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MINUTI 

 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

 

L-ERBATAX-IL PARLAMENT 

 

SEDUTA NRU 44 

 

It-Tnejn, 7 ta’ Novembru 2022 

 

Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.02 p.m. 

 

L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 

 

 

ATTENDENZA 

 

Il-Prim Ministru l-Onor. Robert Abela, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris 

Fearne, il-Ministru għat-Turiżmu l-Onor. Clayton Bartolo, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-

Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli u l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana kienu msiefra 

fuq xogħol tal-Gvern. 

 

L-Onor. Alex Muscat kien imsiefer fuq xogħol parlamentari. 

 

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur l-Onor. Julia Farrugia Portelli, l-

Onor. Carmelo Mifsud Bonnici u l-Onor. Stephen Spiteri  kienet skużata. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, l-Onor. Carmelo Abela, l-

Onor. Rosianne Cutajar, l-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Randolph De Battista, l-Onor. Chris Said u l-

Onor. Julie Zahra kienu assenti. 

 

TALBA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 

 

 

MINUTI 

 

Il-Minuti tas-Seduta Nru 43 li saret fis-7 ta’ Novembru 2022 kienu kkonfermati. 

 

INFORMAZZJONI MILL-ISPEAKER 

 

L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 783  Ittra datata 7 ta’ Novembru 2022 bir-referenza OMB/1/8/2 mibgħuta mill-Ombudsman li 

turi lista ta’ infiq fuq stampar ta’ pubblikazzjonijiet maħruġa mill-Uffiċċju tal-Ombudsman 

bejn l-2018 u l-2022, b’żieda għat-tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari Nru 8 magħmula 

mill-Onor Glenn Bedingfield lis-Sedja. (Ara dokument Nru. 706 li tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra 

f’Seduta 36 tat-Tnejn, 24 ta’ Ottubru 2022) 
 

MISTOQSIJIET  

 

Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  

 

Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 2052 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 

ngħataw tweġiba bil-miktub. 
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TQEGĦID TA’ KARTI 

 

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, l-Onor. Aaron Farrugia,  qiegħed fuq il-Mejda 

tal-Kamra: 

 

P.L. 784 Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order li jaqgħu taħt 

id-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti 

Kapitali fis-snin bejn l-2018 u 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3189. 

 

Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, l-Onor. Clifton Grima, 

qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 785 Lista ta’ konsulenti ingaġġati mad-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru għall-

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

parlamentari numru 2188; u 

 

P.L. 786 Tabella li turi l-assistenza finanzjarja li rċevew l-assoċjazzjonijiet sportivi minn SportMalta 

fis-snin bejn l-2012 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3563. 

 

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 787 Tabella li turi n-numru ta’ applikazzjonijiet li rċeviet l-Awtorità tal-Ippjanar u n-numru ta’ 

permessi approvati mill-istess Awtorità, maqsuma sena sena għas-snin bejn l-2008 u 

Novembru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3555; 

 

f’isem il-Prim Ministru, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 788  Dikjarazzjonijiet tal-Assi għas-sena 2016 magħmula skont il-Kodiċi ta’ Etika għall-Ministri 

u s-Segretarji Parlamentari, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3571; 

 

P.L. 789  Annual Audited statements ta’ Projects Malta Limited (Malta Strategic Partnership Projects 

Ltd) għas-snin bejn l-2014 u l-2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3584; 

 

f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 790  Lista ta’ numru ta’ personnel skont il-grad fl-Isptar Mater Dei, maqsuma skont is-sala, bi 

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2071;  

 

P.L. 791  Lista ta’ medja ta’ sigħat maħduma mill-infermiera, qwiebel u carers maqsuma skont l-isptar 

li jaħdmu fih, fil-perjodu bejn l-2013 u Ottubru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2072; 

 

f’isem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 792  Tabella li turi tagħrif dwar każijiet solvuti tal-Home Ownership Scheme tal-Awtorità tal-

Artijiet maqsuma skont il-lokalità fis-snin bejn April 2020 u April 2022, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 3310; 

 

f’isem il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 793 Tabella li turi informazzjoni dwar Day Centres għal Persuni b’Diżabilità, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 3636; 
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f’isem il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 794 Kuntratt ta’ Impjieg bejn il-Kummisssarju għall-Ħarsien u l-Iżvilupp tal-Priġunieri u l- 

Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi datat 21 ta’ Diċembru 

2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3553. 

 

P.L. 795 Kuntratt ta’ Impjieg bejn il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi u l- 

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi datat 27 ta’ Diċembru 2021, 

bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3554. 

 

f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 796 Lista ta’ ġonna u parks amministrati mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

permezz ta’ Ambjent Malta, Parks Malta u Wasteserv (Malta) Ltd u lista ta’ ġonna li l-

manteniment tagħhom huwa kopert bil-kuntratt tal-landscaping, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 3365. 

 

P.L. 797 Tabella li turi n-numru ta’ proġetti approvati ta’ Investiment Dirett Barrani (FDI) maqsuma 

skont l-proġett għas-snin bejn l-2017 u l-2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 

numru 3557; u 

 

f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 798 Tabella li turi l-għaxar soċjetatajiet li rċevew l-akbar ammont ta’ ħlas minn fondi pubbliċi 

permezz ta’ direct orders minn Jannar sa Ottubru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 3559. 

 

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 799 Tabella li turi n-numru ta’ kawżi deċiżi matul is-sena 2021 u kawżi pendenti sal-aħħar ta’ 

Awwissu 2022 maqsuma skont il-Maġistrat, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 

3581; 

 

P.L. 800 Tabella li turi n-numru ta’ kawżi deċiżi matul is-sena 2021 u kawżi pendenti sal-aħħar ta’ 

Awwissu 2022 maqsuma skont l-Imħallef, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 

3582; 

 

Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 801 Lista li turi n-numru ta’ sodod ta’ kontinġenza li għandha kull dar residenzjali tal-anzjani, 

maqsuma skont id-dar, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3545. 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 

 

 

1.   ESTIMI ĠENERALI 2023  -  KUMITAT TA’ PROVVISTA - IR-RABA’ SEDUTA  STABBILITA  

 

Il-Kamra marret f’Kumitat. 
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FIL-KUMITAT 

 

L-Onor. Michael Farrugia, Viċi President tal-Kumitati, ippreseda. 

 

 

MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL 

 

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, l-Onor. Michael Falzon, ressaq dawn 

ir-Riżoluzzjonijiet: 

 

VOT 16  -  MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL 

 

Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn € 62,348,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 

16 - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ 

Nefqa għas-sena 2023. 

 

VOT 17  -  POLITIKA SOĊJALI  

 

Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €450,550,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 

17 – Politika Soċjali, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 

 

VOT 19  -  PENSJONIJIET 

 

Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €103,800,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 

19 - Pensjonijiet, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 

 

VOT VII  -  MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL  -  KAPITAL 

 

Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €3,992,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 

VII - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi 

Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 

 

Il-Viċi President tal-Kumitati informa lill-Kumitat li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ 

Ottubru 2022, il-ħin tad-diskussjoni kellu jkun ta’ tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema 

tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs għall-Gvern. 

 

Fl-4.36 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. David Agius ressaq din l-Emenda: 

 

VOT 16  -  MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL 

 

Personal Emoluments 

Item 11 - Holders of Political Office 

 

Ħassar iċ-ċifra “€53,364” u ssostitwixxi minflok iċ-ċifra “€53,361”. 

 

Delete the figure “€53,364” and substitute therefor the figure “€53,361”. 

 

Fis-5.59 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 

 

 

Fis-6.48 p.m. il-Kumitat kien sospiż għal ftit minuti sabiex jiġi verbalizzat ftehim tal-Kamra. 
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FTEHIM TAL-KAMRA 

 

L-Onor. Andy Ellul, Whip tal-Gvern informa lill-Kamra li skont ftehim milħuq, ir-riżoluzzjonijiet li jaqgħu 

taħt il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur kellhom jiġu diskussi fi stadju 

ta’ Kumitat ta’ Provvista nhar l-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2022 fid-9.00 a.m. minflok kif skedat nhar l-

Erbgħa 9 ta’ Novembru fl-4.00 p.m.  Din is-Seduta kellha tkun mingħajr mistoqsijiet u l-ħin tal-aġġornament 

ma jitteħidx. 

 

Fis-Seduta tad-9 ta’ Novembru 2022 fid-9.00 a.m. li matulha għandhom jiġu diskussi r-riżoluzzjonijiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ġustizzja fi stadju ta’ Kumitat ta’ Provvista, il-mistoqsijiet jistgħu jiġu 

magħmula lill-Ministri sa mhux aktar tard mid-9.30 a.m., bid-dibattitu dwar il-Kumitat ta’ Provvista jibda 

fid-9.30 a.m. u jispiċċa fin-12.30 p.m., u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħidx.   

 

Dan it-tibdil sar ai termini tal-artikolu B(3) tal-Mozzjoni ta’ Proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022. 

 

L-Onor. Andy Ellul informa wkoll li s-Seduta ta’ nhar il-Ħamis, 10 ta’ Novembru 2022, se tkun dedikata 

interament għall-kondoljanzi tal-ex Deputat Parlamentari u ex Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici.  Is-

Seduta se tibda fid-9.00 a.m., mhux se jkun hemm mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma 

jitteħidx.   

 

L-Onor. Robert Cutajar, Whip tal-Oppożizzjoni kkonferma dan il-ftehim. 

 

 

MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL 

 

Il-Kumitat ta’ Provvista irriżuma x-xogħol tiegħu 

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. David Agius, l-Onor. Ivan Bartolo, l-Onor. Graziella Attard Previ u l-

Onor. Charles Azzopardi għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Michael Farrugia, l-Onor. Andy Ellul, l-

Onor. Amanda Spiteri Grech, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Davina Sammut Hili u l-Onor. Michael Falzon 

għan-naħa tal-Gvern. 

 

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 802  Tabella bl-isem Xejriet ta’ titjib fil-kwalità tal-ħajja għas-snin 2013 u 2021, maħruġa mill-

NSO; 

 

P.L. 803  Tabella bl-isem Payments effected under Public Social Partnerships related to children  

  għas-snin bejn l-2020 u l-2022; 

 

P.L. 804  Artiklu li deher fis-sit online tal-ġurnal The Times of Malta fil-25 ta’ Ġunju 2010 bl-isem 

‘Government trying to change perception of poverty – PM’; u 

 

P.L. 805  Tabella li turi persuni li jikkwalifikaw bħala at-risk-of-poverty (AROPE) (new and old) 

għall-persuni inqas minn 18-il sena. 

 

 

Fis-7.29 p.m. id-diskussjoni kienet konkluża skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022. 

 

Il-Kamra rriżumiet u l-Viċi President tal Kumitati irrapporta li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 

ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal kienet 

ġiet konkluża, u li l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mressqa kienu posposti għal data li kellha tiġi 

komunikata aktar ’il quddiem mill-Gvern. 
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AĠĠORNAMENT 

 

Fis-7.30 p.m. il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ippropona l-aġġornament tal-Kamra 

għat-Tlieta, 8 ta’ Novembru 2022 fid-9.00 a.m. b’din l-aġenda: 

 

Ordnijiet tal-Ġurnata 

 

1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 

 

 

Il-Ħames Seduta Stabbilita – Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  

 

Vot 20    -   Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  

Vot VIII -   Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali – Kapital 

 

2. Ministeru għas-Saħħa  -  Votazzjonijiet  

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

4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli  -  Votazzjonijiet 

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

 

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d Drittijiet tat Tfal informa lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 

Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-

Drittijiet tal-Annimali kellha tieħu mhux aktar minn tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema 

tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs għall-Gvern.  

 

Huwa informa wkoll lill-Kamra li din is-seduta għandha tkun mingħajr mistoqsijiet u li l-ħin 

tal-aġġornament ma jitteħidx. 

 

Fis-7.32 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022. 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND SCICLUNA   

SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 

KONFERMATI    

 

 

 

 

 

   ONOR. ANĠLU FARRUGIA 

   SPEAKER 


