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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 31 
 
It-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.02 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, il-Ministru 
għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela 
kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
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 u l-Onor. Stephen Spiteri kienu skużati. 
 
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 30 li saret fl-10 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA  
 
L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 636 Tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 7 li saret lis-Sedja mill-Onor. 

Carmelo Abela dwar l-impjegati fl-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istandards fil-
Ħajja Pubblika. 

 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 854 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
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TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, f’isem il-Ministru għall-Wirt 
Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 637 Lista li turi l-għaqdiet mużikali f’Malta u f’Għawdex maqsuma skont il-lokalità, bi 

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1263; 
 
P.L. 638 Lista tal-impjegati tat-Teatru Manoel flimkien mal-kwalifiki u s-salarju annwali 

tagħhom, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2376; 
 
P.L. 639 Bijografija tas-Sur Kevin Drake, Direttur Artistiku ta’ Strada Stretta, bi tweġiba 

għall-mistoqsija parlamentari numru 2380; 
 
f’isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 640 Bijografija tas-Sur Robert Ducker,-Chairman tal-Awtorità tad-Djar u l-bijografija 

tas-Sur Leonid McKay, Chief Executive Officer tal-Awtorità tad-Djar, bi tweġiba 
għall-mistoqsija parlamentari numru 1766. 

 
f’isem il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 

P.L. 641 Avviż Legali Nru 248 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 dwar il-Kunsill Konsultattiv 
dwar l-Agrikoltura; 

 
P.L. 642 Avviż Legali Nru 249 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jħassru r-Regolamenti 

dwar il-Kontroll tal-Bejgħ ta’ Majjali għall-Qatla u ta’ Porku u dwar il-Kontroll tal-
Bejgħ ta’ Bhejjem għall-Qatla u ta’ Ċanga; u 

 

P.L. 643 Avviż Legali Nru 250 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 
dwar l-Istandards għat-Tqegħid fis-Suq tal-Frott u l-Ħxejjex. 

 
P.L. 644 Tagħrif dwar l-ispiża f’reklamar, fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali fis-snin bejn Lulju 2017 u 
Settembru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1327. 

 
f’isem il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 645 Bijografija tas-Sur Mauro Pace Parascandalo, Chief Executive Officer tal-Kunsill 

Malti għas-Settur tal-Volontarjat, tas-Sur Oliver Scicluna, Chief Executive Officer 
tal-Aġenzija Sapport, u tas-Sa Samantha Pace Gasan, Kummissarju għad-Drittijiet 
ta’ Persuni b’Diżabilità, flimkien ma’ tabella li turi l-kwalifiki ta’ Chairpersons u 
Kummissarji ta’ entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għall-Inklużjoni, 
il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 1768. 

 
f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali qieghed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 646 Tabella li turi n-numru ta’ impjegati Transport Malta (Sezzjoni Marittima) maqsuma 

skont id-Direttorat, u tabelli li juru n-numru ta’ impjegati li rriżenjaw u dawk li ġew 
trasferiti fis-snin bejn l-2013 u l-2022 maqsuma skont in-numru ta’ snin ta’ servizz, 
bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 859. 
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P.L. 647 Tabella li turi l-kwalifiki akkademiċi ta’ Chairpersons ta’ bordijiet li jaqgħu taħt id-
dekasteru tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1769; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 648 Tagħrif dwar inizzjattivi intiżi sabiex studenti fl-iskejjel primarji jaqraw aktar li 

tkomplew mis-snin ta’ qabel u inizzjattivi għas-sena skolastika 2021/2022, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2133; 

 
P.L. 649 Tagħrif dwar inizjattivi intiżi sabiex studenti fl-iskejjel sekondarji jaqraw aktar, bi 

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2134. 
 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 

P.L. 650 Avviż Legali Nru 247 tal-2022 – Regoli tal-2022 dwar Kreditu ta’ Taxxa (Malta 

International Airport plc) (Kumpens ta’ Danni dovuti għall-COVID-19).; u 
 
f’isem il-Ministru għall-Ġustizzja, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 

P.L. 651 Avviż Legali Nru 245 tal-2022 – Ordni tal-2022 dwar in-Numru ta’ Imħallfin fil-
Qrati Superjuri. 

 

P.L. 652 Avviż Legali Nru 246 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jħassru l-Ordni dwar in-
Numru ta’ Imħallfin fil-Qrati Superjuri; u 

 
P.L. 653 Stqarrija għall-Istampa PR220877 mill-Ministeru għall-Ġustizzja bl-isem Malta 

tospita l-Konferenza tal-Kummissjoni Ewropea għall-Effiċjenza tal-
Ġustizzja(CEPEJ) fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa datata 28 ta’ Ġunju 2022, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2136; u 

 
P.L. 654 Lista li turi s-suġġetti ta’ korsijiet, seminars jew konferenzi li l-membri tal-

ġudikatura pparteċipaw fihom, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
2263. 

 
 
MOZZJONIJIET 
 
74. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA JEW IĦASSAR LIĠIJIET VARJI DWAR L-
AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI, U DWAR OQSMA 
RELATATI U ANĊILLARI GĦALIHOM 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, f’isem il-
Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, ippropona 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”. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
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FTEHIM TAL-KAMRA 
 
L-Onor. Andy Ellul, Whip tal-Gvern, informa lill-Kamra li kien hemm ftehim illi tliet abbozzi li 
jidhru fuq l-aġenda ser jiġu trattati flimkien, u dan billi id-diskussjoni li ser issir fi stadju ta’ Tieni 
Qari fuq l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Abbozz Nru 11 tkun tkopri u 
teżawrixxi d-diskussjoni fi stadju ta’ Tieni Qari dwar l-Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – 
Abbozz Nru 12 u dwar l-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza – Abbozz Nru 13. Dan 
ifisser li meta jgħaddi t-Tieni Qari tal-Abbozz Nru 11, il-Kamra kellha tgħaddi mill-ewwel għall-
konsiderazzjoni tat-Tieni Qari tal-Abbozzi Nri 12 u 13 u li b’mod separat titqiegħed il-mistoqsija 
dwar dawn iż-żewġ Abbozzi mingħajr diskussjoni u dan fid-dawl li skont dan l-istess ftehim, tali 
diskussjoni kellha titqies li ġiet eżawrita bid-diskussjoni dwar l-Abbozz Nru 11. 
 
L-Onor. Paula Mifsud Bonnici, f’isem l-Oppożizzjoni, ikkonfermat il-ftehim. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-

SAĦĦA  -  ABBOZZ NRU 7 (KONT.) 
 
Il-Kamra rriżumiet mill-10 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 
jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Deo Debattista, l-Onor. Malcolm Paul Agius Galea u l-Onor. 
Katya De Giovanni, għan-naħa tal-Gvern u l-Onor. Paula Mifsud Bonnici, l-Onor. Adrian Delia, l-
Onor. Alex Borg, l-Onor. Janice Chetcuti u l-Onor. Claudette Buttigieg għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Fis-7.00 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta u baqgħet aġġornata. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ippropona l-aġġornament 
tal-Kamra għal-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2022 fl-4.00 p.m., b’din l-aġenda: 
 
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  
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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 it-Trattament Xieraq tal-Annimali    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 
 
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 dwar il-Protezzjoni Ċivili   Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni mill-Onor. Ivan J. Bartolo, mill-Onor. 
Ryan Callus u mill-Onor. Graziella Galea. 
 
Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Ivan J Bartolo qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 655 Southern Europe: Quality of Life Index by Country 2022 Mid-Year meħud mis-sit 

www.numbeo.com; u 
 
P.L. 656 Europe: Quality of Life Index by Country 2022 Mid-Year meħud mis-sit 

www.numbeo.com.  
 
Fis-7.30 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 12 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 



 

 6

            SPEAKER  


