
 

 1

MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 30 
 
It-Tnejn, 10 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 għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia u l-Ministru 
għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, is-Segretarju 
Parlamentari għall-Fondi Ewropej l-Onor. Chris Bonett, l-Onor. Romilda Baldacchino Zarb, l-Onor. 
Naomi Cachia, l-Onor. Jerome Caruana Cilia, l-Onor. Robert Cutajar, l-Onor. Randolph De Battista, 
l-Onor. Beppe Fenech Adami, l-Onor. Cressida Galea, l-Onor. Alex Muscat, l-Onor. Chris Said kienu 
msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L-Onor. Robert Arrigo kien skużat. 
 
L-Onor. Mark Anthony Sammut kien msiefer fuq xogħol uffiċjali tal-Partit. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 29 li saret fil-5 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MERĦBA MILL-ISPEAKER 
 
L-Ispeaker ta merħba lil delegazzjoni mmexxija mill-House of Commons tal-Kanada mmexxija mill-
Ispeaker tal-House of Commons l-Onor Anthony Rota, li segwiet l-ewwel parti tas-seduta mill-
gallarija tal-pubbliku. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 848, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-
Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 618 Listi ta’ akkwisti minn Heritage Malta fis-snin bejn l-2013 u l-2022, maqsuma skont 
kif ġew akkwistati u minn fejn. 

 
Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 848 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 619 Informazzjoni dwar l-ammont li tħallas lil Media.link/Media Link Communications 

għal reklamar mid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru għas-Saħħa fil-
perjodu bejn Jannar 2017 u Ġunju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 2751. 

 
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 620 Ftehim li sar bejn Heritage Malta Services Ltd u Collision Catering Ltd datat 5 ta’ 

Ottubru 2017 għal faċilitajiet ta’ catering għall-MUZACafè fil-Mużew Nazzjonali 
tal-Arti fil-Berġa tal-Italja, il-Belt Valletta, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 2370; 

 
P.L. 621 Lista ta’ impjegati ma’ Heritage Malta u f’liema sezzjoni kienu impjegati fis-snin 

bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2371; 
 
P.L. 622 Rapporti annwali u stqarrijiet finanzjarji ta’ Teatru Manoel sal-31 ta’ Awwisu tas-

snin bejn l-2017 u l-2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2375; 
 
P.L. 623 Tagħrif dwar l-ispejjeż involuti għaċ-ċerimonji tal-ftuħ u tal-għeluq tal-iSpecial 

Olympics 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2815; 
 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 624 Rapport annwali tal-Fond għall-Bilanċi Residwi (Residual Balances Fund) għall-

perjodu bejn Marzu 2021 u Marzu 2022; u 
 
P.L. 625 Rapport minn PwC bħala l-persuna kompetenti appuntata fir-rigward tan-Nemea 

Bank plc, li jkopri l-perjodu bejn Lulju u Novembru 2021;  
 
f’isem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 626 Tagħrif dwar l-ispiża f’reklamar fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ fis-snin bejn Jannar 2019 u 
Settembru 2022, maqsuma skont il-mezz tax-xandir, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 2088; 

 
P.L. 627 Informazzjoni dwar delegazzjonijiet li l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u 

Ewropej u l-Kummerċ mexxa jew kien parti minnhom, maqsuma skont l-iskop taż-
żjara fil-perjodu bejn Jannar u Settembru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 2494; 
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P.L. 628 Manual on Transport and Travel Policies and Procedures maħruġ mill-Ministeru 
għall-Finanzi u x-Xogħol datat 9 ta’ Mejju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 2497; 

 
P.L. 629 Tagħrif dwar l-ispiża f’pubbliċità fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ fil-perjodu bejn Jannar u 
Settembru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2498; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 630 Tagħrif dwar l-ispiża f’reklamar fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli fis-snin bejn Jannar 2019 u Settembru 
2022, maqsuma skont il-mezz tax-xandir, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 2086. 

 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, qiegħdet fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 

P.L. 631 Avviż Legali Nru 243 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 
dwar il-Fornitura tal-Ilma;  

 

P.L. 632 Avviż Legali Nru 244 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 
fuq il-Provvista tal-Elettriku (Emenda Nru 2); u 

 
P.L. 633 Environmental Impact Assessment bir-referenza EA 00001/22 maħruġ mill-

Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) dwar il-bini tat-trakka tal-karozzi u 
multi-purpose motorsports hub f’Ħal Far, datata Frar 2022; Project Description 
Statement għall-Malta Racetrack Project (Version 2) datat Novembru 2021, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2706. 

 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 634 Tagħrif dwar l-ispiża f’reklamar fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar fis-snin bejn Jannar 2019 u Settembru 2022, 
maqsuma skont il-mezz tax-xandir, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
2089. 

 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 635 Tabella li turi l-ammont ta’ notifiki ordnati mill-Qrati tal-Ġustizzja maqsuma bejn 

dawk imqassma bl-idejn u dawk bil-posta fil-perjodu bejn Jannar 2021 u l-5 ta’ 
Ottubru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2687. 

 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Michael Farrugia, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi, irrapporta li Abbozz Nru 9 –  Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 
u Liġijiet oħra dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, għadda mill-istadju ta’ Kumitat mingħajr emendi. 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-
Kamra, fil-laqgħa tal-Kumitat dwar is-Saħħa li nżammet aktar kmieni dakinhar, l-Onor. Deo 
Debattista ssostitwixxa lill-Onor. Romilda Baldacchino Zarb, u fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti 
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dwar il-Kontijiet Pubbliċi, li kienet se tinżamm l-għada, 11 ta’ Ottubru 2022 l-Onor. Omar Farrugia 
kien se jissostitwixxi lill-Onor. Alex Muscat. 
 
 
MOZZJONIJIET 
 
73. ABBOZZ TA’ LIĠI SABIEX JEMENDA L-ATT DWAR IT-TRATTAMENT XIERAQ 
TAL-ANNIMALI 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, ippropona l-
Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-
Annimali, Kap. 439”. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ORDINANZA DWAR L-ESPLOŻIVI U L-

LIĠIJIET VARJI DWAR IL-PROTEZZJONI ĊIVILI  -  ABBOZZ NRU 8 (KONT.) 
 
Il-Kamra rriżumiet mill-4 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
sabiex jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u l-Liġijiet Varji relatati mal-Protezzjoni Ċivili. 
 
Fid-diskussjoni ħa sehem l-Onor. Byron Camilleri għan-naħa tal-Gvern. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Ordinanza dwar 
l-Esplożivi, Kap. 33 u l-Liġijiet Varji relatati mal-Protezzjoni Ċivili” inqara t-tieni darba.  
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ippropona 
li dan l-Abbozz ta’ Liġi jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
 
2. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-

SAĦĦA  -  ABBOZZ NRU 7 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, ippropona t-Tieni Qari tal-
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa. 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, issekonda. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Chris Fearne, l-Onor. Andy Ellul, l-Onor. Michael Farrugia, 
għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Stephen Spiteri, l-Onor. Ian Vassallo u l-Onor. Paula Mifsud Bonnici 
għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
L-Onor. Paula Mifsud Bonnici baqgħet in possession. 
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Fis-7.00 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta u baqgħet aġġornata. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, l-Onor. Alison Zerafa Civelli, ipproponiet l-
aġġornament tal-Kamra għat-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2022 fl-4.00 p.m., b’din l-aġenda: 
 
 
Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda jew iħassar liġijiet varji dwar l-
Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, u dwar oqsma relatati u anċillari għalihom” 
 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa    Tieni Qari (Kont.) 
 
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 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 id-Dħul ta’ Malta bħala  
Membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l Att dwar it Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’   Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ liġi li jemenda l Att kontra Money Laundering    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet 
ta’ Miżuri għall-Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u  
Persuni fil-Ħajja Pubblika     Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet  
dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l Att dwar l Affarijiet tal Konsumatur u  
Liġijiet oħra dwar il Protezzjoni tal Konsumatur    Tielet Qari  

 
_______________ 

 
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 
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Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u  
l-Amministrazzjoni tas-Sajd    Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u  
l-liġijiet varji relatati mal-Protezzjoni Ċivili Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern mill-Onor. Omar Farrugia u mill-Onor. Alison 
Zerafa Civelli. 
 
Fis-7.25 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2022 
fl-4.00 p.m. kif komunikat mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
KONFERMATI    
 
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


