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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 77 

 

It-Tlieta, 17 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

* 4207. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li rriżenjat l-unika dentista tat-tfal 

b’diżabilità (u li bħalissa qiegħda taħdem in-notice) u jekk ingħatatx raġuni għalfejn qed tirriżenja? Jista’ jgħid 

jekk hemmx replacement għal din id-dentista li kienet isservi tfal b’diżabilità fl-Isptar Mater Dei? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4208. L-ONOR. IVAN BARTOLO 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 xi professjoni jħaddnu? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4209. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew reklutati ħaddiema ġodda mal-Awtorità tad-Djar matul is-snin 2021 u 2022? 

Jista’ jgħid xi proċedura ntużat biex jidħlu dawn il-ħaddiema u minn liema lokalitajiet ġejjin, maqsuma lokalità 

b'lokalità, u bin-numru ta’ ħaddiema ħdejn kull lokalità? 

 

21/11/2022 

 

* 4210. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fil-mument kemm hemm persuni b’diżabilità li jgħixu f’akkomodazzjoni soċjali u jekk 

hemmx minnhom li huma f’shared apartments? 

 

21/11/2022 
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* 4211. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il lift ġie installat fil-blokki tal-Gvern, matul is-snin 2020, 2021 u 2022? F’liema 

lokalitajiet ġew installati dawn il-liftijiet? Kemm hemm minnhom li tpoġġew iżda għadhom ma bdewx jintużaw 

minħabba li għadhom mhumiex jiffunzjonaw għax mitfija? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4212. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il familja li jgħixu f’postijiet dilapidati ħadu post alternattiv mis-sena 2021 sal-

ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4623. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-line item 5113, Sign Language Interpreters Training, fil-Baġit 2023, tista’ l-Ministru tgħid 

x’wassal biex fl-2022 kien allokat €60,000 filwaqt li għall-2023 dan niżel għal €10,000? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4687. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Minn meta daħal l-Att dwar l-Aġenti tal-Proprjetà Immobbli u tas-Sensara u Konsulenti tal-Proprjetà f’Lulju 

2020, jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu liċenzji għal kull kategorija minn Diċembru 2021 sa meta tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4688. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna li applikat biex issir ċittadina Maltija permezz tal-liġi ta’ 

naturalizzazzjoni, l-applikazzjoni tagħha ġiet irrifjutata sena b’sena bejn l-2010 u l-2022? X’nazzjonalità kienu 

dawn l-applikanti? Jista’ jgħid x’inhu l-ġeneru tagħhom u l-istatus tagħhom f’Malta? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4689. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna tneħħitilha ċ-ċittadinanza, sena b’sena bejn l-2012 u l-2022? X’kienu n-

nazzjonalitajiet, l-età u l-ġeneru ta’ dawn il-persuni li tilfu ċ-ċittadinanza Maltija? Kien hemm riskju ta’ 

statelessness? 

 

01/12/2022 
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* 4690. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tkun qed tidħol fis-seħħ il-liġi tal-istateless determination procedure kif previst 

mill-‘1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons’ li ġiet aċċettata minn Malta f’Diċembru 2019? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4691. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ Annex A mill-MOU li ġie ffirmat mal-Libja? Jista’ l-

Ministru jippreżenta rapport b’riżultat, inkluż dawk finanzjarji, tal-MOU ffirmat mal-Libja? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4799. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid  jekk f'dawn l-aħħar ġimgħat kienx hemm riżenja ta' direttur u jekk iva, ta' liema direttorat 

u min fil-preżent qed jaqdi l-funzjonijiet ta' dan id-direttorat?  Jista’ jgħid fiex wasal il-proċess biex jiġi ingaġġat 

direttur ġdid? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4800. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4086 kollha kemm hi (intera) u jgħid ukoll jekk fl-aħħar 

ġimgħat inħarġux calls biex jiżdiedu Diretturi jew Assistenti Diretturi ġodda? Jekk iva, għaliex inħasset il-ħtieġa 

li jkomplu jiżdiedu?   

 

06/12/2022 

 

 

* 4801. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4074, jista’ l-Ministru  jgħid x’kienu l-lokalitajiet 

f'Għawdex fejn ġew approvati t-30 sheep farm fl-aħħar seba’ snin kif ukoll il-lokalitajiet fejn jinsabu l-21 

applikazzjoni pendenti għal sheep farms f'Għawdex?  Jista' jgħid kemm hi l-kapaċità ta' kull sheep farm u ċjoè 

kemm ġie indikat f'kull applikazzjoni li ġiet approvata u dawk li għadhom pendenti li se jkunu jistgħu jinżammu 

nagħaġ fihom kull wieħed minn dawn il-farms? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4859. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 4160, dwar professjonisti fi ħdan l-Awtorità ta' 

Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA), jista’ l-Ministru jagħti s-segwenti tagħrif u ċjoè n-numru ta’: 

 

a. ekonomisti; 

b. accountants; 

ċ. avukati; 

d. inġiniera; 
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e. periti; 

f. jekk hemm professjonisti oħra x’inhi l-professjoni tagħhom u kemm huma u f’kull każ jista’ l-Ministru jgħid 

kemm ilhom jaħdmu mal-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4860. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal il-proġett propost fil-Baġit 2019 għal triq ġdida bejn il-Port tal-Imġarr 

Għawdex u Triq il-Madonna ta' Lourdes f'Għajnsielem (triq alternattiva għall-Port tal-Imġarr)?  Jista jgħid x'sar 

matul is-sena 2022 fuq dan il-proġett u kemm intefqu flus matul din is-sena fuq dan il-proġett u għal xiex 

intefqu? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4861. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 4159 dwar professjonisti fi ħdan l-Awtorità ta' 

Malta dwar il-Logħob (MGA), jista’ l-Ministru jagħti s-segwenti tagħrif u ċjoè n-numru ta’: 

 

a. ekonomisti; 

b. accountants; 

ċ. avukati; 

d. inġiniera; 

e. periti; 

f. jekk hemm professjonisti oħra x’inhi l-professjoni tagħhom u kemm inhuma u f’kull każ jista’ l-Ministru 

jgħid kemm ilhom jaħdmu mal-MGA? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4961. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-paga medja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'permess tax-xogħol f'Malta llum? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4962. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm reġistrati kuntratti tax-xogħol ma’ Jobsplus? Kemm hawn persuni reġistrati 

li jaħdmu bi qligħ f’Malta u Għawdex illum? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4963. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ċittadini ta' pajjiżi terzi għandhom kuntratti tax-xogħol reġistrati ma' JobsPlus? 

 

30/12/2022 
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* 4964. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu l-perċentwal ta’ ħaddiema li jaqilgħu inqas mill-paga medja skont kif irreġistrati 

mill-NSO fl-aħħar labor force survey? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4965. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm impjegati li tilfu l-impjieg matul l-aħħar tliet xhur tas-sena 2022? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4966. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’azzjoni qed issir biex ikun żgurat li jekk ikun hemm trasferiment ta’ negozju b’tender 

tal-Gvern, l-impjegati kollha jiġu trasferiti bl-istess paga, bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol u sinjorità? 

 

30/12/2022 

 

 

* 5079. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jikkonsidra li fid-Djar tal-Anzjani, għall-anqas dawk li huma mmexxija mill-Gvern jew fejn il-

Gvern għandu interess, isiru dispensers tal-ilma? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5080. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li tiġi rranġata Triq De Rohan ġewwa Marsaskala? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5081. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx xi ħsieb li jsir xi proġett fi Triq Tal-Barrani li tmiss ma’ diversi bliet u rħula 

fin-naħa t’isfel ta’ Malta? Jista' jgħid ukoll jekk il-barriers tal-konkos hux se jibqgħu f’din it-triq għal żmien 

indefinit jew sakemm isir dan l-eventwali proġett? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5082. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3289, jista’ l-Ministru jagħti wkoll il-pożizzjoni tal-GPRS 

għal kull bastiment tas-sajjieda? 

 

09/01/2023 
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* 5083. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2722, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-laqgħa mal-Kunsill 

Lokali taż-Żejtun dwar Triq il-President Anton Buttigieg fl-istess lokalità saritx jew le?  Jekk fl-affermattiv, 

x’kien l-eżitu ta’ din il-laqgħa? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5091. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5092. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5093. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5094. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5103. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk għandhiex il-ħsieb li l-iskeda tal-ġbir tal-iskart l-ġdida tibda tapplika wkoll għall-

entitajiet kummerċjali? 

 

10/01/2023 
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* 5104. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk il-ġbir tal-iskart, skont it-tibdil li sar mit-2 ta' Jannar 2023, hux se jsir fil-festi 

pubbliċi wkoll? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5105. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx il-ħsieb li jiżdiedu aktar postijiet fejn ikun hemm il-magni tad-depożitu tal-

fliexken riċiklabbli tal-BCRS? U jekk iva, fejn u meta se jsiru? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5106. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti rendikont tal-ispejjeż kollha li saru fil-Ġnien Romeo Romano fil-proġett li sar fis-sena 

2022? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5107. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid għalfejn skont l-iskeda tal-ġbir tal-iskart passati, fil-Belt Valletta kien isir ġbir fil-ħinijiet 

tas-7 a.m., tas-1 p.m. jew tat-3 p.m., skont it-tip ta' ġbir, iżda skont l-iskeda l-ġdida li bdiet mit-2 ta' Jannar 2023, 

dan il-ġbir se jibda jsir kollu fis-2.30 p.m.? Ma' min saru konsultazzjonijiet għal tali tibdil u x'inhi r-raġuni? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5108. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il vettura rreġistrata hawn fit-toroq Maltin preżentement, u fl-istess waqt f'numri 

reali jgħid kemm hemm minnhom li huma proprjetà tal-Gvern ta' Malta? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5114. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4639, 4832 u 4927 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

kuntratt li kellu l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA), li ismu qed jintbagħat 

separatament?  

 

10/01/2023 
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* 5115. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4640 u 4833 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-Minuti 

tal-Laqgħa tal-Bord tad-Diretturi tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA), li fiha ġew approvati 

l-pagamenti li l-Eks Kap Eżekuttiv tal-MFSA, li ismu qed jintbagħat separatament, għadu qed jingħata fix-

xahar? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5141. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont ta’ talbiet li hemm fuq il-waiting list għal berth fil-marinas tagħna? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5142. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta hu maħsub li jkun lest ix-xogħol fuq Triq il-Vitorja, l-Isla? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5143. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tikkonsidra li r-rampa li hemm quddiem il-ġibjun ta’ Santa Liena, Bormla ssir xi hanging 

garden sabiex ma jibqax jikber ħaxix selvaġġ? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5144. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk għandhiex pjanijiet sabiex Ġnien Kottonera jiġi rijabilitat sabiex ikun jista’ jitgawda 

mill-familji? Jekk fl-affermattiv, meta taħseb li jista’ jibda dan ix-xogħol? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5166. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni residenti Raħal Ġdid qegħdin jibbenefikaw minn xi forma ta’ pensjoni u 

jindika s-sess tal-istess? 

 

12/01/2023 

 

* 5167. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk jistax jiġi inkluż li l-Knisja ta’ San Pawl f’Bormla tiġi restawrata u mnaddfa minn 

barra tul din is-sena? 

 

12/01/2023 
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* 5168. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni residenti ż-Żejtun qegħdin jibbenefikaw minn xi forma ta’ pensjoni u 

jindika s-sess tal-istess? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5169. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 3483 u 5038, jista’ l-Ministru jindika xi progress sar 

dwar il-proġett ta’ riġenerazzjoni tal-Pjazza u z-Zuntier tal-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5170. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4470 u jgħid kemm persuni residenti Ħal Tarxien qed 

jibbenefikaw minn xi forma ta’ pensjoni u jistax jindika s-sess tal-istess? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5171. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni residenti Wied il-Għajn qegħdin jibbenefikaw minn xi forma ta’ pensjoni u 

jindika s-sess tal-istess? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5181. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex it-triq/moll li jinsab taħt it-triq prinċipali (Triq San Pawl) u li 

jwassal sal-Veċċja (il-parti fejn hemm il-luzzijiet), jiġi rranġat qabel jitkisser iktar, hekk kif dan qiegħed ta' 

periklu għal kull min irid jgħaddi minn hawnhekk?  

 

13/01/2023 

 

 

* 5182. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex it-triq/moll li jinsab taħt it-triq prinċipali (Triq San Pawl) u li 

jwassal sal-Veċċja (il-parti fejn hemm il-luzzijiet), jiġi rranġat qabel jitkisser iktar, hekk kif dan qiegħed ta' 

periklu għal kull min irid jgħaddi minn hawnhekk?  

 

13/01/2023 
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* 5183. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3296 dwar xogħol li se jitwettaq mill-Ministeru għat-

Turiżmu f’San Pawl il-Baħar, jista’ l-Ministru jgħid meta se jinbeda l-Proġett tal-Belveder fi Triq San Publju? 

Meta hu ppjanat li dan il-proġett jitlesta? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5184. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hux se jitqiegħed xi main ġdid tad-drenaġġ fi Triq ix-Xagħra tal-Bandieri, San Pawl 

il-Baħar jew qrib l-istess triq? Jekk iva, fiex se jkun jikkonsisti dan ix-xogħol? Meta hu mistenni li jsir dan ix-

xogħol? Tista' tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra pjanta ta' minn fejn se jkun qiegħed jgħaddi dan il-main? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5185. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1418, 4807 u 4808 dwar bozoz f'Dawret in-Nawfraġju, 

San Pawl il-Baħar, tista' l-Ministru tintervjeni sabiex tinstab soluzzjoni għar-residenti biex ikun hemm iktar 

dawl f'din iż-żona, hekk kif jidher li l-Kunsill Lokali ma jistax isib soluzzjoni għal din il-problema? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5186. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien l-ammont ta' skart li nġabar mill-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u 

Manutenzjoni b'mod separat għal kull lokalità tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar fl-ewwel għaxart ijiem 

ta' din is-sena? Jista' jgħid jekk l-iskart ġiex miġbur kollu f'salt inkella separatament skont it-tip ta' skart mormi? 

Fejn tpoġġa dan l-iskart u min se jħallas għal dan il-ġbir addizzjonali? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5198. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-warrant ta' Inġiniera li qed jistennew biex 

jidhru quddiem il-Bord tal-Inġinerija? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5199. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'azzjoni effettiva qed tittieħed dwar il-każ ta' azzjoni ta' infurzar b'referenza għall-binja, li 

d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, fejn b'mod abbużiv jidher li ġie okkupat passaġġ pubbliku li 

jgħaqqad Triq l-Għollieq ma' Triq Ħaż-Żabbar, fil-Fgura, liema passaġġ pubbliku huwa anke kkonfermat mill-

pjanta ta' "street alignment" tal-Awtorita tal-Ippjanar li qed tingħata separatament? 

 

13/01/2023 
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* 5200. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm u lil min il-Gvern qed jagħti sussidju, kemm kumpaniji tat-trasport għall-pubbliku, 

kif ukoll tal-merkanzija u dan għal kull mezz ta’ trasport bl-ajru, l-art jew il-baħar? 

 

13/01/2023 

 

* 5201. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka lista ta' programmi jew proġetti li ġew offruti mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-

Teknoloġija (MCST) matul is-snin 2021 u 2022? Jista’ jgħid ukoll kemm kien hemm applikazzjonijiet 

sottomessi għal kull wieħed minnhom, kemm minn dawn il-proposti kienu ta' standard tajjeb biżżejjed sabiex 

setgħu ġew awarded il-fondi u kemm ġew milqugħin proposti għal kull proġett jew programm? 

 

13/01/2023 

 

* 5202. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rapport jew estratt minnu li juri l-eżerċizzju ta' mapping dwar 

is-sitwazzjoni kurrenti fir-Riċerka u fl-Innovazzjoni sabiex fuqu ġiet mibnija l-istrateġija ppreżentata għas-snin 

2023-2027? 

 

13/01/2023 

 

* 5203. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għandu sodod il-Gvern mikrija għand il-privat għar-residenzi tal-anzjani u fejn? 

Jista' jgħid kemm minn dawn is-sodod huma vakanti u x'inhu l-pjan biex il-Gvern ikollu aktar sodod available? 

 

13/01/2023 

 

* 5204. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx xi ħsieb li jibda jingħata s-servizz ta' 

Tabib (General Practitioner) fil-Polikinici tal-Gvern, apparti dawk ta' Raħal Ġdid, Mosta u Floriana bejn it-

8 p.m. u 8 a.m.? 

 

13/01/2023 

 

* 5205. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jindika, Ministeru Ministeru u/jew Dipartiment Dipartiment, kemm kull Ministeru u/jew 

Dipartiment juża vetturi? 

 

13/01/2023 

 

* 5206. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx il-ħsieb li l-mediċina Pirfenidone 

(Tablets) IP 400mg tkun intodotta fil-formularju tal-Gvern? 

 

13/01/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 34 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari (Kont.) – Prim 

Ministru 

 

2. Abbozz Nru 27 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja  

 

3. 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 

 

4. Abbozz Nru 30 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, 

is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza  

 

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

għall-Ġustizzja 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

9. 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 

 

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

15. Abbozz Nru 35  – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija – Tieni Qari - Ministru 

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

 

16. Abbozz Nru 36 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) – Tieni Qari – 

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

 

17. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet 

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

 

18. Abbozz Nru 38 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

19. Abbozz Nru 39 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

20. Abbozz Nru 40 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 3) – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

16 ta’ Jannar 2023        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, 17 ta’ Jannar 2023 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 IX-XOGĦOL TAL-KAMRA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 17 ta’ Jannar 2023 fit-3.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Xogħol tal-Kamra 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar 

it-Tlieta, 17 ta’ Jannar, 2023 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2.  Konsiderazzjoni ta’ 10 proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità: u 

3. Skrutinju ta’ proposti leġiżlattivi u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra 

tal-Unjoni Ewropea. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 6 ta’ Frar 2023 fl-4.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-espansjoni tas-servizzi fil-Port tal-Imġarr, Għawdex; u 

3. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠIJIET 

   

Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

 

 

 

 

                                            RAYMOND SCICLUNA  

16 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


