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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 60 

 

L-Erbgħa, 23 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3130. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3131. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3132. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3133. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

 

 



2 

 

* 3134. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3142. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min hu responsabbli tal-mewt tal-persuna li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament 

li mietet it-Tlieta 6 ta’ Settembru meta kienu qegħdin jeħduha lejn l-Isptar fi Kreta?  Jista’ jgħid għaliex għadha 

ma saritx inkjesta? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3810. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm u preżentement kemm hemm ħaddiema Għawdxin jaħdmu f'Għawdex 

f'dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji u entitajiet governattivi, li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għal 

Għawdex, sena b'sena mis-sena 2013 sal-lum? Jista' jgħid preżentement dawn il-ħaddiema ma' liema 

dipartiment, awtorità, aġenzija u entità qed jaħdmu u xi grad huma? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3811. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm kien hemm u preżentement kemm hemm jaħdmu, ħaddiema Għawdxin 

ġewwa Malta f'dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji u entitajiet governattivi sena b’sena, mis-sena 2021 sal-lum? 

Jista' jgħid preżentement dawn il-ħaddiema ma' liema entità qed jaħdmu u xi grad huma? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3816. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar ix-xogħlijiet li fadal isir fi Triq l-Emigranti fin-Nadur? Jista' jgħid 

kemm-il xahar ilu li nbeda x-xogħol, u għala f'dawn l-aħħar ġimgħat ma tkompla ebda xogħol f'din it-triq? Jista’ 

jgħid meta ser jitkompla x-xogħol f'din it-triq u meta ser titlesta minn kollox din it-triq? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3817. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3541 u jgħid mill-1 ta' Jannar 2020 sal-lum kemm-il triq 

saret mill-Ministeru tiegħu lokalità b'lokalità? Jista' jgħid f'kull każ jekk ix-xogħol hux lest jew jekk għadu 

mhux lest, x'fadal isir? Jista' jgħid f'kull każ kemm kienet l-ispiża totali jew l-ispiża s’issa fuq l-istess, triq bi 

triq? 

 

10/11/2022 
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* 3818. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3631, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Kunsilli Lokali 

Għawdxin humiex se jingħataw għajnuna mill-Ministeru għal Għawdex bħalma se jingħataw kunsilli lokali 

f'Malta minn Infrastructure Malta jekk jidentifikaw toroq fil-lokalitajiet tagħhom li jistgħu jkunu 'pedestrian-

friendly roads'? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3819. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-proġett ta' tisbiħ tal-Pjazza tas-Sannat hux se jkollu aċċessibbiltà għall-persuni 

b'diżabilità, partikolarment dawk f'siġġu tar-roti għall-partijiet kollha tal-Pjazza? Jista' l-Ministru jgħid jekk hux 

ser tiġi istallata pjattaforma tas-siġġu tar-roti?  Jista’ jgħid ukoll jekk is-sejbiet storiċi li nstabu sa issa humiex se 

jiġu integrati f'dan il-proġett biex ikunu jistgħu jitgawdew mill-pubbliku? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3855. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm applikazzjonijiet ta’ sanctioning ta’ bini illegali ġew regolarizzati? Jista’ jagħti lista 

ta’ x’kienu dawn l-illegalitajiet? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3856. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba s-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali ħarġet deċiżjoni ta’ oġġezzjoni biex 

wara biddlet id-deċiżjoni tagħha?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3857. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 

minn Jannar 2022 sa Settembru 2022? Jista’ jagħti lista ta’ kemm multi nħarġu u x’kienu dawn il-multi?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3858. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ttieħdu kontra dawk is-sidien li krew il-proprjetajiet/garages tagħhom lil dawk il-

persuni li nstabu f’Malta mod abbużiv u li ntbagħtu lura f’pajjiżhom? 

 

10/11/2022 
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* 3859. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn uffiċjali tal-komunità jaħdmu ġewwa l-LESA?  

 

10/11/2022 

 

* 3860. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser terġa’ tiddaħħal l-iskema biex jinżammu tajjeb il-madwar tal-binijiet tal-Gvern 

bħalma huma soft areas u ħitan ta’ passaġġi?  

 

10/11/2022 

 

* 3974. 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 

4) kien li l-Korp tal-Pulizija jrid jimplimenta “service-oriented approach to technology”, jista’ l-Ministru jgħid 

jekk dawn il-prattiċi fl-immaniġġar tal-IT ġewx implimentati jew le? Jekk iva, jista’ jgħid kif ġew implimentati? 

 

14/11/2022 

 

* 3975. 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 

5) kien li l-Korp jagħmel eżerċizzju ta’ “risk assessment”, fejn se jiġu identifikati “priority areas” fil-“policing 

strategy” għall-futur, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan l-eżerċizzju sarx? Jekk iva, jista’ jgħid jekk tħejjiex xi 

dokument u jqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3976. 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 

5) kien li ser isiru diskussjonijiet ma’ aġenziji, social partners u persuni pajżana, fejn ċertu xogħol li s-soltu jsir 

mill-pulizija jista’ jiġi operat minn dawn l-aġenziji u b’hekk il-pulizija tkun tista’ tiffoka fuq xogħol ieħor, jista’ 

l-Ministru jgħid jekk sarux dawn id-diskussjonijiet? Jekk iva, ma’ liema aġenziji, social partners u persuni 

pajżana dawn saru? Jista’ jgħid ukoll jekk sarx outsourcing ta’ ċertu xogħol li s-soltu jsir mill-Pulizija? Jekk iva, 

x’ġie outsourced u lil min? 

 

14/11/2022 

  

 

* 3977. 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 

6) kien li jsir ristrutturar fil-Malta Police Force bil-għan li jkun hemm struttura organizzata fejn ir-riżorsi jkunu 

użati tajjeb u iktar effiċjenti, u peress li ntqal ukoll li jrid ikun hemm strateġija ċara biex ma jkunx hemm xogħol 

doppju bejn il-units, jista’ l-Ministru jgħid jekk din l-istrateġija fit-tqassim ta’ riżorsi saritx fi ħdan il-Korp tal-

Pulizija? Jekk saret, jista’ jispjega jekk meta jkun hemm omiċidju, pereżempju, jirrikorrux fuq il-lok tad-delitt 

pulizija tad-Distrett, tal-RIU u tal-Iskwadra kontra l-Omiċidji?  

 

14/11/2022 
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* 3978. 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 

6) kien li ser jinħatru numru ta’ supervisors li jkunu responsabbli fuq pulizija “junior” u b’hekk tiżdied l-

effiċjenza u l-koordinazjoni bejn il-units fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid kemm inħatru minn dawn 

is-supervisors u x’inhuma l-kriterji biex jinħatru u kif tinħadem din is-sistema ta’ superviżjoni ?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3979. 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 

6) kien li jkun żviluppat il-“Business Continuity Plan” (BCP) biex kull membru tal-pulizija jkollu gwida u 

direzzjoni ċara ta’ kif il-Korp jitmexxa u b’hekk il-Korp ma jibqax jiddependi fuq numru żgħir ta’ individwi, 

jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-BCP sarx u jekk iva, meta sar? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4025. 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 jiġi kkurat fl-Imtarfa Mental 

Health Clinic, kemm hemm ħaddiema u f’liema grad jaħdmu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4026. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex il-karozza tal-linja li biha jinqdew residenti li jgħixu l-Buskett biex jaċċessaw 

Ħad-Dingli spiċċat ma taħdimx b’mod frekwenti u/jew ma taħdem xejn? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4027. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  jgħid meta ġie ppubblikat l-aħħar activity report tal-Isptar 

Mater Dei u meta se jiġi ppubblikat dak li jmiss? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4028. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kenux qegħdin isiru testijiet tal-vista fiċ-Ċentri 

tas-Saħħa f'dawn l-aħħar xahrejn? 

 

14/11/2022 
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* 4029. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx hemm xi rinovar strutturali jew żieda ta' 

ħaddiema fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Mosta sabiex ilaħħaq mad-domanda minħabba l-għeluq taċ-Ċentru tas-Saħħa 

f'Birkirkara? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4051. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm tħallsu l-esperti li ġew magħżula għall-grupp li twaqqaf madwar sentejn ilu, dwar l-

operat fil-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU), partikolarment il-mod ta' kif qed jingħataw 

il-multi lil numru ta' subject persons? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4099. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jara li l-pjan għat-turiżmu f’Wied il-Għajn, li ilu diġà numru ta’ snin biex jiġi ppreżentat mill-

Ministeru, jiġi effettivament preżentat? Jekk le, jista’ jgħid x’inhuma d-diffikultajiet relattivi? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4100. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jassigura li jkun hemm iktar pulizija u iktar rondi fit-toroq ta’ Wied il-Għajn billi qed jinħass 

in-nuqqas tal-preżenza tal-forza tal-ordni? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4101. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari numri 22929, 24201 u 24038 li saru fl-aħħar leġiżlatura, 

jista’ l-Ministru jgħid jekk ix-xogħlijiet fil-blokka tal-flats indikata, f’Santa Luċija, effettivament sarux u jekk il-

lift huwiex jaħdem u minn meta? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4102. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2927, tista’ l-Ministru tara li s-sit fi Triq il-Farfett tal-

Fejġel, Ħaż-Żabbar, jiġi ispezzjonat b'mod iktar regolari billi hemm wisq materjal li qed jiġi depożitat 

b’inkonvenjent? 

 

16/11/2022 
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* 4103. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2925, jista’ l-Ministru jara li s-sit fi Triq il-Farfett tal-

Fejġel, Ħaż-Żabbar, jiġi ispezzjonat b'mod aktar regolari billi hemm wisq materjal li qed jiġi depożitat? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4131. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Minsitru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3868 u jikkonferma kemm Fondi Ewropej ġew mogħtija u 

mitlufa fuq proġetti ġewwa Għawdex matul il-'programming period' 2014-2020? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4132. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3743 u jagħti tagħrif dwar liema għajnuna speċifika, inkluż 

dik finanzjarja, jew inċentiva tingħata lil dawk l-isportivi Għawdxin b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li 

jkunu qegħdin jippreparaw biex jieħdu sehem fl-iSpecial Olympics?  

 

17/11/2022 

 

 

* 4148. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jkun qed jitlesta x-xogħol ta' rinnovar fil-blokk ta’ appartamenti f’Santa Venera li 

d-dettalji dwaru qed jintbagħtu separatament? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4149. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'benefiċċji qed jingħataw fl-isponsorship deal li hemm bejn il-Manchester United FC u 

VisitMalta, speċifikament jekk humiex jingħataw xi perkaċċi jew tnaqqis fil-prezz fil-biljetti tal-logħob tal-

imsemmi klabb? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4150. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi reġistru ta' kuntratti li l-Gvern kien parti fihom fis-sena 2022, u fl-istess reġistru juri u 

jispjega, jekk ikun il-każ, x'modifikazzjonijiet li jkunu saru fl-istess kuntratti tal-Gvern? 

 

17/11/2022 
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* 4151. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'nuqqasijiet jew diffikultajiet qiegħda ssib jew tipprevedi li se jżommu milli Malta tilħaq 

il-pjan ippubblikat f'Diċembru 2019 bit-titolu ‘National Energy and Climate Plan (ENCP)’ liema miri suppost 

jintlaħqu sas-sena 2030? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4152. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hux minnu illi nqalgħu kanali tal-ilma u qsari tal-ġebel u lapidi storiċi 

kommemorattivi fil-Ġnien Romeo Romano u li ħafna minnhom saritilhom ħsara waqt dawn ix-xogħlijiet? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4153. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid għalfejn il-kanali tal-ilma u qsari tal-ġebel u lapidi storiċi kommemorattivi fil-Ġnien 

Romeo Romano ma tħallewx fil-post u ġew irrestawrati b’mod li jkunu inklużi max-xogħol ġdid illi kien hemm 

bżonn isir? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4161. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2169, jista' l-Ministru jgħid kemm mid-dħul tat-taxxa fuq 

kull lejl fil-hotels u akkomodazzjonijiet oħrajn minn indirizzi reġistrati f’Għawdex ġie investit f'Għawdex stess? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4163. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx ippjanat upgrade fin-network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku fis-Siġġiewi?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4164. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx ippjanat upgrade fin-network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku f’Ħal Qormi?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4165. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx ippjanat upgrade fin-network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku  f’Ħal Luqa?  

 

18/11/2022 
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* 4167. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx ippjanat upgrade fin-network ta’ distribuzzjoni tal-elettriku  f’Ħaż-Żebbuġ? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4168. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol ta’ riġenerazzjoni u restawr taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tas-

Siġġiewi li tħabbar f’Ġunju tas-sena l-oħra?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4175. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-iskema tar-rifużjoni tad-depożitu ta' 10c tal-kontenitur tax-xorb, tista' l-Ministru tagħti tagħrif 

dwar kemm hu t-total ta' reverse vending machines li għad irid jibdew jitħaddmu? Fejn jinsabu r-reverse 

vending machines li għad iridu jibdew jitħaddmu, lokalità b’lokalità, u meta hemm ħsieb li dawn jibdew 

jitħaddmu? Għal kull reverse vending machine li għadha ma bdietx topera, tista' l-Ministru tispeċifika jekk din 

hux ser tiġi installata f'supermarket jew ħanut tal-merċa, inkella f'Public Recycling Hub?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4176. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-iskema tar-rifużjoni tad-depożitu ta' 10c tal-kontenitur tax-xorb, tista' l-Ministru tagħti tagħrif 

dwar fejn jinsabu l-bejjiegħa tal-merċa li qed jipparteċipaw f'din l-iskema bħala post ta' ġbir manwali? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4177. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' għaqdiet sportivi li huma reġistrati mal-Kunsill Malti għall-

Isports, lokalità b’lokalità? F'kull każ, f’liema dixxiplini sportivi huma attivi l-għaqdiet li huma reġistrati mal-

Kunsill Malti għall-Isports? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4178. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm huma l-persuni li jingħataw benefiċċji soċjali bħala single parents, fil-lokalitajiet 

tal-Mellieħa, l-Imġarr, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar, separatament għal kull lokalità? Jista' jgħid kemm hu t-

total ta' persuni li jingħataw tali benefiċċju bħala single parents? 

 

18/11/2022 
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* 4179. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm kunsilli lokali u reġjuni m'għandhomx segretarju eżekuttiv full-time? 

Liema huma dawn il-kunsilli lokali u reġjuni? F'kull każ kemm ilhom f'din is-sitwazzjoni? F'dawn il-każijiet, 

għal kull każ, jista' l-Ministru jispeċifika jekk hemmx aġent segretarju eżekuttiv, deputat segretarju eżekuttiv 

jew inkella aġent deputat segretarju eżekuttiv? Kif qed jitwettqu d-doveri tas-segretarju eżekuttiv f’kull każ? 

 

18/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Id-Dsatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza  

Vot 27   – Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

Vot 28   – Forzi Armati ta’ Malta  

Vot 29   – Pulizija 

Vot 30   – Probation u Parole 

Vot 31   – Protezzjoni Ċivili 

Vot XIV  – Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza – 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  

11. 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  

16. Uffiċċju tal-Prim Ministru – Votazzjonijiet  

17. Ministeru għat-Turiżmu – Votazzjonijiet 

18. Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet – Votazzjonijiet 

19. Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur – Votazzjonijet  

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

23 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 



12 

 

KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex e jiltaqa' nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru 2022 fil-4.30 

p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1.    Konferma tal-Minuti; 

2.    Diskussjoni dwar ir-residenti Għawdxin li jaħdmu Malta u viċe-versa; u 

3.    Affarijiet oħra. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 29 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 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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