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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 56 

 

It-Tnejn, 21 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3118. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3119. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3120. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3121. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 
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* 3122. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3123. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3500. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Ħal Tarxien 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 

 

 

* 3501. 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 Ħal Tarxien ibbenefikaw mill-In-Work Benefit tul 

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

 

27/10/2022 

 

 

* 3502. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Santa Luċija 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 

 

 

* 3503. 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 Santa Luċija bbenefikaw mill-In-Work Benefit tul 

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

 

27/10/2022 
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* 3504. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni mill-Gudja 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 

 

 

* 3505. 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 l-Gudja bbenefikaw mill-In-Work Benefit tul din 

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

 

27/10/2022 

 

 

* 3686. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru telenka kemm staff ta’ grad professjonali telqu minn mal-MCCAA xahar b’xahar mill-2020 

s’issa?  F’kull każ tista’ tgħid jekk saritx sejħa għal replacement,  kemm dam il-proċess u x’kien l-eżitu finali? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3687. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka kemm staff ta’ grad professjonali telqu mis-segwenti entitajiet xahar b’xahar mill-2020 

s’issa: 

 

(i) l-MGA; 

(ii) l-MCA; u 

(iii) l-MDIA? 

 

F’kull każ jista’ jgħid jekk saritx sejħa għal replacement,  kemm dam il-proċess u x’kien l-eżitu finali?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3688. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jelenka kemm staff ta’ grad professjonali telqu mis-segwenti entitajiet xahar b’xahar mill-2020 

s’issa: 

 

 (i) l-MFSA; u 

(ii) l-FIAU? 

 

F’kull każ jista’ jgħid jekk saritx sejħa għal replacement, kemm dam il-proċess  u x’kien l-eżitu finali? 

 

07/11/2022 
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* 3689. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid fis-snin 2018, 2019, 2020 u 2021 kemm kienet in-nefqa totali fil-qasam kulturali 

f'Għawdex?  Jista' jagħti breakdown ta' din in-nefqa?  Jista' jgħid din is-sena s’issa kemm kienet in-nefqa f'dan 

il-qasam?  Jista' jgħid x'vot hemm għas-sena 2023 f'dan il-qasam? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3713. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista sħiħa tal-uffiċjali kollha minn manager ’il fuq (sa DG) fil-

Ministeru għal Ghawdex, bid-dettalji tar-responsabiltajiet tagħhom u l-pakkett sħiħ ta’ kull uffiċjal u kemm 

ilhom (inkluż snin u xhur) f'din il-kariga? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3714. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar it-tender 'Framework agreement for the provision of incontinence 

diapers, pull-ups, pads and inco-sheet for senior citizens and persons with special needs for the Ministry for 

Gozo' CfT  ID:SPD3/2022/045’ li ġiet ippubblikata fis-7 ta' Lulju 2022 u għadha sal-lum ma għalqitx?  Jista’ 

jgħid għaliex għaddew iktar minn erba’ xhur u din it-tender għadha ma għalqitx?  Jista’ jgħid meta se tagħlaq 

din it-tender?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3775. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3776. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3777. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2690, jista' l-Ministru jikkonferma jekk u kemm saru rapporti mal-

entitajiet u l-aġenziji tal-Gvern qabel il-mewt imsemmija? 

 

08/11/2022 
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* 3778. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1429, jista' l-Prim Ministru jagħti l-persentaġġi msemmija 

fir-risposta, f'numri reali? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3787. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3392, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid jekk hemmx ħaddiema li kienu jaħdmu mal-Air Malta li issa qed jaħdmu fil-Ministeru jew entità li taqa' 

taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3788. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3394, jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ħaddiema li kienu 

jaħdmu mal-Air Malta li issa qed jaħdmu fil-Ministeru jew entità li taqa' taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3789. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3393, jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ħaddiema li kienu 

jaħdmu mal-Air Malta li issa qed jaħdmu fil-Ministeru tiegħu jew taħt xi enetità li taqa' taħt ir-responsabbiltà 

tiegħu? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3790. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3391 u 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? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3843. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu r-rwol tad-Design Advisor Committee, min huma l-membri ta’ dan il-Kumitat, 

kemm jitħallsu u kemm-il darba ltaqgħu minn Jannar 2022 sa Settembru 2022?  

 

10/11/2022 
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* 3844. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-ftehim li kien sar bejn il-Ministeru tiegħu u lukanda ġewwa San Ġiljan li l-isem 

tagħha qed jingħata separatment, li kienet marbuta li tforni l-bajja tal-Balluta bir-ramel, għadux fis-seħħ? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3845. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk saritx xi talba biex il-Bajja tal-Balluta jkun hemm encroachment fuqha u parti 

minnha ssir privata? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3846. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm saru spezzjonijiet mill-uffiċjali tal-infurzar mill-Awtorità għall-Ambjent u r-

Riżorsi (ERA) ġewwa San Ġiljan u Paceville minn Jannar 2022 sa Settembru 2022? Tista’ tgħid kemm kien 

hemm ħruġ ta’ multi?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3847. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-ispettorat tal-infurzar fi ħdan l-Awtorità Maltija għat-

Turiżmu (MTA) fuq stabbilimenti ġewwa Paceville biex jaraw li dawn l-istabbilimenti għandhom kuntratturi 

privati għal ġbir tal-iskart kummerċjali tagħhom skont il-liġi? Jista’ jgħid kemm inħarġu multi? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3848. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Fid-dawl ta’ numru ta’ ħsarat li hemm fil-promenade minn San Ġiljan sal-Gżira, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

hemmx xi pjan ta’ manutenzjoni? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3874. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se tkun qiegħda tidħol fis-seħħ jew tal-inqas sa meta se tidħol fis-seħħ, il-miżura li l-

uffiċjali tal-korpi dixxiplinati li jkomplu jagħtu servizz tagħhom wara li jkunu taw 25 sena ta' servizz, u jistgħu 

jtejbu l-pensjoni tagħhom bi 23% wara erba' snin ta' servizz addizzjonali? 

 

11/11/2022 
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* 3900. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti rendikont ta' kemm ġew ingaġġati infermiera, sena 

b'sena, mill-2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ jgħid kemm minnhom huma fuq 

bażi full-time u kemm le? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3904. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk il-Gvern hux mistenni li jiftaħ iktar special schools għal tfal li 

għandhom ħtiġijiet speċjali? Jista' jgħid jekk l-iskejjel eżistenti għal dawn it-tfal, bħal Guardian Angel, humiex 

kollha full up? Jista' jikkonferma li qed ikun hemm tfal li minflok fl-iskejjel qed jintbagħtu fi djar bħal Inspire 

jew Hand in Hand, u jekk iva x'follow up qed ikun hemm għal dawn it-tfal li jmorru f'dawn iċ-ċentri? Kif 

jitqabblu r-riżultati f'dawn iċ-ċentri mar-riżultati ta' skejjel speċjali? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3905. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk f'dawk l-iskejjel li għandhom tfal bi bżonnijiet speċjali fil-klassijiet mainstream, hux 

qed ikun hemm nurse fl-istess skola biex tieħu/jieħu ħsieb il-ħtiġijiet li jistgħu jinqalgħu f'dawn iċ-ċirkostanzi fl-

istess skejjel? 

 

11/11/2022 

 

* 3906. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm twelid 'preterm', kull sena, sena 

b'sena bejn l-2015 u llum? Jista' jagħti indikazzjoni dwar x'qed iwassal għal bidla fin-numru minn sena għal 

oħra? 

 

11/11/2022 

 

* 3907. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta' tfal li jattendu 

għal xi servizz fl-NPICU? Kif inbidel in-numru ta' persuni li jattendu għal xi servizz, bejn is-snin 2015 u 2022? 

Kemm kien, kull sena, in-numru ta' tfal li rċevew servizz f'dan iċ-ċentru? Kemm kien, kull sena, in-numru ta' 

tfal li kienu qegħdin fuq il-waiting list sabiex jirċievu servizz minn dan iċ-ċentru? 

 

11/11/2022 

 

* 3908. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Billi jidher li għal dak li jikkonċerna l-għoti tal-vaċċin kontra l-Covid-19 u Omicron, kif ukoll il-vaċċin kontra l-

influwenza, instabet soluzzjoni għal lokalitajiet li m'għandhomx berġa jew klinika, jista' d-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għas-Saħħa jassigura li dawn il-vaċċini jibdew jingħataw f'San Pawl il-Baħar, u fiż-żoni li 

jaqgħu taħt l-istess lokalità? 

 

11/11/2022 
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* 3913. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm l-Aġenzija Sapport tħaddem persuni u kemm hemm minnhom li 

jaħdmu bħala support workers?  Tista’ tagħti tagħrif dwar jekk is-support workers u dawk li jaħdmu direttament 

mar-residenti, jingħatawx taħriġ kontinwu matul is-snin u x’tip ta’ taħriġ jingħataw? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3914. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-politika ta' dan il-Gvern dwar il-bejgħ tal-Units tal-housing, (b’referenza għall-

units li qed jingħataw separatament)? Jista' jgħid jekk hux minnu li hemm units tal-Gvern f'Santa Luċija li dawn 

ingħataw iċ-ċans li jinxtraw u qegħdin fil-proċess li jinbiegħu mill-Gvern? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3915. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2776 u ċjoè: B’referenza għad-dokument ‘Re: Request for a 

New Zebra Crossing in Triq Ġorg Borg Olivier, Rabat’, Ref. No: 50/0350/21, jista' l-Ministru jgħid meta se ssir, 

meta din ilha sena li ġiet approvata?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3916. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hawn barranin bil-liċenzja tas-sewqan għas-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 

2022 sal-lum?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3950. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn barranin f'Malta li għandhom karozza privata? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3951. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn karozzi li sa Ottubru 2022 kienu qed jintużaw bħala Cab?  

 

14/11/2022 

 

* 3952. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu x-xogħlijiet rigward il-post permanenti għall-Middle School ta’ Għawdex? 

 

14/11/2022 
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* 3953. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-organigramma tal-istruttura tal-Water Services Corporation?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3962. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

1) kien li ser jinżammu laqgħat pubbliċi ta’ konsultazzjoni, jista’ l-Ministru jgħid kemm saru minn dawn il-

laqgħat pubbliċi u jekk iva, meta, fejn u ma’ min kienu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3963. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

1) kien li ser jisma’ u jieħu feedback mill-pubbliku dwar is-servizz tal-pulizija, jista’ l-Ministru jgħid kif ħa 

feedback mingħand il-pubbliku u jekk implimentax xi forma ta’ pjattaforma fejn il-pubbliku jista’ jibgħat dan il-

feedback? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3964. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

1) kien li ser jibda proċess biex isir Quality Service Charter Document bil-għan li s-servizz tal-pulizija jkun iktar 

immirat biex jaqdi ċ-ċittadin, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan id-dokument tlestiex? Jekk iva, jista’ jqiegħed 

kopja tiegħu fuq il-Medja tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3965. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

2) kien li jibdew isiru “performance targets” fuq kull sezzjoni tal-pulizija u li l-għan ta’ dawn it-targets huwa li 

l-pulizija jkunu iktar responsabbli u “accountable”, jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn il-“performance targets” 

sarux fid-diversi sezzjonijiet tal-pulizija? Jista’ jgħid dawn kif jinħadmu? Hemm xi dokument li jispjega dan? 

Jekk iva, jista’ jqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

* 3966. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

2) kien li ser jibda jippubblika numru ta’ rapporti u statistika dwar il-performance tal-pulizija f’Malta, jista’ l-

Ministru jgħid jekk dawn ir-rapporti ġewx ippubblikati fuq il-website tal-pulizija Maltija? Jekk iva, f’liema sena 

ġew ippubblikati? 

 

14/11/2022 
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* 3967. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

2) kien li ser jimplimenta miżuri ta’ “quality control” madwar il-Korp tal-Pulizija, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

dawn il-proċeduri u miżuri ta’ quality control ġewx implimentati fis-sezzjonijiet kollha tal-Korp? Jekk iva, kif 

qed jiġu implimentati? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4003. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi r-raġuni li d-deżerta mal-ikel mhux qed 

tingħata dejjem lill-pazjenti fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex?  

 

14/11/2022 

 

 

* 4005. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl ta’ numru ta' lmenti mir-residenti ta’ Triq l-Għargħar u Triq il-Wied f'Ħal Qormi, tista’ l-Ministru 

tgħid meta se jitlesta dan il-proġett? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4006. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq id-Difa, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa?  

 

14/11/2022 

 

 

* 4007. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Trejqet l-Anġli, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa?  

 

14/11/2022 

 

 

* 4008. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq il-Perit Joseph Farrugia, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul 

il-ġimgħa? 

 

14/11/2022 

 

* 4009. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Giacomo Leopardi, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

14/11/2022 
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* 4013. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kienx hemm call for application għall-persuna/i biex isiru konsulenti fuq il-proġett tal-ITS 

fi SmartCity? Jista’ jgħid ukoll kemm-il persuna hemm f’dan ir-rwol u xi kwalifiki kienu rikjesti? X’pakkett 

finanzjarju għandu/hom? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4014. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex fil-każ ta’ IVF, il-blood test ‘Hepatits B 

core antibody’ ma jistax isir wara li jkun ġie ffriżat l-embrijun ġaladarba dan it-test, jekk ikun pożittiv, jibqa’ 

pożittiv għal dejjem? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4015. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk preżentement f’Malta hawnx oocytes 

(mingħand egg donors) available? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4016. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il pazjent ġie trattat għall-IVF u jekk saritx 

il-proċedura tal-PGT minn meta ddaħħlet fil-liġi? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4017. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  jgħid jekk inġibux egg donors jew embrijuni minn barra 

minn Malta f’dawn l-aħħar tliet xhur? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4018. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru  u Ministru għas-Saħħa jispjega x’inhu l-pjan biex jingaġġa infermiera biex jiftaħ 

emerġenza ġdida f’Raħal Ġdid, meta hemm problema ta’ infermiera diġà fl-emerġenza eżistenti? 

 

14/11/2022 
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* 4030. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna għandha Skill Card bil-lista maqsuma  skont il-kategorija tal-abbiltà fil-

Qasam tal-Kostruzzjoni?  

 

14/11/2022 

 

 

* 4031. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm inbidlu circuits (bejn substation u oħra) biex sar reinforcement tan-network tal-

11kV u tat-33kV bejn l-2018 u l-2021? Tista'  tgħid kemm baqa' partijiet bejn substation u oħra fin-network tal-

elettriku tagħna li għadhom ikkonettjati bil-PILC cables tad-daqs 0.1 (70sq mm.) jew inqas? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4032. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 574, 1842, 2466, 2817, 3157 u 3718, 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? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4033. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3759, peress li l-kelma "rispettivament" intużat għaliex din 

il-mistoqsija parlamentari ntbagħtet lil kull Ministru, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4034. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2054 u 3730 u jgħid kemm sewa l-pjan kbir ta’ 

Riġenerazzjoni tal-Port? Jista’ jagħti l-istudji li ntużaw? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4035. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2053 u 3729 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? 

 

15/11/2022 
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* 4036. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta beħsiebu jibda l-proġett ta’ ristrutturar ġewwa l-industrija tal-‘Gozitano’? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4037. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk jafx għaliex il-P71 tal-AFM Maritime Squadron li ġiet ordnata snin ilu ma ġiex 

maħsub għaliha shore supply tal-elettriku? Kemm qed tiġi tiswa kuljum lill-Gvern Malti f’diesel billi l-P71 

spiċċat qed tieħu supply tal-elettriku minn generator fuq l-art? Meta ser jibda x-xogħol biex isir shore supply? 

Jekk jaf b’dan kollu, jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-karti ta’ kemm qed tiġi tiswa kuljum lill-Gvern 

Malti? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4039. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għall-miżuri li ddaħħlu fl-Avviż Legali 201/2022 dwar il-Work Life Balance, peress li l-ispejjeż 

tagħhom, kemm għall-impjegati tas-settur pubbliku kif ukoll għal dawk li jaħdmu fis-settur privat, se jinġarru 

kollha mill-Gvern sal-aħħar ta' 2023, jista’ l-Prim Ministru jgħid x’inhi l-ispiża li dawn il-miżuri se jiswew lis-

settur privat mill-2024? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4047. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni dwar x'tip 

ta' mediċini qed jingħataw mill-POYC lil persuni li jbatu mill-Fibromyalgia? Hemm pjan li dawn il-persuni jiġu 

mogħtija kupuni fix-xahar bħala għajnuna biex ikunu jistgħu jlaħħqu mal-ispiża li jkollhom bżonn apparti l-

mediċina, fosthom  pixxina, fiżjoterapija u chiropractor, għax mhux dejjem ikun vijabbli li jużaw is-servizz tal-

Gvern minħabba li l-appuntamenti mhux dejjem ikunu kemm hemm bżonn u dan minħabba l-lista twila ta' 

persuni li qed ibatu minn din il-kondizzjoni dejjem tikber? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4052. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux possibbli li jsiru reflective arrows fil-crossroad li hemm fit-tarf ta' Triq l-Imġarr, 

ħdejn il-Knisja ta' Lourdes, f’Għajnsielem sabiex jiġu evitati inċidenti koroh? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4060. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti aġġornament dwar kif sejjer l-irkupru tas-Settur Turistiku f’pajjiżna, issa li ninsabu 

f’Ottubru? 

 

16/11/2022 
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* 4061. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid b'liema mod qiegħed jiġi assigurat li verament nattiraw turisti ta’ kwalità lejn pajjiżna?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4062. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw multi lill-akkomodazzjonijiet liċenzjati fil-perjodu tas-sajf, u jgħid għal 

liema raġunijiet ingħataw dawn l-istess multi?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4063. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk instabux akkomodazzjonijiet li ma kinux liċenzjati mal-Awtorità Maltija għat-

Turiżmu? Jekk iva, kemm kien hemm, u jekk dawn ġewx konformi u liċenzjati mal-liġi tal-Awtorità Maltija 

għat-Turiżmu? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4064. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’wassal sabiex tittieħed id-deċiżjoni li jitħabbar proġett pilota ta’ assistenza fis-servizzi 

ta’ knis ta’ toroq lil diversi kunsilli lokali?  Hemm xi talbiet oħrajn minn kunsilli lokali oħra sabiex jissieħbu 

f’dan il-proġett? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4065. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Fid-dawl tat-tnedija tal-Osservatorju Malti għat-Turiżmu, jista’ l-Ministru jgħid x’ser tkun il-funzjoni ta’ dan l-

Osservatorju?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4071. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jagħti dettalji dwar it-tender li nħareġ għas-servizz ta' sigurtà ġewwa r-Residenza San Vinċenz 

de Paul?  Jista' jgħid min kienu l-kontendenti u min intgħażel biex jagħti dan is-servizz?  Jista' jgħid ukoll kemm 

jiswa dan il-kuntratt u jelenka s-servizzi kollha li ser ikunu qed jingħataw fir-Residenza San Vinċenz de Paul? 

 

16/11/2022 
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* 4072. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti dettalji dwar każ ta' pazjent ta' aktar minn 80 sena li 

d-dettalji tiegħu qed jingħataw separatament li nhar it-3 ta' Novembru li għadda nħareġ mill-Isptar Mater Dei 

bil-Pulizija? Jista' jgħid għaliex dan l-anzjan twassal id-dar tiegħu bil-Pulizija? Jista' jgħid jekk il-familjari ġewx 

infurmati b'din id-deċiżjoni? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4073. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'jiġri meta jkollok pazjent li ma jkunx irid joħroġ 

mill-Isptar Mater Dei minkejja l-ordni għar-rilaxx mit-tabib/konsulent? Jista' jgħid jekk jiġux ikkuntattjati l-

familjari bid-deċiżjoni u bl-oġġezzjoni tal-pazjent li joħroġ? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4075. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn ristoranti liċenzjati f’Malta? Kemm hu s-seating capacity totali awtorizzat ta’ 

dawn ir-ristoranti? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4076. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inġibdu produzzjonijiet awdjoviżwali tal-films bejn l-2018 u l-2022?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4077. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inġibdu produzzjonijiet awdjoviżwali tal-films bejn l-2008 u l-2012?  

 

16/11/2022 

 

* 4078. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid il-Kummissjoni Maltija għall-Films kemm allokat f'fondi għall-proġetti lokali bejn l-2018 

u l-2022?  

 

16/11/2022 

 

* 4079. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid il-Kummissjoni Maltija għall-Films kemm kienet talloka fondi għall-proġetti ta' films 

lokali bejn l-2008 u l-2012?  

 

16/11/2022 
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* 4080. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi informazzjoni dwar kemm kienet l-udjenza dinjija tal-film Jurassic World Dominion? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4081. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi informazzjoni dwar fiex wasal il-masterplan tal-Malta Film Studios?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4105. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

 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, jista’ l-Ministru jindika x’miżuri se jittieħdu sabiex dan jiġi indirizzat? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4106. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

 B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 3794, peress li  ma tpoġġietx fuq il-Mejda tal-

Kamra l-korrispondenza rikjesta, jista’ l-Ministru jqiegħed din il-korrispondenza li għaddiet bejn il-Kunsill 

Lokali Mellieħa u Care Malta Ltd ( bejn Jannar 2019 u Novembru 2022) dwar it-Teatru Grieg li jinsab fi Ġnien 

il-Qigħan fil-Mellieħa? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4107. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3795 u jgħid meta ser jibda u jintemm ix-xogħol fuq l-

estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4108. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3407 u 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? 

 

17/11/2022 
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* 4109. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2600, 3247 u 3780 u  tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista 

minn kull entità li taqa’ taħtha ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur 

tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4128. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-kwalifiki li qed ikunu mitluba mill-Ministeru sabiex permezz tagħhom 

jimpjega LSEs u Supply LSEs? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4129. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx persuni li kienu mal-Air Malta u bl-agreement li ntlaħaq issa daħlu bħala 

għalliema fl-iskejjel Statali u tal-Knisja? Jekk hemm, jista' jgħid kemm hemm u x'salarju qegħdin jieħdu? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4133. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jara li l-persuna, li d-dettalji dwarha qed jingħataw 

separatament, tingħata data għall-operazzjoni tal-hip replacement u dan peress li ilha tistenna tliet snin sħaħ biex 

issirilha din l-operazzjoni u jeħtieġ li ssirilha mingħajr aktar dewmien? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4134. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni li jgħixu fil-lokalità tal-Belt 

Valletta?  Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, adulti u 

anzjani? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4135. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni  li jgħixu fil-lokalità tal-

Floriana?  Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, adulti u 

anzjani? 

 

17/11/2022 
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* 4141. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ nisa tqal matul l-2021 

li waqt it-tqala kellhom kumplikazzjonijiet gravi ta’ saħħa (life threatening)? Kemm minn dawn tilfu ħajjithom 

kif ukoll dik tat-tarbija? Kemm minn dawn tilfu t-tarbija tagħhom? F’kemm minn dawn il-każijiet salvat biss it-

tarbija? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4154. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ nisa tqal minn Jannar 

sa Ottubru 2022 li waqt it-tqala kellhom kumplikazzjonijiet gravi ta’ saħħa (life threatening)? Kemm minn dawn 

tilfu ħajjithom kif ukoll dik tat-tarbija? Kemm minn dawn in-nisa tilfu t-tarbija tagħhom? F’kemm minn dawn 

il-każijiet salvat biss it-tarbija? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4155. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm każi ta’ nisa tqal matul l-2021 li 

kellhom kumplikazzjonijiet gravi ta’ saħħa (life threatening) fl-ewwel tliet xhur tat-tqala? Kemm minn dawn in-

nisa tilfu ħajjithom kif ukoll dik tat-tarbija? Kemm minn dawn in-nisa tilfu t-tarbija taghhom? F’kemm minn 

dawn il-każi salvat biss it-tarbija? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4156. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm każi ta’ nisa tqal matul l-2021 li 

kellhom kumplikazzjonijiet gravi ta’ saħħa (life threatening) fit-tieni trimestru tat-tqala? Kemm minn dawn in-

nisa tilfu ħajjithom kif ukoll dik tat-tarbija? Kemm minn dawn in-nisa tilfu t-tarbija tagħhom? F’kemm minn 

dawn il-każi salvat biss it-tarbija? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4157. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ nisa tqal matul l-2021 

li kellhom kumplikazzjonijiet gravi ta’ saħħa (life threatening) fit-tielet/l-aħħar trimestru tat-tqala? Kemm minn 

dawn in-nisa tilfu ħajjithom kif ukoll dik tat-tarbija? Kemm minn dawn in-nisa tilfu t-tarbija taghhom? F’kemm 

minn dawn il-każi salvat biss it-tarbija? 

 

17/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Il-Ħmistax-il Seduta Stabbilita – Uffiċċju tal-Prim Ministru 

Vot 1 – Uffiċċju tal-President 

Vot 6 – Uffiċċju tal-Prim Ministru  

Vot 7 – Informazzjoni 

Vot 8 – Stamperija tal-Gvern 

Vot 9 – Uffiċċju Elettorali 

Vot 10 – Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku 

Vot 11 – Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg   

Vot I – Uffiċċju tal-President - Kapital 

Vot III – Uffiċċju tal-Prim Ministru – Kapital 

 

2. Ministeru għas-Saħħa – Votazzjonijiet 

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

4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Votazzjonijiet  

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

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

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

8. Ministeru għall-Ġustizzja – Votazzjonijiet  

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

10. Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża – Votazzjonijiet  

10. Ministeru għal Għawdex – Votazzjonijiet 

12. Ministeru għall-Anzjanità Attiva – Votazzjonijiet  

13. Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar – Votazzjonijiet  

14. Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni – Votazzjonijiet  

15. Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Votazzjonijiet  

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

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

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, javża li l-Grupp ta’ 

Ħidma se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 21 ta’ Novembru, 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt 

b’din l-aġenda 

 

1. Konferma tal Minuti; u 

2. Konsiderazzjoni ta’ tmien proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 22 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. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2022 fl-4.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti u; 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina ta’ Dott. Godfrey C. Xuereb għall-ħatra ta’ Ambaxxatur ta’ Malta Residenti 

għal Washington. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi u 

l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji se jiltaqgħu nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru 

2022 fis-2.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b'din l-aġenda: 

 

Preżentazzjoni minn Dr George Hyzler, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dwar ir-Rapport Annwali tal-

2021 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri  

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

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 
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