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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 61 

 

It-Tnejn, 28 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3291. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se ssir ir-rampa li kienet tneħħiet fi Triq in-Nutar Zarb kantuniera ma’ Triq Ħal 

Qormi f’Ħ’Attard? 

 

21/10/2022 

 

 

* 3325. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ġiet tiswa, kull sena mill-2019 sal-aħħar li saret, l-Istaff Awards night tal-Active 

Aging? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3326. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux qiegħda ssir investigazzjoni fir-reklutaġġ ta' Pulizija li m’għaddewx mill-eżami 

tal-Korp u nħatru pulizija u kemm kien hemm minn dawn il-każijiet? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3327. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm nies jistennew biex jagħmlu l-

operazzjoni tal-katarretti u jekk hux veru li twaqqfu xi operazzjonijiet? 

 

24/10/2022 



2 

 

 

 

* 3328. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn missirijiet jieħdu għajnuniet soċjali bħala single fathers? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3329. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, raħal b'raħal, kemm hawn parkeġġi tad-diżabilità personalizzati u dak li hu communal 

disabled parking? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3820. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma t-toroq (isem tat-triq u r-raħal) ġewwa Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex 

applika għalihom biex il-ħitan tas-sejjieħ jinbnew mill-ġdid?  Jista’ jgħid liema toroq ġew aċċettati u liema ma 

ġewx aċċettati biex isiru matul is-snin 2022 u 2023 mill-programm 'Rural Development Programme 2014-2020 

Measure 4.3 - European Agricultural Fund for Rural Development'? Jista’ jgħid ukoll kemm se jingħata flus il-

Ministeru għal Għawdex minn dan il-fond għal dawn it-toroq biex il-ħitan tas-sejjieħ jinbnew mill-ġdid? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3821. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għax-xogħlijiet ta' twaqqigħ ta' numru ta' stallel taż-żwiemel fil-Korsa taż-Żwiemel f'Ta’ Xħajma, 

minħabba li ngħad li kienu f'qagħda perikoluża  li iżda sal-ġurnata qabel twaqqgħu kienu għadhom qed jintużaw 

mis-sidien taż-żwiemel biex fihom ipoġġu ż-żwiemel tagħhom qabel u wara t-tiġrijiet, jista' l-Ministru jgħid dan 

ix-xogħol kienx kopert bil-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar permezz ta’ applikazzjoni ta' Dangerous Structures 

(DS) u jekk iva, iqiegħed kopja ta' dan il-permess fuq il-Mejda tal-Kamra?   Jista' jgħid min għamel dan ix-

xogħol ta' twaqqigħ, kif intgħażel u kemm ġie jiswa? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3822. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 2811, 3428 u 3643 jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija 

kollha u jgħid min hi l-persuna li tpoġġiet tmexxi din it-taqsima u xi kwalifiċi għandha? Jista' jgħid ma’ liema 

dipartiment suppost hija impjegata din il-persuna? Jista' jgħid b'mod speċifiku kemm hemm Animal Welfare 

Officers f'din it-taqsima?  Jista' jgħid it-tliet ħaddiema klerikali li hemm f' din it-taqsima xi grad għandhom? 

 

10/11/2022 
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* 3823. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3634,  rigward  is-sejħa li ħareġ il-Ministeru tiegħu 

f’dawn l-aħħar ġimgħat “Tender for the management (service of tradesmen operators) of the fishers' facilities 

situated at Mġarr, Marsalforn and Xlendi, Gozo”  jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija intera (kollha kemm hi) 

u jinforma lill-Kamra u jgħid ukoll min kien qed joffri dan is-servizz, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin u 

kemm kienet l-ispiża, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3824. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema back office ġdid tas-Servizz Pubbliku nġab f’Għawdex matul is-snin 2021 u 2022? 

Kemm hemm ħaddiema jaħdmu f’dan ix-xogħol ġdid ta’ back office f’Għawdex u minn fejn qed joperaw? 

Kemm minn dawn il-ħaddiema kienu jaħdmu f’Malta sa meta nġab dan ix-xogħol f’Għawdex u issa, per 

konsegwenza ta’ dan ix-xogħol, bdew jaħdmu f’Għawdex? X’inhu l-grad ta’ dawn il-ħaddiema? Minn fejn qed 

isir dan ix-xogħol ta’ back office ġdid f’Għawdex? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3861. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm liftijiet ser ikunu mqiegħda u f’liema binijiet ġewwa l-housing estate ta’ Ta’ Giorni 

matul l-2023? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3862. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-bord tal-allokazzjonijiet tal-postijiet tal-Gvern ġewwa l-Awtorità 

tad-Djar? Jista’ jgħid kemm-il darba ltaqgħu matul din is-sena u kemm dawn jitħallsu? 

 

10/11/2022 

 

* 3863. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Fid-dawl li fid-Diskors tal-Baġit 2023 il-Ministru għall-Finanzi f’paġna 74 tkellem dwar reklamazzjoni tal-art, 

jista’ l-Ministru jgħid fejn u/jew f’liema parti ta’ Malta ser isir dan l-istudju biex ikun hemm reklamazzjoni tal-

art? Jista’ l-Ministru jgħid ma’ liema stakeholders huwa biħsiebu li jikkonsulta? 

 

10/11/2022 

 

* 3864. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Peress li fid-Diskors tal-Baġit 2023 il-Ministru għall-Finanzi f’paġna 75 qal li “niftħu diskussjoni wiesgħa mal-

istakeholders konċernati biex numru ta’ servizzi fit-toroq tagħna ma jingħatawx qabel id-9.00 a.m.”, jista’ l-

Ministru jgħid min huma dawn l-istakeholders? Huwa konxju li din kienet miżura li fil-passat kienet tneħħiet 

mill-Gvern preżenti? 

 

10/11/2022 
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* 3865. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-pjanijiet għal dak li kien jissejjaħ ‘White Rocks’ ġewwa Pembroke/Baħar iċ-

Ċagħaq? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3866. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju wasal il-proġett tal-mina taħt l-art mis-Swieqi/Pembroke għal Paceville li 

kienet marbuta bħala kundizzjoni għall-ħruġ tal-permessi għall-bini ta’ lukanda/żvilupp massiv ġewwa 

Paceville? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3909. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3646 rigward Triq Sannat, it-triq prinċipali li twassal għar-

raħal Ta’ Sannat, fejn issa għaddew iktar minn sentejn u għadhom ma sarux is-sinjal tan-nofs tat-triq biż-żebgħa 

li tifred karreġġjata minn oħra, u għalhekk hemm periklu kbir f'din l-imsemmija triq, jista’ l-Ministru jgħid min 

se jkun responsabbli għal dawn in-nuqqasijiet serji li issa ilhom snin pendenti jekk iseħħu inċidenti f'din it-triq? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3980. 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 jiġi żviluppat workforce plan fejn jiġi allokat in-numru tal-pulizija meħtieġ f’kull qasam fil-Korp, 

jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-pjan sarx? Jekk iva, jista’ jpoġġi kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3981. 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 jiżdied il-livell ta’ diversità u inklużjoni fil-Korp tal-Pulizija biex ikun hemm rappreżentanza tajba 

mis-soċjetà Maltija, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-pjan sarx u jekk iva, kif qiegħed jiġi implimentat? 

 

14/11/2022 

 

* 3982. 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 titħaddem skema fejn jibda jkun hemm delegazzjoni ta’ awtorità f’kull livell fil-Malta Police 

Force, jista’ l-Ministru jgħid eżattament dan xi jfisser? Jekk qed tintuża din is-sistema, jista’ l-Ministru jgħid kif 

qed tintuża? 

 

14/11/2022 
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* 3983. 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 

7) kien li l-Malta Police Force trid tagħmel “competency framework” bil-għan li tistabbilixxi għodda li tgħin fir-

reklutaġġ, it-taħriġ u l-performance ta’ kull membru fil-Korp, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-performance 

management framework huwiex fis-seħħ u jekk iva, intużax fil-promozzjonijiet li saru fil-Korp dawn l-aħħar 

snin? Jekk jeżisti dan il-competency framework, jista' jpoġġi kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3984. 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 

7) kien li jintgħażlu membri mill-Malta Police Force biex jieħdu sehem f’exchange programmes, jista’ l-

Ministru jgħid jekk marrux pulizija f’dawn l-exchange programmes? Jekk iva, kemm minnhom saru u fejn 

marru?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3985. 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 

7) kien li jinbidel ir-recruitment u l-għażla finali ta’ persuni biex jidħu fil-Korp, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan 

il-proċess bediex u xi nbidel? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4169. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm fondi allokati għall-proġett ta’ riġenerazzjoni u restawr taz-zuntier tal-

Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4180. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ studenti fl-Università ta’ Malta li qed ikomplu kors ta’ Masters 

eżatt wara li temmew b’suċċess il-kors ta’ baċellerat? Kemm minn dawn jieħdu jew ħadu xi forma ta’ grant jew 

stipendju?  

 

21/11/2022 

 

* 4181. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna b’ċittadinanza barranija hija impjegata mal-amministrazzjoni pubblika 

(servizz pubbliku, korporazzjonijiet pubbliċi, aġenziji u settur pubbliku)? 

 

21/11/2022 
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* 4182. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra n-numru ta’ reati mwettqa fuq turisti f’Malta matul dawn l-aħħar 

għaxar snin maqsuma sena b’sena?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4188. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti indikazzjoni dwar meta se jissolvew każijiet pendenti ta’ residenti fil-plots tal-Home 

Ownership Schemes fil-Mosta, partikolarment fiż-żona magħrufa bħala Tad-Dib? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4251. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2054, 3730 u 4034 u jgħid kemm sewa l-pjan kbir ta’ 

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

 

21/11/2022 

 

 

* 4252. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2053, 3729 u 4035 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? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4253. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3874, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-

Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4254. 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? 

 

22/11/2022 
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* 4255. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu l-preparamenti meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jsiru korsijiet għal-liċenzji tal-

Kategoriji A, B u C fix-xogħol tal-logħob tan-nar? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4256. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn persuni f’Malta u Għawdex u n-numru ta’ households, indikati skont il-

lokalità, li għadhom jagħmlu użu minn aerial biex jaraw l-istazzjonijiet lokali free-to-air? Jista’ jgħid jekk il-

Gvern hux se jwaqqaf dan is-servizz tal-istazzjonijiet televiżivi free-to-air? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4257. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3309, peress illi l-karozzi tal-linja kollha għandhom 

sistema ta’ GPS li turi l-pożizzjoni tagħhom f’ħin reali waqt li jkunu qed joperaw, jista’ l-Ministru jgħid 

għalfejn il-location f’ħin reali ma tintweriex fuq il-mappa b’mod viżwali u tiġi aġġornata kull ftit sekondi, l-

istess bħal kif jagħmlu fuq applications ta’ taxis kummerċjali u pjattaformi diġitali għall-konsenja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4258. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3100 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 2479, jista’ l-Ministru jgħid f’liema sena tal-leġiżlatura huwa previst li jitlesta u jibda jopera ċ-

Ċimiterju tal-Annimali? Peress li mill-informazzjoni li ngħatat fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 572 

kien ippjanat li dan jitlesta sal-aħħar tas-sena 2022, jista’ jgħid jekk hemmx xi dewmien f’dan il-proġett? Jekk 

iva, jista’ jispjega r-raġuni għal dan id-dewmien? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4273. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti spjegazzjoni dettaljata ta’ kif qed jintefqu l-miljuni f’sussidji fuq l-enerġija? Jista’ jagħti 

break down u jinkludi d-dettalji pertinenti dwar dan għas-snin 2022 u 2023? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4274. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti spjegazzjoni dettaljata ta’ kif qed jintefqu l-miljuni f’sussidji fuq l-enerġija? Tista’ tagħti 

break down u tinkludi d-dettalji pertinenti dwar dan għas-snin 2022 u 2023? 

 

22/11/2022 
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* 4275. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol ta’ culverts ġodda fi Triq id-Deheb Fin, Ħal Qormi? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4276. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol ta’ culverts ġodda fi Triq id-Deheb Fin, Ħal Qormi? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4277. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm huwa n-numru ta’ professjonisti li jaħdmu 

fil-Qasam tas-Saħħa Mentali u fejn qegħdin iwettqu x-xogħol tagħhom? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4278. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’inhuma l-istandards li jrid ikollhom id-djar 

residenzjali u l-hostels fil-Qasam tas-Saħħa? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4279. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm pazjenti b’nuqqas ta’ saħħa 

mentali li kellhom kriżi ta’ saħħa mentali serja u bdew jingħataw kura f’darhom stess, sabiex jiġi evitat li huma 

jkunu rikoverati fl-Isptar Mount Carmel? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4280. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk sarux rapporti ta’ awditjar f’dawn l-aħħar sentejn dwar is-servizzi mogħtija lill-

anzjani? Jekk iva, qegħdin jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet biex tkun assigurata l-kwalità ta’ servizzi 

mogħtija? 

 

22/11/2022 

 

* 4281. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet ġew esegwiti sa issa ġewwa Triq Sant’ Antnin, Ħal Tarxien, u kemm huwa 

previst li jintefaq fiha? 

 

22/11/2022 
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* 4282. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3501 u 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? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4285. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4072, peress li ma ntalbet ebda informazzjoni medika fuq 

ebda pazjent individwali, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb din id-domanda u jgħid 

għaliex il-persuna kkonċernata nħarġet mill-Isptar Mater Dei bil-Pulizija u jgħid ukoll għaliex il-familja ma 

ġewx infurmati b'din id-deċiżjoni li jiġi rrilaxxat u wkoll bid-deċiżjoni li jinħareġ mill-isptar mill-Pulizija? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4314. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4013, jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

ta' dan it-tender msemmi fir-risposta? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4315. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2525 u tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra statistika ta' kemm 

jitħallas fis-sena għad-dawl u l-ilma kontijiet separati, maqsumin fi brackets speċifiċi (eż. inqas minn €500, bejn 

€500 u €1,500, bejn €1,500 u €2,500 eċċ.), u f'tabelli separati skont it-tip ta' kont (residenzjali, domestiċi u 

industrijali)? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4316. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk il-meter temporanju tad-dawl li kien installat fi Ġnien Ġlormu Cassar, il-Gudja, wara 

li tlesta x-xogħol ta' rinovazzjoni mill-Gvern, inbidilx għal meter permanenti u min hu responsabbli minn dan il-

meter? 

 

22/11/2022 
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* 4317. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Wara t-tħabbira mill-PBS li f’Mejju tal-2023 se tibda tixxandar l-ewwel edizzjoni tal-programm internazzjonali 

Love Island, jista’ l-Ministru jikkonferma li dan il-programm ta’ natura kummerċjali:  

 

a. għadda mill-proċess kollu ta’ tendering tal-PBS, jiġifieri ġie sottomess meta nħarġet il-Public Statement of 

Intent mill-PBS; 

 

b. saret l-evalwazzjoni mill-Bord Editorjali; u  

 

ċ. sussegwentament saru n-negozjati mal-producers biex jiġi aċċettat bħala wieħed mill-programmi fuq l-

istazzjon nazzjonali? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4318. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

F’każ li l-PBS se jbiegħ l-airtime lill-producers ta’ Love Island, jista’ l-Ministru jgħid x’garanziji ħa l-PBS biex 

jiġbor il-flus tal-airtime meta ċ-ċifri juru li biex tipproduċi dan il-programm, l-ispejjeż huma fil-miljuni? X’jiġri 

f’każ li l-producers ifallu? Minn fejn se jiġbor flusu l-PBS? Jista’ jassigurana li ma sar l-ebda arranġament fejn 

il-PBS ikun qed joħroġ minn ġewwa, kemm flus kif ukoll f’forma ta’ servizzi, minflok ma jdaħħal ta’ programm 

kummerċjali? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4319. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ monitoraġġ se jagħmel il-PBS biex jara li r-regoli tal-Awtorità tax-Xandir jiġu 

segwiti kollha waqt ix-xandira tal-programm Love Island, li hu magħruf li f’ċertu mumenti juri sitwazzjonijiet 

kemxejn skabrużi addattati biss għall-adulti? Xi prekawzjonijiet se jieħu l-PBS u kemm se jiswew lill-istazzjon 

dawn il-miżuri qabel ma jixxandar dan il-programm? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4320. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti lista tal-entitajiet sportivi kollha, kemm lokali kif ukoll barra minn xtutna, li qed 

jingħataw fondi mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu permezz ta' sponsorships jew kwalunkwe mezz ieħor, 

flimkien mal-ammont ta' fondi li qed tingħata kull entità? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4321. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hawn tobba f’Malta u kemm minnhom huma 

speċjalisti? Jista' jgħid kemm minn dawn it-tobba li huma speċjalisti huma Ġinekoloġi u kemm huma Ostetriċi? 

 

22/11/2022 
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* 4322. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' impjegati full-time li bħalissa huma fuq il-kotba tal-

PBS u jidentifika r-rwol ta' kull wieħed u jgħid f'liema grad qegħdin miċ-Chairman 'l isfel, inkluż il-lista taċ-

Chief Officers kollha, il-Managers kollha kemm dawk fi grad Manager 1 u 2 u anke dawk fil-gradi l-oħrajn? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4328. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3566, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jipprovdi tabella li turi kemm-il vjaġġ sar lejn lokalitajiet differenti (Valletta, Birkirkara, Qormi, Attard, Balzan, 

Paola, Tarxien etc) minn kull wieħed mis-servizzi indikati (North Region, Central Region, South Region)? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4330. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tikkonferma li l-Enemalta waslilha rapport li l-bozza (ir-ritratti qed jintbagħtu separatament) li 

qiegħda fuq arblu fi Triq l-Artikli, San Pawl il-Baħar tinsab mitfija? Jekk iva, meta wasal dan ir-rapport? Tista' 

tieħu l-passi neċessarji biex din il-bozza terġa' tibda tixgħel? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4331. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kienu u kemm kienu jammontaw: a) l-isponsorships, b) grants; u ċ) għajnuniet oħra 

li ngħataw lill-klabbs tal-għawm u tal-waterpolo? Jista’ jgħid liema klabbs ibbenefikaw minnhom? Jista’ jgħid 

jekk għas-sena li ġejja hemmx il-ħsieb illi klabbs oħrajn jibbenefikaw ukoll u jekk iva, liema se jkunu dawn il-

klabbs? Jista’ jgħid liema kriterju/i qegħdin jiġu applikati biex jitqassmu dawn l-għajnuniet u jekk il-klabbs 

lokali kollha humiex informati b'dan? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4332. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kienu u kemm kienu jammontaw: a) l-isponsorships, b) grants; u ċ) għajnuniet oħra 

li ngħataw lill-klabbs tal-għawm u tal-waterpolo? Jista’ jgħid liema klabbs ibbenefikaw minnhom? Jista’ jgħid 

jekk għas-sena li ġejja hemmx il-ħsieb illi klabbs oħrajn jibbenefikaw ukoll u jekk iva, liema se jkunu dawn il-

klabbs? Jista’ jgħid liema kriterju/i qegħdin jiġu applikati biex jitqassmu dawn l-għajnuniet u jekk il-klabbs 

lokali kollha humiex informati b'dan? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4333. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kienu u kemm kienu jammontaw: a) l-isponsorships, b) grants; u ċ) għajnuniet oħra 

li ngħataw lill-klabbs tal-għawm u tal-waterpolo? Jista’ jgħid liema klabbs ibbenefikaw minnhom? Jista’ jgħid 

jekk għas-sena li ġejja hemmx il-ħsieb illi klabbs oħrajn jibbenefikaw ukoll u jekk iva, liema se jkunu dawn il-
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klabbs? Jista’ jgħid liema kriterju/i qegħdin jiġu applikati biex jitqassmu dawn l-għajnuniet u jekk il-klabbs 

lokali kollha humiex informati b'dan? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4334. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-International Art Weekend organizzat mill-MICAS, jista' l-Ministru jgħid kif intgħażlet l-

artista li pproduċiet l-arti magħrufa bħala ‘The Palm Goddess of Malta’? Min għamel din l-għażla u kif? Kien 

hemm sejħa pubblika? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4335. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-arti ‘The Palm Goddess of Malta’ inawgurata mill-MICAS, jista’ l-Ministru jgħid kemm 

swiet, min ħallas u min tħallas tagħha? Apparti l-artista, kien hemm xi ħlasijiet ulterjuri, inklużi aġenti? X’se 

jiġri minnha din il-biċċa arti ladarba ma tibqax esebita fejn hi bħalissa, fil-Belt Valletta? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4336. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid  jekk hemmx relazzjoni bejn inċidenti stradali speċjalment dawk li jinvolvu persuni li 

jinqatlu jew iweġġgħu u t-teħid ta' xorb jew sustanzi oħra? Hemm xi studju dwar dan u x’qed jikkaġuna sewqan 

ħażin? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4337. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Peress li f’Marzu li għadda l-Malta Film Commission ippubblikat linji gwida ġodda għall-Financial Incentives 

for the Audiovisual Industry: Cash Rebate, u skont Artiklu 5 ta’ dawn il-Linji Gwida, dawn jidħlu fis-seħħ 

ġaladarba jidħol fis-seħħ l-Avviż Legali, għaldaqstant jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

ta’ dan l-avviż legali li jirregola dawn il-linji gwida u jinforma lill-Kamra meta daħlu fis-seħħ? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4338. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kull studju ekonomiku u finanzarju li l-gvern għamel fl-aħħar 

snin u li fuqu jiġġustifika ż-żieda fil-Financial Incentives for the Audiovisual Industry: Cash Rebate li ħabbar 

f’Marzu li għadda?  

 

22/11/2022 
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* 4339. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rendikont dettaljat ta’ kull inċentiv li ngħata taħt il-Financial 

Incentives for the Audiovisual Industry: Cash Rebate mill-2006 sal- 2022 s’issa? Għal kull proġett, jista’ 

jinkludi l-isem tal-proġett, l-isem tal-kumpanija li bbenefikat mill-cash rebate, l-ammont li ngħata mill-Gvern 

bħala Cash Rebate, l-ispiża diretta tal-film f’Malta u l-ispiża indiretta (fuq riżorsi jew servizzi mill-UE) li kienet 

eliġibbli għal cash rebate? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4341. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew irrappurtati każijiet ta’ vjolenza domestika, sena b'sena, mill-

2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4343. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk fi Triq il-Port Ħieles, Birżebbuġa (in-naħa tal-Freeport) hux ser isiru traffic islands 

fil-junction ma’ Triq il-Girgħien? Jista’ jgħid ukoll jekk hux ser isiru traffic calming measures u fiex ser ikunu 

jikkonsistu? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4344. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm il-purtinar/a, cleaners u/jew persuni li jagħmlu l-istess xogħol huma impjegati mad-

Dipartiment tal-Edukazzjoni u kemm huma impjegati tal-kuntrattur/i imma li qed jaħdmu mad-Dipartiment tal-

Edukazzjoni? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4345. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tikkonferma problema ta' żbroff ta' drenaġġ fi Triq iż-Żibra, Birżebbuġa fejn ħmieġ u żejt tal-

ħut qiegħed jispiċċa matul it-triq kollha b'konsegwenza ta' rwejjaħ kbar u ħafna żlieq? Tista' l-Ministru tgħid 

x'investigazzjonijiet saru jew ser isiru u meta? Tista’ tippreżenta pjan ta' kif din il-problema ser tissolva 

ġaladarba jiġi ddeterminat x'inhi l-kawża? 

 

22/11/2022 

 

* 4346. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx xi tip ta' studju ppjanat dwar ilma tal-pjan li joħroġ għal baħar biex ikun 

jista' jiġi ddeterminat il-kwantità ta' dan l-ilma u jekk abbażi tal-volum u l-konsistenza, jagħmilx sens proġett 

sabiex dan l-ilma jinżamm milli “jinħela” fil-baħar? 

 

22/11/2022 
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* 4347. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-permessi meħtieġa sabiex xagħri/garigue jintradam biex issir bankina fi 

Triq Għar Ħasan, Birżebbuġa? Jekk iva, minn liema entità? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4348. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ser jitħallew spazji ta' parkeġġi fi Triq Għar Ħasan, Birżebbuġa, speċjalment in-

naħa ta' fejn hemm l-irdum? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4349. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3674 u 4038 u jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet 

mal-Awtorità tal-Ippjanar li jikkonċernaw l-iskola primarja tal-Qawra? Min kien/u l-perit/periti li ssottomettew 

kull applikazzjoni u taħt liema entità/dipartiment eċċ. għamlu dan? Għal kull applikazzjoni, jista’ jgħid meta ġiet 

sottomessa, meta ġiet approvata u meta ħareġ il-compliance certificate? X'kienet ir-raġuni għal tibdil fil-perit 

bejn applikazzjoni u oħra? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4350. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4104 u jagħti tagħrif dwar kif qed tiġi infurzata l-liġi dwar l-

impjieg tal-persuni b’diżabilità (1969) li tobbliga kumpaniji li jimpjegaw aktar minn għoxrin ruħ, biex 

jimpjegaw 2% tal-impjegati tagħhom li jkunu fuq ir-Reġistru tal-Persuni b’Diżabilità? Jista’ jgħid mill-2015 sal-

lum, għal kull sena, kemm kien hemm kumpaniji f’Malta u Għawdex li nstabu li ma kinux konformi mal-liġi? 

Il-Gvern kemm ġabar flus minn dawn il-kumpaniji li ma kinux konformi mal-liġi? Il-Gvern kemm għadda flus 

lill-Fondazzjoni Lino Spiteri minħabba din ir-raġuni, sena b’sena, mill-2015 sal-lum,? Kemm għenet persuni 

b’diżabilità din il-Fondazzjoni biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol sa mit-twaqqif tagħha, sena b'sena?  

 

23/11/2022 

 

* 4351. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4146 u jgħid preżentement kemm-il kennies hemm impjegati 

jew ikkuntrattati ma' kull Kunsill Lokali b'mod rispettiv? 

 

23/11/2022 

 

* 4352. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 111 dwar każijiet ta’ vandaliżmu fuq vetturi, jista' l-

Ministru jgħid kemm-il każ ta' vandaliżmu seħħ f'kull xahar bejn l-1 ta' Mejju 2021 u t-30 t'April 2022? 

 

23/11/2022 
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* 4353. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3179 dwar numru ta' bozoz mitfija fi Triq Parades, San 

Pawl il-Baħar, jista' l-Ministru jgħid x'feedback kellu mill-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar?  

 

23/11/2022 

 

 

* 4354. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il każ ta’ vandaliżmu fuq vetturi ġew irrappurtati, xahar b’xahar, bejn l-1 ta' Mejju, 

2022 u d-data sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? F’liema lokalità ġew irrappurtati dawn il-

każijiet? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4355. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti elenku, sena b’sena u skont is-sess, ta’ kemm inqatlu persuni f’Malta u Għawdex bejn is-

sena 2000 u s-sena 2022? Jista’ jagħti l-età tagħhom? Fejn inqatlu? F’liema ċirkostanzi nqatlu? Fejn hu 

possibbli, jista’ jagħti informazzjoni dwar dak li jidher li kien il-mottiv ta’ kull qtil? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4356. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid sena b’sena bejn is-snin 2012 u 2022: 

a. kemm kien hemm rapporti ta’ vjolenza domestika; 

b. x’kien is-sess ta’ dawn il-vittmi u l-età tagħhom; 

ċ. x’passi ttieħdu fuq dawn ir-rapporti; u 

d. kemm minn dawn ir-rapporti ġew riferuti lill-Pulizija? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4357. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu għamlu rapport jew rapporti mal-Aġenzija Appoġġ 

(FSWS) ta’ vjolenza domestika u wara rriżulta li, sfortunatment, spiċċaw maqtula? Jista’ jagħti din l-

informazzjoni sena b’sena mill-2012 sal-2022? 

 

23/11/2022 

 

* 4358. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu għamlu rapport jew rapporti mal-Aġenzija Appoġġ 

(FSWS) ta’ vjolenza domestika u wara rriżulta li, sfortunatment, spiċċaw imweġġgħa, abbużati u/jew feruti? 

Jista’ jagħti din l-informazzjoni sena b’sena mill-2012 sal-2022? 

 

23/11/2022 
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* 4380. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm jiġi jiswa f'sena l-impjieg ta' Maġistrat, inkluż l-istaff li għandu bżonn, u minn min 

jikkonsisti dan l-istaff? Jista' jagħti wkoll l-istess informazzjoni għal Imħallef? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4381. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu l-persentaġġ ta' fondi miksuba minn Għawdex taħt dawn il-programmi: 

- Programm ta' Koeżjoni; 

- ERDF; 

- ESF; 

- Agrikultura; u 

- Sajd? 

 

Jista' jelenka dawn il-proġetti taħt il-programm rispettiv? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4382. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma kemm hu l-persentaġġ ta' fondi miksuba minn Għawdex taħt dawn il-programmi: 

- Programm ta' Koeżjoni; 

- ERDF; 

- ESF; 

- Agrikultura; u  

- Sajd? 

 

Jista' jelenka dawn il-proġetti taħt il-programm rispettiv? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4383. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4161, 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? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4419. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2964, tista’ l-Ministru tgħid x'passi ħadet l-Awtorità għall-

Ambjent u r-Riżorsi (ERA) biex tkun investigata riħa insapportabbli persistenti li baqgħet ħierġa minn fabbrika 

li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far u li qiegħda taffettwa ħażin ħafna kemm lil 

min jaħdem f'din iż-żona industrijali kif ukoll lir-residenti ta' Birżebbuġa? Tista’ tgħid jekk din il-fabbrika li 

tipproċessa fdalijiet ta' ħut hix tiffunzjona skont l-Environmental Permit maħruġ lilha mill-ERA? 

 

24/11/2022 
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* 4420. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2962, jista’ l-Ministru jgħid x'passi ttieħdu mill-Malta 

Industrial Parks & Hubs u mill-INDIS Malta Ltd biex tkun investigata riħa insapportabbli li ħierġa minn 

fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far peress li dawn l-irwejjaħ baqgħu 

jaffettwaw ħażin ħafna kemm lil min jaħdem f'din iż-żona industrijali kif ukoll lir-residenti ta' Birżebbuġa?  

 

24/11/2022 

 

 

* 4421. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) għamlitx l-investigazzjonijiet neċessarji 

biex jiġi vverifikat jekk fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far hux tarmi 

fdalijiet fis-sistema tad-drenaġġ bil-konsegwenza li qed ikun hemm riħa insapportabbli persistenti kemm fiż-

Żona Industrijali ta' Ħal Far kif ukoll f' Birżebbuġa?  

 

24/11/2022 

 

 

* 4422. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma (WSC) għamlitx l-investigazzjonijiet 

neċessarji biex jiġi vverifikat jekk fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far 

hijiex tarmi fdalijiet fis-sistema tad-drenaġġ bil-konsegwenza li qed ikun hemm riħa insapportabbli persistenti 

kemm fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far kif ukoll f'Birżebbuġa? Jekk fl-affermattiv, x'passi ser tieħu l-WSC biex 

jiġi mnaddaf in-network tad-drenaġġ biex ir-residenti ta' Birżebbuġa ma jibqgħux ixommu r-riħa insapportabbli 

li qiegħda taffetwa din il-lokalità? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4423. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2995, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, u jgħid meta se jibda x-xogħol fuq il-bankini ta' Triq it-13 ta' Diċembru, 

f’Birżebbuġa? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4424. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2994, jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fuq Triq 

Feliċjan, Birżebbuġa għaliex dawn ix-xogħlijiet qegħdin joħolqu diversi inkonvenjenzi lir-residenti ta' din it-triq 

peress li fir-risposta tiegħu għall-mistoqsija parlamentari 2907 il-Ministru ma qalx meta dan ix-xogħol ser 

jitlesta? 

 

24/11/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

94. IL-MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL, L-ONOR. CLYDE CARUANA jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, Kap. 345” 

 

23.11.2022 

 

95. IL-PRIM MINISTRU, L-ONOR. ROBERT ABELA jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika, 

Kap. 570” 

 

23.11.2022 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari – Ministru għall-

Ġustizzja  

 

2. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 

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

 

3. Abbozz Nru 25 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali – Tieni 

Qari – Prim Ministru 

 

4. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

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

 

5. Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond 

Monetarju Internazzjonali – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

6. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

7. Abbozz Nru 17 – 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 – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

8. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

9. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti 

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

10. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari 

– Ministru għall-Ġustizzja 

 

11. Abbozz Nru 21 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali – Tieni Qari – 

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

 

12. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta' Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall Intern, is 

Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

13. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi 

u x-Xogħol 

 

14. Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Tieni Qari – Ministru għall-

Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
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15. Abbozz Nru 27 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja  

 

16. Abbozz Nru 29 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp – Tieni Qari – Ministru 

għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  

 

17. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l Att dwar it Tiġdid ta’ Kiri tar Raba’– Tielet Qari – Ministru 

għall Agrikoltura, is Sajd u d Drittijiet tal Annimali 

 

18.    Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tielet Qari – Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

19.   Estimi Ġenerali 2023 – Kumitat ta’ Provvista  

- Votazzjonijiet fuq l-emendi u r-riżoluzzjonijiet imressqa taħt kull Ministeru 

- Approprjazzjoni għas-sena 2023 u Tieni Approprjazzjoni għas-sena 2022 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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 DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Novembru 2022, 

fl-4.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

  

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Laqgħa mal-Ambaxxatur tal-Eġittu għal Malta, is-Sur Khaled Anis; u 

3. Affarijiet oħra.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

25 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


