm tfal jew żgħażagħ li qed jistennew li jidhru quddiem l-

iStatementing Moderating Panel sabiex ikun determinat jekk dawn ikollhomx bżonn Learning Support 

Assistant? Għal kull sena ta’ skola kemm huma dawk it-tfal li qegħdin fuq din il-waiting list? X’inhi r-raġuni li 

għaliha qed ikun hemm daqstant tfal jistennew li jidhru quddiem dan il-bord u x’qed isir biex dan id-dewmien 

jinqata’? 

 

04/11/2022 
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* 3677. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed  fuq il-Mejda tal-Kamra soft copy tal-abbozz tal-Pjan Lokali ta' Għawdex li kien ħareġ 

għall-konsultazzjoni pubblika fl-2002? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3690. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), 

xahar b'xahar, mill-Ministeru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu lill-

kumpanija li isimha qed jintbagħat separatament? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3691. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ingħataw direct orders matul din is-sena (sal-

ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru tas-Saħħa, inkluż l-entitajiet u d-

dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu lill-kumpanija li isimha qed jintbagħat separatament?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3692. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), 

xahar b'xahar, mill-Ministeru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu lill-

kumpanija li isimha qed jintbagħat separatament?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3693. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), 

xahar b'xahar, mill-Ministeru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu lill-

kumpanija li isimha qed jintbagħat separatament?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3694. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il mutur (motor cycle) għandu l-Korp tal-Pulizija? Jista' jgħid f'liema sezzjoni, 

fergħa jew dipartiment fi ħdan il-Korp tal-Pulizija huma assenjati għall-użu l-imsemmija muturi? Jista' l-

Ministru jgħid bħala medja kemm huwa n-numru ta' muturi tal-Korp tal-Pulizija li jintużaw ta' kuljum mit-

Taqsima tat-Traffiku fi ħdan l-istess Korp tal-Pulizija? 

 

07/11/2022 
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* 3695. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il mutur (motor cycles) għandha l-Awtorità għat-Trasport f'Malta? Jista' jgħid 

f'liema sezzjoni, fergħa jew dipartiment fi ħdan l-Awtorità għat-Trasport f'Malta huma assenjati għall-użu l-

imsemmija muturi? Jista' l-Ministru jgħid bħala medja kemm huwa n-numru ta' muturi tal-Awtorità għat-

Trasport f'Malta li jintużaw ta' kuljum biex isir infurzar tal-liġi u kontroll tat-traffiku fit-toroq f'Malta u 

f'Għawdex? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3696. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3114, jista' l-Ministru jispjega kif skont id-dokumenti li 

poġġa fuq il-Mejda tal-Kamra jidher li x-xogħol ta' Key Expert - Electrical Engineer, ġie sub-contracted minn 

kumpanija (A) li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament għal kumpanija oħra (B) li d-dettalji dwarha qed 

jingħataw ukoll separatament, meta skont il-clarifications li ntalbu fl-istadju tal-evalwazzjoni tat-tender, 

kumpanija (A) kienu kkonfermaw li l-ebda parti tat-tender mhu se tiġi sub-contracted, kif jikkonferma d-

dokument li qed jingħata separatament ma' din il-mistoqsija? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3710. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari bin-numru 3139 dwar sinjali tat-traffiku fi Triq il-Kapuċċini, Ħaż-

Żabbar, jista’ l-Ministru ġentilment iwieġeb din il-mistoqsija u jara li jerġgħu jsiru s-sinjali mal-art, inkluż stop 

signs u marki sofor, peress li wara li fl-aħħar sar it-tarmak mill-ġdid fit-triq, dawn is-sinjali baqgħu ma sarux? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3711. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza ghat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2056, jista’ l-Ministru jgħid meta kien lest ir-rapport li 

bħalissa qed jiġi skrutinizzat mill-entitajiet ikkonċernati? Jista’ jpoġġi kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3712. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba li tat il-Ministru għall-mistoqsija parlamentari 2744, peress li fl-10 t’Ottubru li għadda 

l-Ministru infurmatni li x-xogħlijiet kienu ser jiġu konklużi “fil-jiem li ġejjin” u issa qegħdin f’nofs Novembru 

(xahar wara) u x-xogħol għadu pendenti, tista’ l-Ministru ġentilment tagħti aġġornament ta’ x’sar fl-aħħar xahar 

fuq dan il-proġett u meta ser ikun lest ix-xogħol min-naħa tal-Koporazzjoni kkonċernata? Taf il-Ministru li f’din 

il-parti tat-triq hemm mill-inqas żewġ parkeġġi riżervati għall-persuni b’diżabilita li ilhom neqsin  minħabba li 

tneħħa t-tarmak, sa minn Marzu li għadda bil-konsegwenza li dawn il-familji qed jiffaċċjaw ħafna problemi 

minħabba dan id-dewmien? 

 

07/11/2022 
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* 3716. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu fuq imwejjed u siġġijiet bejn 

l-ewwel ta’ Ġunju u l-aħħar t’Ottubru ta’ din is-sena? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3717. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta huwa maħsub li titressaq quddiem din il-Kamra liġi bbażata fuq il-white paper 'Legal 

Reform for the Tourism Industry' li ġiet ippubblikata fl-2016, liema riforma kellha ssir skont il-Politika 

Nazzjonali tat-Turiżmu għall-Gżejjer Maltin li tnediet f’Marzu 2015, u li skont it-tweġiba tal-istess Ministru 

għall-mistoqsija parlamentari 578, din kellha titressaq quddiem din il-Kamra għall-Ewwel Qari qabel il-vakanzi 

tas-sajf? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3718. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 574, 1842, 2466, 2817 u 3157, u jgħid l-Awtorità Maltija 

għat-Turiżmu kemm għandha arretrati x’tiġbor f’liċenzji minn operaturi turistiċi mill-2013 sal-lum, maqsuma 

sena b’sena? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3719. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex twaqqaf iċ-ċans li nursing aide fl-Isptar 

Monte Carmeli jkun jista’ jaħdem sigħat żejda bħala 'time in lieu'? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3720. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

 Jista' d-Deputat Prm Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta beda s-servizz ta' 'nurse navigator' fl-

Onkoloġija u fl-Isptar Mater Dei? Jista’ jispjega kemm hemm infermiera ingaġġati b'dan it-titlu u minn meta 

bdew kull wieħed? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3724. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3276 u jgħid kemm hawn persuni rreġistrati bħala 

beekeepers, maqsuma skont il-lokalità? 

 

08/11/2022 
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* 3725. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dokument tad-Diskors tal-Baġit 2023, f’paġna 56, hemm stqarrija li timplika li l-Malta Enterprise se tkun 

qed toffri servizzi biex tgħin lill-kumpaniji jimplimentaw l-ESG. Tista’ l-Ministru tgħid: 

 

· X'servizzi se jiġu offruti? 

 

· Min se jkun qed joffri dawn is-servizzi? 

 

· Meta se jibda dan is-servizz? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3726. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dokument tad-Diskors tal-Baġit 2023, f’paġna 53, hemm dikjarazzjoni dwar Start-Ups fejn il-Gvern 

iddikjara li għen 35 proġett (Start-Ups ġodda) u biex jagħmel dan investa €35 miljun. Tista’ l-Ministru tgħid: 

 

· Jekk hux possibbli li tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra, lista ta' dawn l-istart-ups u l-focus ewlieni tagħhom fl-

industrija? Eżempju (AI, 3D Printing etc) 

 

· Kemm impjegaw persuni dawn l-istart-ups matul l-aħħar 12-il xahar? 

 

· X'inhuma s-salarji medji? 

 

· X'inhuma l-ħiliet speċjalizzati meħtieġa biex taħdem ma' dawn l-istart-ups? 

 

· X'inhu r-return on investment li qed jistenna l-Gvern mill-investiment ta' €22 miljun? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3727. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Matul il-preżentazzjoni tal-Baġit, il-Ministru rrefera biss għall-Air Malta f’paġni 63 u 64, fejn indika l-isfidi u r-

restrizzjonijiet tal-UE, iżda ma joffri l-ebda soluzzjonijiet, għaldaqstant jista’ l-Ministru jindika:  

 

1. X'inhu l-kalendarju (data) mistenni għall-impjegati tal-Air Malta biex verament ikunu jafu fejn qegħdin? 

 

2. F'termini assoluti, x'se tiswa din il-problema tal-Air Malta biex tnaqqas il-ħaddiema? 

 

3. Jista’ joffri viżibilità ta’ x’inhi l-viżjoni tal-Gvern biex jiżgura li Malta tibqa’ jkollha l-linja tal-ajru tagħha? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3728. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma jekk hemmx ħsieb biex is-CGM (Continuous 

Glucose Monitoring) tingħata lil dawk bid-dijabete ta' bejn il-21 u 35 sena? Jekk iva, meta ser tidħol fis-seħħ din 

il-miżura? 

 

08/11/2022 
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* 3729. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2053 u 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? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3730. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2054 u jgħid kemm sewa l-pjan kbir ta’ Riġenerazzjoni tal-

Port? Jista’ jagħti l-istudji li ntużaw? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3731. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2078, jista' l-Ministru jgħid x'sar progress s'issa? Jista' jgħid x'ħa jsir 

mill-Palazz? Jista' jgħid jekk il-pubbliku hux se jkollu aċċess għall-Palazz? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3737. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li l-Ministru dejjem jinsisti li l-Gvern tiegħu ħoloq industriji ġodda matul l-aħħar għaxar snin, jista’ l-

Ministru jgħid x’jifhem bit-terminu, “Ħolqien ta’ Industrija ġdida”? 

 

Jista' jgħid ukoll: 

 

1. Liema industriji ġodda nħolqu fl-aħħar sentejn jew tliet snin? 

 

2. Kemm inħolqu impjiegi b'valur miżjud? 

 

3. X'inhu s-salarju medju għal dawn l-impjiegi? 

 

4. Kemm minn dawn l-impjiegi qed iħaddmu żgħażagħ Maltin? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3738. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid:  

 

1. Kemm hawn vetturi bil-“Y” plate reġistrati Malta? 

 

2. Kemm hemm ħsieb li se jibqgħu jiġu rreġistrati?  

 

3. Kemm kienu reġistrati fl-aħħar ħames snin, sena sena?  

 

08/11/2022 

 



13 

 

* 3739. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed jitħallsu x-xufiera tal-Malta Public Transport? Jista’ jgħid ukoll jekk huwiex 

minnu li hemm rati differenti bejn ħaddiema ta’ nazzjonalità Maltija u ħaddiema ta’ nazzjonalità barranija? 

Jista’ jgħid jekk huwiex minnu li dan l-aħħar inġiebu ħaddiema mir-Renju Unit li qegħdin jitħallsu b'rati ferm 

ogħla minn dawk Maltin?  

 

08/11/2022 

 

 

* 3740. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'inhu jżomm l-entità li hu responsabbli minnha biex fi Triq Sant'Anna u Triq Nazzjonali 

fil-Floriana jsiru tabelli u sinjali biex jagħtu indikazzjoni tal-veloċità li tista' tintlaħaq f'dawn it-tali toroq? Jista’ 

jgħid kemm seħħew inċidenti fi Triq Nazzjonali u fi Triq Sant'Anna fil-Floriana fl-aħħar għaxar snin? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3741. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2207 u jgħid x’inhu l-ammont ta’ eks ħaddiema tas-servizzi, 

ċjoè Korpi Dixxiplinarji ta' Malta li huma: il-Pulizija, il-Forzi Armati, il-Faċilità Korrettiva u l-Protezzjoni 

Ċivili, dwar in-numru ta’ persuni li għadhom ma laħqux l-età pensjonabbli, li jirċievu biss il-Pensjoni tat-Teżor 

u mhux f'impjieg għas-sena 2021? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3742. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

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

 

08/11/2022 

 

 

* 3743. L-ONOR. ALEX BORG staqsa 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, jew inċentiva tingħata lil 

dawk l-isportivi Għawdxin b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li jkunu qegħdin jippreparaw biex jieħdu 

sehem fl-iSpecial Olympics?  

 

08/11/2022 

 

 

* 3744. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma jekk hemmx pjan dwar parkeġġ pubbliku ġewwa r-Rabat, Għawdex? Jekk iva, fejn 

hu ppjanat li jiġi mibni u meta ser jinbeda? 

 

08/11/2022 
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* 3745. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema stadju wasal il-Masterplan tax-Xlendi, Għawdex? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3746. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm familji f'riskju ta' faqar ġewwa Għawdex fil-preżent? X’qiegħed isir biex 

dawn il-familji ma jibqgħux f'riskju ta' faqar? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3748. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm letturi full-time u part-time, kemm visiting kif ukoll b’loads T u TR f’kull 

dipartiment ta’ kull fakultà, istitut u ċentru ġewwa l-Università ta’ Malta? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3749. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti għal kull sena ta’ kull kors eżistenti ġewwa l-Università ta’ Malta? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3750. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Peress li fl-2013 SportMalta kienet tat lill-klabb Swieqi United FC l-użu tal-grawnd tal-futbol f’Santa Clara 

School għal 17-il sena u peress li l-klabb tal-futbol kiber bil-kbir matul l-aħħar snin u dak il-grawnd tal-futbol 

m'għadux kbir biżżejjed u għalhekk qed ikollhom jitħarrġu fil-grawnds tal-futbol li ġejjin: Ħamrun Spartans FC, 

Junior College, Pembroke Athleta, Sirens FC, San Ġużepp f’Santa Venera, u oħrajn, jista’ l-Ministru jispjega 

jekk:  

a. hemmx xi pjanijiet fis-seħħ biex il-grawnd tal-futbol attwali f'Santa Klara jiġi estiż, biex ikun jista' jakkomoda 

l-bżonnijiet ta' dan il-Futbol Klabb li qed jikber; 

b. jekk hemmx xi pjanijiet fis-seħħ biex tiġi lokalizzata żona oħra fil-viċinanzi tal-lokalità tal-klabb, li se 

tipprovdi lil dan il-Futbol Klabb b'faċilitajiet ta' taħriġ permanenti; 

ċ. jekk il-klabb tal-futbol inżammx/qed jinżamm infurmat b’xi diskussjonijiet relatati ma’ dan ta’ hawn fuq? 

 

08/11/2022 

 

* 3751. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Peress li l-Komunità tas-Sajd bil-Qasba u l-isport qed tiffaċċja kontinwament diffikultajiet biex isibu postijiet 

xierqa fejn jipprattikaw id-delizzju tagħhom u jorganizzaw kompetizzjonijiet tas-sajd sportivi u peress li dawn l-

avvenimenti u dan l-isport għandhom ukoll il-potenzjal li jattiraw barranin lejn gżiritna, jista’ l-Ministru jispjega 

jekk: 

a. hemmx xi pjanijiet biex tinstab żona permanenti fejn din il-komunità tista' tipprattika l-passatemp tagħha u 

torganizza l-kompetizzjonijiet tagħhom? Jekk iva, għal kemm aktar iridu jistennew? 
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b. jekk m'hemmx pjanijiet biex tinstab żona permanenti, hemm pjanijiet biex jinstabu żoni magħżula, fejn din il-

komunità titħalla tipprattika l-passatemp tagħha u torganizza l-avvenimenti tagħha, mingħajr ma jkollha tiffaċċja 

diffikultajiet kontinwi biex jinkisbu l-permessi meħtieġa? Jekk iva, għal kemm aktar iridu jistennew? Jekk 

bħalissa m'hemmx pjanijiet biex din il-komunità sportiva tiġi megħjuna, jista' jispjega r-raġuni għaliex il-

Ministru ma pprovax isib soluzzjoni għall-problema tagħhom? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3752. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Fid-dawl li ftit ġimgħat ilu persuni li riedu japplikaw għall-Hybrid Remote Working Programme ntalbu jagħmlu 

kors, u peress li l-ġimgħa li għaddiet tħassru l-korsijiet għal dawk il-persuni li jridu jaħdmu b'mod remot, jista’ 

l-Prim Ministru jgħid jekk dan hux minnu? Jista' l-Prim Ministru jagħti aġġornament dwar ir-remote working 

policy u kif u sa meta jistgħu japplikaw persuni għall-Hybrid Remote Working Programme? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3753. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk id-dipartimenti tal-Gvern humiex mistennija jwaqqfu r-“Remote Working” 

mill-1 ta' Jannar 2023? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3754. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid preżentement kemm hemm priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li qed jiskontaw 

piena ta' ħabs relatata mal-pussess u/jew traffikar tal-kannabis? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3755. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jistà l-Ministru jgħid kemm persuni applikaw għall-expungement of criminal records u kemm-il expungement 

ġie approvat minn Diċembru 2021 sa Novembru 2022? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3756. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3098, jista’ l-Ministru jispjega fejn wieħed jista' jsib l-

audit report dwar l-evalwazzjoni li saret lill-American University of Malta (AUM) fil-website tal-MFHEA? 

Jidher li l-unika rapport li hemm ippubblikat huwa dak tal-2021 u mhux dak l-aktar riċenti. 

 

08/11/2022 
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* 3757. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk il-Kunsilli Lokali hux se jibqgħu jqassmu boroż tal-ġbir tal-iskart b'xejn? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3758. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3759. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li 

hemm fil-Ministeru tiegħu rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3760. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3761. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3762. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3782. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka l-iskemi li ġew maħruġa matul is-snin 2021 u 2022 mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali? 

Kemm ġew allokati fondi għal kull skema li nħarġet?  

 

09/11/2022 
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* 3783. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

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

 

B’rabta mal-iskema li nħarġet fl-2021, “Skema 2021-2022 biex isir ingaġġ ta' uffiċjal tal-komunità "Steward" 

għat-trattament xieraq tal-annimali biex jaħdem fil-lokalitajiet f'Malta u Għawdex”, jista’ l-Ministru jgħid: 

a. kemm applikaw kunsilli għal din l-iskema; 

b. liema kunsilli applikaw għal din l-iskema u liema applikazzjonijiet ġew approvati; u 

ċ. kemm kienet l-allokazzjoni ta' fondi fuq il-proġetti approvati? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3784. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

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

 

B’rabta mal-iskemi li ġew maħruġa fl-2021 - 2022 li kienu mmirati biex jassistu l-ħarsien tal-annimali, jista’ l-

Ministru jgħid: 

a. kemm daħlu applikazzjonijiet għal dawn l-iskemi u kemm minnhom ġew approvati; u 

b. kemm kien hemm fondi għal din l-iskema u kemm minnhom ġew allokati? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3792. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Peress li f'Ġunju li għadda l-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-country report dwar l-andament soċjoekonomiku 

ta' Malta, fejn fih qalet li jinħass nuqqas kbir ta’ ħaddiema f' Malta u l-ispariġġ fil-ħiliet huma sinifikanti fis-

setturi kollha, għaldaqstant jista’ l-Ministru jindika x’miżuri ser jittieħdu sabiex dan jiġi indirizzat ? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3793. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-permessi kollha kif approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar fuq l-

applikazzjonijiet: PA/08852/17 ; PA/00319/19 ; PA/00306/19 ; PA/00898/20  u PA/04715/20 relatati ma’ 

xogħlijiet li jinsabu għaddejjin jew li diġà tlestew viċin l-Għajn tal-Mellieħa fiż-żona ta’ Triq il-Marfa fil-

lokalità tal-Mellieħa?  

 

09/11/2022 

 

* 3794. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-korrispondenza kollha li għaddiet bejn il-Kunsill Lokali tal-

Mellieħa u Care Malta Ltd minn Jannar 2019 u Ottubru 2022 dwar it-Teatru Grieg li jinsab fi Ġnien il-Qigħan 

fil-Mellieħa biswit Dar il-Madonna tal-Mellieħa? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3795. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda u jintemm ix-xogħol fuq l-estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa? 

 

09/11/2022 
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* 3796. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk hemmx xi forma ta’ fondi allokati għall-koperattivi f’pajjiżna u li dawn għadhom 

ma ġewx mogħtija minkejja li ilhom snin imwiegħda? Jekk iva, jista’ jgħid kemm hu l-ammont u meta 

mistennija li dawn jingħataw? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3797. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kull rapport li setgħet għamlet l-Awtorità għall-Ambjent u r-

Riżorsi (ERA) u li kienu relatati mal-applikazzjonijiet: PA/08852/17, PA/00319/19, PA/00306/19, PA/00898/20 

u PA/04715/20, liema applikazzjonijiet daħlu quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar u li huma relatati ma’ xogħlijiet 

viċin l-Għajn tal-Mellieħa fil-limiti ta’ Triq il-Marfa fil-Mellieħa? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3800. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li kien hemm bosta lmenti mingħand ġenituri ta’ studenti u edukaturi fi ħdan l-Iskola Primarja tas-

Siġġiewi għall-fatt li s-sala prinċipali qed tintuża bħala store għal tagħmir mediku, jista' l-Ministru jgħid meta s-

sala tal-Iskola Primarja tas-Siġġiewi se tkun tista’ terġa’ tibda tintuża b’mod regolari għall-attivitajiet edukattivi 

u soċjali kemm mill-Edukaturi kif ukoll mill-istudenti? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3814. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm missirijiet u ommijiet effettivament intbagħtu l-ħabs wara li nstabu ħatja ta' ksur 

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

artikolu 338 (11), dwar in-nuqqas ta' aċċess ta' wlied minuri, matul is-sena 2021? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3815. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm missirijiet u ommijiet effettivament nstabu ħatja ta’ ksur tal-liġi kriminali Kap. 9 

tal-Liġijiet ta’ Malta, artikolu 338(z) dwar in-nuqqas ta’ ħlas tal-manteniment u artikolu 338(ll) dwar in-nuqqas 

ta’ aċċess ta’ wlied minuri u kemm weħlu twissijiet, multi jew ħabs sospensiv, matul is-sena 2021? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3825. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3257, jista’ l-Ministru jgħid liema huma r-raġunijiet 

kummerċjali b’tali mod li art pubblika tingħata b’konċessjoni lill-privat? 

 

10/11/2022 
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* 3826. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tas-sejħa pubblika li saret, fejn tistieden lill-pubbliku 

inġenerali biex jista’ jitfa’ l-offerta jew juri interess għal dawn il-konċessjonijiet ġewwa Kemmuna? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3827. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra s-site plans tal-konċessjonijiet mogħtija fil-bajjiet ta’ Kemmuna? 

Jista’ jgħid sa fejn dawn l-istess encroachments iwasslu? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3828. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti assigurazzjoni lill-pubbliku li l-foreshore qiegħed ikun imħares b’dawn il-konċessjonijiet 

fil-bajjiet ta’ Kemmuna? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3829. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif il-Ministeru qiegħed jara li l-kundizzjonijiet mogħtija tal-encroachments ġewwa l-

bajjiet ta’ Kemmuna qed ikunu mħarsa? Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba kien hemm żjarat mill-infurzar 

ġewwa l-bajjiet f’Kemmuna? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3830. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Fid-dawl li l-Ministru għal diversi drabi tkellem u qal li ser ikun hemm pjan biex id-deckchairs u umbrelli jkunu 

regolarizzati, jista’ l-Ministru jgħid fejn wasal dan il-pjan? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3870. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2757 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lill-Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

10/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Id-Disa’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża         

   Vot 33     - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

   Vot 34     - Ambjent Malta 

   Vot XVI  - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża – Kapital 

 

Skont il-Mozzjoni ta’ proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022: 

 

2. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri tar-Raba’– Tielet Qari – Ministru 

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

 

3. Ministeru għas-Saħħa – Votazzjonijiet 

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

5. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Votazzjonijiet  

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

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

8. Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u Kummerċ – Votazzjonijiet 

9. Ministeru għall-Ġustizzja – Votazzjonijiet  

10. Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali - Votazzjonijiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 14 ta’ Novembru 2022, 

fil-5.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

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

Ministru għas-Saħħa 

 

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 GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 15 ta’ Novembru 2022, 

fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. 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. 

 

 

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  

14 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


