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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 38 
 
L-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.04 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
L-Onor. Bernice Bonello, l-Onor. Darren Carabott u l-Onor. Omar Farrugia kienu msiefra fuq xogħol 
parlamentari. 
 
Il-Ministru għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri u l-Onor. Chris Said kienu skużati. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 37 li saret fil-25 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 
 
P.L. 748  Opinjoni finali datata 19 ta’ Settembru 2022 flimkien ma’ korrispondenza oħra 

relevanti dwar każ Nru CEP-22-2956 mibgħuta lis-Sedja mill-Kummissarju għall-
Ambjent u l-Ippjanar fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman ai termini tal-Artikolu 22(4) 
tal-Att dwar l-Ombdusman. 

 
 
MERĦBA MILL-ISPEAKER 
 
L-Ispeaker ta merħba lil Emanuele Dipasquale, Membru Parlamentari minn Sqallija, li segwa parti 
mis-Seduta mill-gallerija tal-pubbliku. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 1531 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
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TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, f’isem il-Ministru 
għal Għawdex, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 749 Żewġ pjanti maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar li juru l-mappa tal-heliport ta’ 

Għawdex, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3263. 
 
 
KONDOLJANZI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, f’ismu u f’isem in-naħa tal-
Gvern, u l-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, f’ismu u f’isem in-naħa tal-Oppożizzjoni, 
tkellmu dwar il-mewt tas-Sur Twanny Agius, missier l-Onor. David Agius, li ġrat fit-18 ta’ Ottubru 
2022, u taw il-kondoljanzi lill-familjari tiegħu.  
 
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. David Agius.  
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI TAL-KUMMERĊ  –  ABBOZZ NRU 11   
 
Il-Kamra rriżumiet mid-19 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 
jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Silvio Schembri għan-naħa tal-Gvern u l-Onor. Robert Cutajar 
għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex jemenda l-Kodiċi tal-
Kummerċ, Kap. 13” inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona 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. 
 
 
2. ABBOZZ TA’ LIĠI TA’ QABEL L-INSOLVENZA  -  ABBOZZ NRU 12  
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri ppropona t-Tieni 
Qari tal-Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul issekonda. 
 
L-Ispeaker fakkar li skont ftehim verbalizzat fis-seduta tat-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni 
fi stadju tat-Tieni Qari dwar dan l-Abbozz ta’ Liġi kellha titqies bħala li ġiet eżawrita bid-diskussjoni 
li saret dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummerċ, Abbozz Nru 11, li kien kien ġie 
diskuss fis-seduti tat-12, 17, 19 u s-26 ta’ Ottubru 2022.  
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Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jipprovdi għat-traspożizzjoni 
parzjali tad-Direttiva (UE) 2019/1023, isaħħaħ il-qafas leġislattiv dwar l-insolvenza u jipprovdi għal 
affarijiet relatati u konnessi mal-insolvenza” inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona 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. 
 
 
3. ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IL-PRATTIKANTI FL-INSOLVENZA - ABBOZZ NRU 13  
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ppropona t-
Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul issekonda. 
 
L-Ispeaker fakkar li skont ftehim verbalizzat fis-seduta tat-Tlieta, 11 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni 
fi stadju tat-Tieni Qari dwar dan l-Abbozz ta’ Liġi kellha titqies bħala li ġiet eżawrita bid-diskussjoni 
li saret dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummerċ, Abbozz Nru 11, li kien kien ġie 
diskuss fis-seduti tat-12, 17, 19 u s-26 ta’ Ottubru 2022.  
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jipprovdi għat-traspożizzjoni 
tad-Direttiva (UE) 2019/1023, u jirregola l-prattikant fl-insolvenza, u jipprovdi għal ħwejjeġ 
anċillari jew inċidentali jew konessi ma’ dan” inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona 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. 
 
 
4. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IT-TIĠDID TA’ KIRI TA’ RABA’ 

– ABBOZZ NRU 15 
 
 
PUNT TA’ INFORMAZZJONI/DIKJARAZZJONI MINN MEMBRU 
 
L-Onor. Karol Aquilina informa lill-Kamra li peress li għandu potenzjal ta’ interess personali fl-
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’ – Abbozz Nru 15, huwa ma kienx 
ser jipparteċipa fid-diskussjoni u kien se jirtira mill-Kamra. 
 
 
Il-Kamra rriżumiet mill-25 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 
jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’.  
 
Fil-5.28 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta għal ftit mumenti sakemm il-President tal-Kumitat 
għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi, jirrapporta dwar ħidma tal-Kumitat. 
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KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Michael Farrugia, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi, irrapporta li l-Abbozz Nru 1  Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni u l-
Abbozz Nru 8 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u l-liġijiet varji dwar il-
Protezzjoni Ċivili kienu għaddew mill-Kumitat b’emendi. 

 
 

4. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IT-TIĠDID TA’ KIRI TA’ RABA’ 
– ABBOZZ NRU 15 

 
Il-Kamra rriżumiet minn ftit tal-mumenti qabel id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’. 
 
Fis-7.00 p.m., id-diskussjoni kienet interrotta għal ftit mumenti sakemm l-Onor. Andy Ellul, Whip 
tal-Gvern jivverbalizza ftehim. 
 
 
FTEHIM TAL-KAMRA 
 
L-Onor. Andy Ellul, Whip tal-Gvern, informa lill-Kamra li ntlaħaq qbil sabiex il-ħin tal-
aġġornament li kien imiss lin-naħa tal-Gvern jintuża biex tiġi konkluża d-diskussjoni fuq it-Tieni 
Qari dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri tar-Raba’ u li allura l-ħin tal-
interruzzjoni tax-xogħol kien qed jiġi estiż sal-ħin li tkun konkluża tali diskussjoni. 
 
L-Onor. Robert Cutajar, Whip tal-Oppożizzjoni, ikkonferma dan il-ftehim. 
 

 
4. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IT-TIĠDID TA’ KIRI TA’ RABA’ 

– ABBOZZ NRU 15 
 
Il-Kamra rriżumiet minn ftit tal-mumenti qabel id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Edward Zammit Lewis, l-Onor. Clayton Bartolo u l-Onor. 
Anton Refalo għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Alex Borg, l-Onor. Rebekah Borg, l-Onor. Ivan 
Castillo, l-Onor. Mario de Marco u l-Onor. Jerome Caruana Cilia għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Bil-permess tal-Kamra, il-ħin għad-diskors allokat lill-Onor. Anton Refalo ġie estiż bi ftit minuti. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Tiġdid 
ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 199” inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, ippropona li 
dan l-Abbozz ta’ Liġi jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi. 
 
L-Onor. Romilda Baldacchino Zarb issekondat. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
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AĠĠORNAMENT 
 
Fis-7.39 p.m. il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, ippropona l-
aġġornament tal-Kamra għat-Tnejn, 31 ta’ Ottubru 2022 fis-6.00 p.m., b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 

Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ 

Spiża għas-sena 2023  (L-Ewwel Jum Imħolli kollu għall-Oppożizzjoni) 
 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali informa lill-Kamra li skont ftehim 
milħuq, id-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni kellu jkun imxandar b’mod dirett ukoll mill-Public 
Broadcasting Services, b’kull stazzjon tat-televiżjoni jew internet service provider jingħata clean 
feed mill-PBS.  
 
Id-diskors ta’ din is-seduta kellu jiġi mxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għall-persuni neqsin mis-
smigħ.  
 
Informa wkoll lill-Kamra li kien hemm il-qbil li fil-bidu tas-seduta, fotografi u cameramen jieħdu 
ritratti/filmati għal ftit minuti. 
 
Fis-7.40 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 31 ta’ Ottubru 2022 fis-
6.00 p.m. kif komunikat mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali. 
 
 
 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
KONFERMATI    
 
 
 
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


