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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 29 
 
L-Erbgħa, 5 ta’ Ottubru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.01 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal l-Onor. Michael Falzon, il-Ministru għall-
Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni 
Soċjali u Affordabbli l-Onor. Roderick Galdes, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-
Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela 
kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
L-Onor. Graziella Attard Previ u l-Onor. Davina Sammut Hili kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L-Onor. Robert Arrigo, l-Onor. Eve Borg Bonello, l-Onor. Chris Said u l-Onor. Edward Zammit 
Lewis kienu skużati. 
 
L-Onor. Ivan J. Bartolo u l-Onor. Robert Cutajar kienu assenti. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 28 li saret fl-4 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
RULING MIS-SEDJA 
 
L-Ispeaker ta ruling għat-talba magħmula mill-Onor. Paula Mifsud Bonnici fis-seduta 28 tal-4 ta’ 
Ottubru 2022 dwar tweġibiet għal mistoqsijiet parlamentari. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 679, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. 
Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 606 Tabella bl-isem Pandemic Response Actions and Measures għall-perjodu bejn 
Jannar 2020 u Marzu 2022, flimkien mal-istima tagħhom għas-sena 2022, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 679. 

 
Bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 782, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 607 Informazzjoni dwar konsulenti b’kuntratt indefinit fid-dekasteru li għalih hu 

responsabbli l-Ministru għas-Saħħa fil-perjodu bejn Jannar 2017 u Awwissu 2022.  
 
 
Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 782 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 608 Tagħrif dwar l-ispiża f’reklamar, maqsuma skont il-mezz tax-xandir, fid-dekasteru 

li għalih hu responsabbli l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol fis-snin bejn 2019 u 
Settembru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1341; 

 
f’isem il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 609 Ftehim li sar bejn Heritage Malta Services Ltd u B4 Group obo Cheese & Cuts datat 

22 ta’ Frar 2021 biex tinkera l-bitħa Ta’ Bistra Catacombs għal faċilitajiet ta’ 
catering, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2369; 

 
f’isem il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 610 Tabella li turi rapporti lill-Pulizija ta’ storbju eċċessiv bejn Jannar 2021 u Ġunju 

2022 maqsuma skont il-lokalità, tabella li turi n-numru ta’ rapporti ta’ storbju 
eċċessiv bejn il-ħdax ta’ flgħaxija u s-siegħa ta’ filgħodu u dawk bejn is-siegħa u s-
sitta ta’ filgħodu maqsuma skont il-ħoss u l-lokalità bejn Jannar 2021 u Ottubru 
2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2232; u 

 
f’isem il-Ministru għal Għawdex, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 611 Tabella li turi n-nefqa fuq sahra fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għal Għawdex bejn Jannar 2001 u Ġunju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 2181. 

 
 
KONDOLJANZI 
 
Il-Prim Ministru, l-Onor. Robert Abela, f’ismu u f’isem in-naħa tal-Gvern, u l-Onor. David Agius, 
f’ismu u f’isem in-naħa tal-Oppożizzjoni, tkellmu dwar il-mewt tas-Sur John Grech, missier il-Kap 
tal-Oppożizzjoni, l-Onor. Bernard Grech, li ġrat fit-18 ta’ Settembru 2022, u taw il-kondoljanzi lill-
familjari tiegħu.  
 
L-Onor. Bernard Grech irringrazzja lill-Kamra għas-sentimenti murija.  
 
L-Ispeaker ingħaqad maż-żewġ naħat tal-Kamra fis-sentimenti espressi u talab lill-Iskrivan tal-
Kamra biex iwassal il-kondoljanzi lill-familja tal-Onor. Bernard Grech.  
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PETIZZJONIJIET 
 
Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Ryan Callus ippreżenta petizzjoni ffirmata minn numru ta’ uffiċjali 
tad-Dwana, b’referenza għall-inġustizzja li sofrew meta ġew imċaħħda mill-Pensjoni tas-Servizz u 
qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 612 Petizzjoni ffirmata minn 20 uffiċjal tad-Dwana dwar investigazzjoni mill-

Ombudsman bir-referenza T0128 dwar inġustizzja li sofrew il-firmatarji meta ġew 
imċaħħda mill-Pensjoni tas-Servizz, u 19-il ittra ta’ ħatra bħala gwardjani jew 
uffiċjali tad-Dwana. 

 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-KONSERVAZZJONI U L-

AMMINISTRAZZJONI TAS-SAJD  -  ABBOZZ NRU 10 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, ippropona t-
Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-
Sajd. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Alicia 
Bugeja Said, issekondat. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Anton Refalo, l-Onor. Alicia Bugeja Said, l-Onor. Stefan Zrinzo 
Azzopardi u l-Onor. Andy Ellul għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Toni Bezzina għan-naħa tal-
Oppożizzjoni. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar il-
Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd, Kap. 425 u biex jipprovdi għat-twaqqif ta’ miżuri 
effettivi u għall-ħwejjeġ l-oħra kollha li huma anċillari għalihom” inqara t-tieni darba.  
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ppropona li dan l-Abbozz ta' Liġi 
jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta’ Liġi. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
Fis-6.14 p.m. il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-
aġġornament. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor Andy Ellul, ippropona l-aġġornament tal-
Kamra għat-Tnejn, 10 ta’ Ottubru 2022 fl-4.00 p.m., b’din l-aġenda: 
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Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-
Annimali, Kap. 439”. 
 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u  
l-liġijiet varji dwar il-Protezzjoni Ċivili    Tieni Qari (Kont.) 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ    Tieni Qari  
  
Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala  
Membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Jew xi aġenda oħra li tiġi komunikata aktar tard. 
 

_______________ 
 
 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni  Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji  Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur  
u liġijiet oħra dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur   Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u  
l-Amministrazzjoni tas-Sajd    Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni mill-Onor. Adrian Delia, l-Onor. Joe 
Giglio u mill-Onor. Jerome Caruana Cilia. 
 
Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Adrian Delia qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 613 Artiklu li deher fil-ġurnal The Sunday Times of Malta fl-10 ta’ Lulju 2022 bl-

isem ‘How passport buyer milked millions from Vitals deal’; 
 
P.L. 614 Artiklu li deher fil-ġurnal The Sunday Times of Malta fl-24 ta’ Lulju 2022 bl-

isem ‘Millions shifted out of Vitals on days of government payments’; 
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P.L. 615 Artiklu li deher fil-ġurnal The Sunday Times of Malta fil-31 ta’ Lulju 2022 bl-
isem ‘Schembri ‘money-laundering’ company received payments from Vitals, 
Steward’; 

 
P.L. 616 Artiklu li deher fil-ġurnal The Sunday Times of Malta fit-28 ta’ Awwissu 2022 

bl-isem ‘Steward turns a profit, despite its claims of an unworkable contract’; u 
 
P.L. 617 Artiklu li deher fil-ġurnal illum fit-28 ta’ Awwissu 2022 bl-isem ‘Bnadi 

mitluqa, abbandunati jew moħlija: L-Isptar San Luqa jistenna li jerġa’ jingħata 
l-ħajja’. 

 
Fis-6.49 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 10 ta’ Ottubru 2022 
fl-4.00 p.m. kif komunikat mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
KONFERMATI    
 
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


