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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 62 

 

It-Tlieta, 29 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3330. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema fl-Awtorità li jitħallsu allowances addizzjonali u xi perkaċċi oħra, 

’il barra mill-ftehim kollettiv tal-Awtorità u x'inhu l-grad tagħhom? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3331. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħawlet siġar u arbuxelli Infrastructure Malta mill-elezzjoni sal-lum? 

 

24/10/2022 

 

 

* 3521. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1774 u jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u 

ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

28/10/2022 

 

 

* 3522. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1761 u jgħid xi 

kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu skont 

l-entità/awtorità?  

 

28/10/2022 
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* 3523. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1765 u jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom is-CEOs u 

ċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu skont l-entità/awtorità?  

 

28/10/2022 

 

 

* 3537. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1804, jista’ l-Ministru jgħid kemm minn dawn il-ħaddiema fl-

Awtorità tad-Djar ġew impjegati mill-2017 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda?  Kemm minn dawn il-

ħaddiema tterminaw l-impjieg tagħhom minn mal-Awtorità tad-Djar? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3867. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid il-pulizija kemm sabu persuni taħt l-età fi stabbilimenti ġewwa Paceville u San Ġiljan? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3910. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3633 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 22600, tal-leġiżlatura preċedenti, li ngħatat fid-9 ta' Novembru, 2021 dwar ir-raġunijiet għala fix-

xhur li għaddew kien hemm il-barriers tal-pulizija u għad hemm it-tape tal-pulizija mdawwar mas-siġar u anke 

tpoġġew il-blokki tal-konkos f'parti mill-parking biswit Triq San Ġużepp Labrè fir-Rabat Għawdex minħabba 

raġunijiet ta’ sigurtà pubblika minħabba struttura perikoluża, fejn kien ġie mwieġeb li “ ninformah li d-

dipartimenti konċernati qed jaraw li din l-istruttura tissewwa mill-aktar fis possibbli”, jista’ l-Ministru jgħid 

x'inhuma r-raġunijiet għala għaddew iktar minn 11-il xahar (issa għaddiet sena) u għadu ma sar xejn? Jista' jgħid 

jekk intbagħatx perit biex jispezzjona l-periklu li hemm? Jekk iva, jista' jqiegħed kopja tar-rapport fuq il-Mejda 

tal-Kamra? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3911. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra  u jispjega għala s-sejħa li ħareġ reċentement il-Kunsill taż-Żebbuġ u li 

kellha tagħlaq f'dawn il-ġranet biex jiġu rranġati Triq tal-Ħluq, Triq ta' Tutiet u Triq is-Sagħtrija ġewwa ż-

Żebbuġ, Għawdex ma għadhiex tidher fuq il-website tat-tenders: www.etenders.gov.mt? 

 

14/11/2022 
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* 3912. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il post f'Għawdex hemm, fejn bħalissa qed jittieħdu kampjuni tal-arja biex tiġi 

studjata l-kwalità tal-arja? Tista' tgħid fl-aħħar ħames snin kemm-il darba ttieħdu kampjuni tal-arja miċ-ċentru 

tar-Rabat, Għawdex u b'mod partikulari minn Triq ir-Repubblika? Tista' tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra r-

riżultati ta' dawn il-kampjuni li ttieħdu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3954. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ kemm kien hemm magisterial inquiries fuq inċidenti fuq il-postijiet ta’ 

kostruzzjoni mill-2017 sal-lum? Jista’ jgħid jekk hemmx każijiet pendenti li għadhom sejrin? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3955. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu persuni quddiem il-Qorti mixlija li kkawżaw ħsara jew mewt fuq ħaddiema 

fuq il-postijiet tal-kostruzzjoni mill-2017 sal-lum?  Jista’ jagħti lista ta’ x’kienu dawn is-sentenzi u x’multi u/jew 

kumpens ingħataw lill-vittma jew familjari tal-vittmi, jekk ingħataw? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3956. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti fuq siti ta’ kostruzzjoni rrapportati mill-2017 sal-lum? Jista’ 

jgħid x’kienu dawn l-inċidenti u jekk kienx hemm imwiet?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3957. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ttieħdu mill-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni fil-konfront ta’ 

persuni/kumpaniji tal-kostruzzjoni li kienu nstabu li kkawżaw ħsara jew mewt fuq terzi, kemm ħaddiema kif 

ukoll residenti?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3958. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm mill-€35 miljun li se jiġu investiti minn Infrastructure Malta fuq medda ta’ ħames 

snin sabiex jinbnew rotot ġodda għar-roti, biex b’hekk kull min irid jagħmel użu minn dan it-trasport alternattiv 

ikun jista’ jagħmel dan b’mod sigur, se jiġu investiti fil-gżira ta' Għawdex matul il-ħames snin li ġejjin? 

 

14/11/2022 
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* 3959. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-infrastruttura tal-Iskejjel ta' Għawdex għadhiex taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-

Ministeru tiegħu u jekk le, taħt min ġiet, kemm ilha hekk u x' kienet ir-raġuni li sar dan it-tibdil? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3960. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra dwar il-proġett ta' Eco Park li kien imwiegħed li kellu jsir mill-Ministeru 

tagħha fl-area tal-Playing Field tal-Barmil fix-Xewkija, Għawdex?  Tista’ tgħid jekk  dan il-proġett tpoġġiex  

fuq l-ixkaffa mill-Ministeru tagħha u jekk iva, għala tpoġġa fuq l-ixkaffa? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3961. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 19352 li ġiet imwieġba fl-1 ta' Marzu, 2021  u għall-

mistoqsija parlamentari 22758 li t-tweġiba għaliha ngħatat fis-17 ta' Novembru, 2021 dwar  xogħlijiet ta’ cables 

tad-dawl li baqgħu mwaħħlin mal-faċċati tad-djar u bini ieħor fil-Pjazza tax-Xewkija,  Pjazza San Franġisk fir-

Rabat  u l-waterfront ta’ Marsalforn, fejn kien ġie mwieġeb  li bħalissa t-tender qed tiġi abbozzata, jista’ l-

Ministru jinforma lill-Kamra dwar dan il-proġett u jgħid jekk it-tender ġietx abbozzata u ħarġitx u jekk iva, meta 

ħarġet u meta se jibdew ix-xogħlijiet? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3986. 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 jiġu implimentati training programmes ġodda lil dawk li bdew ir-reklutaġġ tagħhom fil-Korp, jista’ l-

Ministru jgħid jekk dawn it-training programmes ġodda bdewx jinħadmu u jekk iva, xi nbidel mit-training 

programmes li kien hemm qabel? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3987. 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 ser jibda jkun hemm “review” tat-taħriġ fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid x’inhu dan ir-

review? Jista’ jgħid ukoll kif qiegħed u minn meta beda jsir?  

 

14/11/2022 

 

* 3988. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025- Objective 7, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

ġiex finalizzat il-“progression training” biex wieħed ikun promoss minn grad għall-ieħor u jekk iva, minn meta 

beda dan it-training u kemm ġew promossi?  

 

14/11/2022 
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* 3989. 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 

8) kien li jiġu introdotti “family-friendly measures” biex jinħoloq bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u li jinħolqu 

opportunitajiet u ugwaljanza bejn is-sessi fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid jekk din il-policy hux 

qed titħaddem u liema huma l-“family-friendly measures” li bdew jitħaddmu? X’inhuma l-miżuri introdotti biex 

jinħolqu opportunitajiet u ugwaljanza bejn is-sessi? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3990. 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 

8) kien li ser jittieħdu miżuri biex jitjieb il-post tax-xogħol bil-għan li l-pulizija jkollu ambjent aħjar u b’hekk 

jagħti servizz aħjar lill-pubbliku, jista’ l-Ministru jgħid fejn sar dan it-titjib fuq il-post tax-xogħol u liema għases 

tal-pulizija ġew irranġati u x’kienet l-ispiża biex jiġu rranġati dawn l-għases u meta saru dawn ix-xogħlijiet? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3991. 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 

8) kien li ser jinbeda proċess biex jiġu żviluppati “shift patterns” li jikkumplimentaw il-bżonnijiet organizzattivi 

fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-proċess bediex? Jekk iva, liema miżuri ttieħdu biex 

jagħtu gwida ta’ deployment u ppjanar fil-Korp? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4043. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3829, fejn il-Ministru wieġeb li uffiċjali tal-Infurzar fi 

ħdan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jkunu fuq il-post f’Kemmuna “sabiex jiżguraw li jitħarsu l-

kundizzjonijiet imposti”, jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma dawn il-kundizzjonijiet imposti? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4259. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3717, jista’ l-Ministru jispjega r-raġuni għad-dewmien 

sabiex titressaq quddiem din il-Kamra liġi bbażata fuq il-White Paper 'Legal Reform for the Tourism Industry' li 

ġiet ippubblikata fl-2016, li l-Ministru oriġinarjament kien qal li kellha titressaq għad-diskussjoni qabel il-

vaganzi tas-sajf tas-sena preżenti, u sussegwentement qal li se tkun qed titressaq matul is-sena d-dieħla? 

 

22/11/2022 
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* 4260. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru ispezzjonijiet mill-Awtorità tal-Artijiet fuq imwejjed u siġġijiet bejn l-1 ta’ 

Ġunju u l-aħħar ta’ Ottubru ta’ din is-sena, indikati xahar b’xahar u skont il-lokalità? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4261. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3716, jista’ l-Ministru jgħid kemm ittieħdu azzjonijiet 

riżultat tal-ispezzjonijiet li saru mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, u jindika x’azzjoni ttieħdet f’kull każ? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4262. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3716, jista’ l-Ministru jgħid għalfejn il-kopja tal-beach 

concessions fil-bajjiet ta’ Kemmuna li ntalbet biex titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra hija ta’ natura kummerċjali 

sensittiva? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4263. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2211, jista’ l-Ministru jgħid jekk it-tliet beach concessions 

fil-bajjiet ta’ Kemmuna ngħatawx permezz ta' sejħa pubblika għall-offerti? Jekk iva, jista’ jgħid meta din kienet 

ippubblikata? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4264. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Filwaqt li għaddejjin ir-reviżjonijiet fuq is-site plans tal-konċessjonijiet mogħtija fil-bajjiet ta’ Kemmuna, jista’ 

l-Ministru jippubblika s-site plans tal-konċessjonijiet li hemm bħalissa? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4283. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3503 u 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? 

 

22/11/2022 
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* 4284. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3505 u 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? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4286. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2928, jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-entitajiet li qed 

jaħdmu id f’id sabiex fl-aħħar il-Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid, tiġi rranġata kompletament? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4287. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1198, tista’ l-Ministru tgħid jekk ix-xogħol fi Triq il-

Kampanella, Fgura, li ġie hemm indikat sarx jew jekk huwiex ser isir? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4288. 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 persuni attendew għas-servizz provdut fil-

Berġa tas-Saħħa ta’ Ħal Tarxien tul din is-sena 2022? Jista’ jgħid x’servizzi mediċi ġew provduti u 

possibbilment jindika f’liema ġranet ser tkun miftuħa tul is-sena li ġejja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4289. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk tul is-sena li ġejja huwiex ser isir ix-xogħol li kien previst fi Triq il-Kampanella, 

Fgura? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4323. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jippubblika u jqiegħed ukoll fuq il-Mejda tal-Kamra r-remunerazzjoni li qed jieħdu l-

preżentaturi, li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament, li mhumiex impjegati tal-PBS iżda qed jagħmlu 

programmi fuq TVM u anke fuq TVM News+? 

 

22/11/2022 
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* 4324. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li minn Ottubru tas-sena 2022 beda eżerċizzju ta' cost cutting intensiv internament 

fil-PBS biex jitnaqqsu l-ispejjeż, fejn jidher li anke l-overtime tal-ħaddiema tnaqqas drastikament? Għaliex sar 

dan? Jista' jkun hemm indikazzjoni li s-sena finanzjarja 2022 se terġa' tagħlaq bi żbilanċ għall-PBS? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4325. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid minn fejn inxtrat u kemm swiet is-sistema l-ġdida tat-Telaixo li biha l-ħaddiema tal-PBS 

jippanċjaw b'mod elettroniku in u out, u jekk inġabrux quotes qabel intgħażlet din is-sistema? Jista jgħid ukoll 

mingħand min inġabru dawn il-quotes? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4326. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienu qed jitħallsu għall-produzzjonijiet tal-programm Mustaċċuni fl-iskeda li 

għaddiet Ottubru 2021 - Mejju 2022? Kemm tħallsu l-producer, il-preżentatur, kontributuri u kemm kienet tiswa 

l-produzzjoni permezz tal-Outside Broadcasting Unit tal-PBS kull ġimgħa li sar il-programm, li issa m'għadux 

isir? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4327. 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 kemm ġew jiswew lill-PBS programmi, anke dawk li kienu 

b'ko-produzzjoni ma' media houses privati jew ma' producers individwali, tul l-iskeda Ottubru 2021 - Mejju 

2022, is-segwenti: 

 

Lenti; 

Carter jirrapporta; 

Ninvestigaw x'qed nieklu; 

Moħħok hemm; 

Xtra; 

Xtra Sajf; 

Insights;  

U Ejja; 

Sibtek; 

SportLive+; 

Sport Għawdex; 

GFA Round; u  

Motorsmt? 

 

22/11/2022 
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* 4340. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-korrispondenza kollha li għaddiet bejn il-Gvern Malti u l-

Kummissjoni Ewropea dwar it-tibdil li tħabbar aktar kmieni din is-sena fil-Financial Incentives for the 

Audiovisual Industry: Cash Rebate? Jista’ jippubblika wkoll l-approvazzjoni li ngħatat mill-Kummissjoni 

Ewropea? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4342. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 4359. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għall-istqarrija tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni tas-Servizz Pubbliku, fl-Uffiċċju tas-Segretarju 

Permanenti Ewlieni, ta’ nhar it-Tlieta, 22 ta' Novembru 2022, jista' l-Ministru jgħid kemm hemm fondi allokati 

għal xiri ta' vetturi elettriċi minn dawk li qegħdin f'pożizzjoni ta' headship għas-sena 2023? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4360. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratti kollha relatati mal-ftehim eżistenti vis-à-vis il-

kura tal-anzjani fi djar residenzjali privati li qed jitħaddmu mill-Gvern? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4361. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratti kollha relatati mal-ftehim eżistenti vis-à-vis il-

kura tal-anzjani fi djar residenzjali privati li qed jitħaddmu mill-Gvern? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4362. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti spjegazzjoni dettaljata dwar kif fl-Estimi Finanzjarji 2023, f’paġna 433, fl-appendiċi 

‘Multi-year Projections of Capital Expenditure (excluding EU Funds) for items exceeding €5 million in 2023’, 

f’line item 7256 hemm miktub li għas-sena 2023 hemm allokat (stima) €11 miljun, iżda mbagħad il-Gvern 

innotifika lill-Kummissjoni Ewropea li lest jonfoq sa madwar €50 miljun bħala spiża kapitali għall-films 

barranin? Għalfejn din id-diskrepanza? 

 

23/11/2022 
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* 4363. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti spjegazzjoni dettaljata dwar kif fl-Estimi Finanzjarji 2023, f’paġna 433, fl-appendiċi 

‘Multi-year Projections of Capital Expenditure (excluding EU Funds) for items exceeding €5 million in 2023’, 

f’line item 7256 hemm miktub li għas-sena 2023 hemm allokat (stima) €11 miljun, iżda mbagħad il-Gvern 

innotifika lill-Kummissjoni Ewropea li lest jonfoq sa madwar €50 miljun bħala spiża kapitali għall-films 

barranin? Għalfejn din id-diskrepanza? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4376. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Peress li l-ispiża biex jittella’ l-programm Love Island tal-2006 fuq l-istazzjon ITV ġewwa l-Ingilterra, kienet ta’ 

£12 miljun, jista’ l-Ministru jgħid kif se jagħmel il-PBS biex isib fondi meta hu fatt magħruf li f’xahar (it-tul tal-

programm) ma jistgħux jinġabru biżżejjed reklami biex ikopri spiża simili? Jista’ l-Ministru jassigura li flus il-

poplu mhux se jintużaw għal dan it-tip ta’ programm, meta l-PBS ma kellux biżżejjed flus biex iżomm 

programmi bħal Xarabank u oħrajn? 

 

23/11/2022 

 

 

* 4377. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4177 u 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? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4378. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4178 u 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? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4408. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3903 rigward eżamijiet jew assessments għal tfal bi 

bżonnijiet speċjali, jista' l-Ministru jgħid jekk il-karta livellata hux se tkun standardizzata għal kull student? 

 

24/11/2022 

 

* 4409. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema investiment sar fil-Pitkalija ġewwa Ta' Qali, minn Jannar 2021 sal-ġurnata li 

qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari? Fiex kienu jikkonsistu x-xogħlijiet li saru? Liema xogħol 

ieħor hu mistenni li jsir matul is-sena d-dieħla, fl-istess pitkalija? 

 

24/11/2022 
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* 4410. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet tal-lokalità tan-Naxxar għandha s-sistema tad-drenaġġ tagħha 

mqabbda mas-sistema prinċipali li tgħaqqad is-sistema tad-drenaġġ? Tista’ tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra pjanti 

li juru liema partijiet minn din il-lokalità għandha s-sistema tad-drenaġġ ikkomunikata? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4411. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet tal-lokalità tal-Mellieħa għandha s-sistema tad-drenaġġ 

tagħha mqabbda mas-sistema prinċipali li tgħaqqad is-sistema tad-drenaġġ? Tista’ tpoġġi fuq il-Mejda tal-

Kamra pjanti li juru liema partijiet minn din il-lokalità għandha s-sistema tad-drenaġġ ikkomunikata? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4425. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B' referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2992, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid meta se tinfetaħ berġa fil-lokalità ta' Birżebbuġa u fejn hi proposta li ssir għax fir-risposta tiegħu 

għall-mistoqsija parlamentari 2911 li għamel referenza għaliha f'din il-mistoqsija parlamentari, ma ġietx 

imwieġba?  

 

24/11/2022 

 

 

* 4426. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2991, tista’ l-Ministru tgħid meta se jinħareġ it-tender 

għall-iżmantellar tal-impjant eżistenti f'San Luċjan, meta dan l-impjant ser ikun żmantellat u konsegwentement 

meta jkun jista’ jibda x-xogħol fuq il-Proġett tas-Siċċa f'Birżebbuġa hekk kif kien ġie mħabbar ftit ġranet qabel 

l-elezzjoni ġenerali li għaddiet? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4427. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2988, jista’ l-Ministru jgħid jekk mir-rekords li għandha l-

Awtorità tal-Artijiet kemm mill-kirjiet li għandha ma’ individwi ta’ art agrikola tal-Gvern jew ex-knisja huma 

mikrijin lill-bdiewa full-timers u bdiewa part-timers?  

 

24/11/2022 

 

 

* 4428. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2988, jista’ l-Ministru jgħid mir-rekords li għandha l-

Awtorità tal-Aritijiet, x'area ta' artijiet agrikoli kemm tal-Gvern u ex-Knisja qegħdin b'kirja lill-individwi?  

 

24/11/2022 
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* 4429. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2987, jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-funzjoni tal-Food 

Safety Agency? Kemm tħaddem nies magħha din l-Aġenzija? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4430. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 819 u 2985, jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-baġit għat-

tieni nofs ta’ din is-sena f’dak li għandu x’jaqsam ma’ reklamar tal-prodott lokali? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4451. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-istaff complement tal-Looked After Children (LAC) fi ħdan l-FSWS? Kemm 

irriżenjaw staff mil-LAC minn Jannar 2020 sa Ottubru 2022? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4452. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġiet tiswa l-konferenza stampa ta' wara d-Diskors tal-Baġit li saret quddiem 

Kastilja? Kemm se tigi tiswa l-kampanja ta' informazzjoni dwar il-Baġit 2023? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4455. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akkwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, 

jgħid x’kien in-numru ta' nies li tressqu l-Qorti (sena b'sena mill-2019 s’issa) fuq akkużi li għandhom rabta ma' 

moħqrija tal-annimali? Jista' jagħti rendikont ta' x'kienu dawn l-akkużi? Jista' jindika jekk dawn il-kawżi 

għadhomx pendenti jew jekk ġewx ġudikati u jekk ġew ġudikati, x'kienu s-sentenzi li ngħataw? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4471. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm ġew impjegati Assistenti Diretturi u Diretturi fl-aħħar erba’ snin, sena b’sena, 

kemm minnhom huma nisa u kemm minnhom huma rġiel?  Jista’ jgħid jekk kienx hemm min twaqqaf mill-

kariga ta’ Assistent Direttur f’dawn l-aħħar erba’ snin waqt il-probation jew qabel it-terminu tal-kuntratt u 

kemm minnhom huma nisa u kemm minnhom huma rġiel jekk huwa l-każ?   

 

25/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari (Kont.) – 

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 

 

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 
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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 

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

 

 
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-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 5 ta’ Diċembru 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 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  

28 ta’ Novembru 2022                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 
 


