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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 46 
 
It-Tlieta, 8 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, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana u l-Onor. 
Carmelo Abela 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. Toni Bezzina, l-Onor. Robert Cutajar u l-Onor. Katya De Giovanni* kienu skużati. 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru 
għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet l-Onor. Silvio Schembri, il-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-
Żgħażagh, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton Grima, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Charles 
Azzopardi, l-Onor. Janice Chetcuti, l-Onor. Katya De Giovanni*, l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici u l-
Onor. Stephen Spiteri kienu assenti.   
 
*vide minuti tas-seduta 72 tat-Tnejn 9 ta’ Jannar 2023 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 45 li saret fit-8 ta’ Novembru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 2079 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 808 Dokument tat-Tender għall-Public Private Partnership for the Provision of 

Comprehensive Services to St Vincent De Paul Residence bir-referenza CT2009/2015 
datat 10 ta’ Novembru 2015, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3551; 

 
f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 809 Tabella li turi tagħrif dwar Kliniċi tal-Kommunità li qed jiffunzjonaw f’Għawdex, bi 

tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3628; 
 
f’isem il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 810 Tabella li turi tagħrif dwar rinovar u upgrading li sar fid-day centres għal persuni 

b’diżabilità maqsuma skont id-day centre fis-snin 2021 u 2022 u estimi għall-2023, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3657; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 811 Lista ta’ kumpaniji li jifformaw il-ħames konsorzji li ġew short-listed għall-proġett 

waste-to-energy plant fil-Magħtab, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
3629;  

 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 812 Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order li jaqgħu 

taħt id-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol fis-snin 
bejn l-2013 u 2024, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3248; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 

P.L. 813 Avviż Legali Nru 270 tal-2022 – Examination of Varieties of Agricultural Plant Species 
(Amendment) Regulations, 2022; u 

 

P.L. 814 Avviż Legali Nru 271 tal-2022 –  Examination of Varieties of Vegetable 
Species(Amendment) Regulations, 2022. 

 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Glenn Bedingfield, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, 
irrapporta li fil-laqgħa tas-7 ta’ Novembru 2022, li huwa ppreseda, saret id-diskussjoni fuq ir-Rapport 
Annwali għas-sena 2021 tal-Kunsill għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta, skont il-provvedimenti 
tal-artikolu 7 (2) tal-Att dwar il-Kunsill għall-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta (Kap. 515), u li kien 
hemm qbil dwar il-mod kif kienu qegħdin jiġu indirizzati l-kwestjonijiet li jolqtu lill-Maltin li jgħixu 
barra minn Malta. 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-
Kamra, fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi, li kienet se 
tinżamm l-għada 9 ta’ Novembru 2022, l-Onor. Robert Cutajar kien se jissostitwixxi lill-Onor. Mario 
de Marco. 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
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1.   ESTIMI ĠENERALI  2023 – KUMITAT TA’ PROVVISTA – IS-SITT SEDUTA 

STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f’Kumitat. 
 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. Michael Farrugia, Viċi President tal-Kumitati, ippreseda. 
 
 
MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U L-KUMMERĊ 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, l-Onor. Ian Borg, ressaq dawn 
ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 15  MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U L-

KUMMERĊ 
 

Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €52,530,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
15 - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi 
Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT VI   MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U L-

KUMMERĊ   -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €4,223,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
VI - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz 
tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
 
Il-Viċi President tal Kumitati informa lill-Kumitat illi 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. Beppe Fenech Adami ressaq din 
l-Emenda: 
 
VOT 15   - MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U L-KUMMERĊ 
 
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-18.01 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Beppe Fenech Adami, l-Onor. Mario de Marco, l-Onor. Alex Borg 
u l-Onor. Bernice Bonello għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Edward Zammit Lewis, l-Onor. Glenn 
Bedingfield, l-Onor. Randolph De Battista, l-Onor. Naomi Cachia u l-Onor. Ian Borg għan-naħa 
tal-Gvern. 
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Fis-7.32 p.m. id-diskussjoni kienet konkluża skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 
2022. 
 
Il-Kamra rriżumiet u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ irrapporta li skont 
il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru 
għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 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. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Fis-7.33 p.m. il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ippropona l-aġġornament 
tal-Kamra għall-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022 fid-9.00 a.m. b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 
 
Is-Seba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ġustizzja 
 

Vot 45    -   Ministeru għall-Ġustizzja 
Vot XX   -  Ministeru għall-Ġustizzja – Kapital 

 
2. Ministeru għas-Saħħa  -  Votazzjonijiet 
3. Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali  -  Votazzjonijiet 
4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli  -  Votazzjonjiet 
5. Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal  -  Votazzjonijiet 
6. Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  -  Votazzjonijiet 
7. Ministeru għall Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ  -  Votazzjonijiet 
  
 
Il-Ministru informa lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, 
id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għall-Ġustizzja 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 il-Kamra li skont ftehim f’din is-seduta mistoqsijiet parlamentari setgħu jsiru bejn 
id-9.00 a.m. u d-9.30 a.m., u li l-ħin tal-aġġornament ma jitteħidx. 
 
Fis-7.35 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 


