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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 52 
 
It-Tlieta, 15 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-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri, il-Ministru għall-
Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-
Ugwaljanza l-Onor. Rebecca Buttigieg kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
L-Onor. Glenn Bedingfield u l-Onor. Beppe Fenech Adami kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L-Onor. Graham Bencini kien imsiefer fuq xogħol uffiċjali tal-partit. 
 
Il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, l-Onor. Romilda Baldacchino Zarb* u l-Amanda Spiteri 
Grech kienu skużati. 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għal Għawdex 
l-Onor. Clint Camilleri, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Charles Azzopardi, l-Onor. Romilda Baldacchino 
Zarb*, l-Onor. Ivan Bartolo, l-Onor. Abigail Camilleri, l-Onor. Randolph De Battista, l-Onor. Cressida 
Galea, l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici, l-Onor. Chris Said u l-Onor. Stephen Spiteri kienu assenti. 
 
*Vide Minuti tas-Seduta 58 tat-Tlieta 22 ta’ Novembru 2022. 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 51 li saret fil-15 ta’ Novembru 2022 kienu konfermati. 
 
MISTOQSIJIET  

 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
 
Fl-4.26 p.m. il-Kamra kienet sospiża minħabba diżordni. 
 
Fl-4.29 p.m. il-Kamra rriżumiet. 
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 2882 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
L-Onor. Robert Cutajar talab lis-Sedja dwar in-nuqqas ta’ preżenza tal-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, l-Onor. Aaron Farrugia waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari. 
 
Is-Sedja ħadet nota tat-talba tal-Onor. Robert Cutajar u qalet li kienet se tagħti ruling fi stadju ulterjuri. 
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TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 853 Avviż Legali Nru 283 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-

Manifattura u l-Importazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem. 
 
Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia Portelli 
qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 854  Informazzjoni dwar il-ħdax-il webinar li organizzat il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ 

Persuni b’Diżabilità fil-perjodu bejn Jannar 2019 u Ottubru 2022, bi tweġiba 
għall-mistoqsija parlamentari numru 2883; 

 
P.L. 855 Il-Profil tas-Sa. Nancy Caruana, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Inklużjoni, il-

Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 
3766; 

 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 856 Tabella li turi n-numru ta’ fatalitajiet kawża ta’ inċidenti tat-traffiku maqsuma sena b’sena 

fil-perjodu bejn Jannar 2012 u Awwissu 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 3804;  

 
f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 857 Il-Profil tas-Sur Godwin Mifsud, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3767; u 
 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħdet fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 858 Avviż Legali Nru 275 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendew ir-Regolamenti 

Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel Grad; 
 
P.L. 859 Avviż Legali Nru 276 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendaw ir-Regolamenti 

għad-Dħul; 
 
P.L. 860 Avviż Legali Nru 277 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-

Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel Grad tal-2019 għall-Grad ta’ Bachelor of Science 
(Honours) – B.Sc. (Hons) – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni 
u l-Komunikazzjoni; 

 
P.L. 861 Avviż Legali Nru 278 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti tal-

2016 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ wara l-
Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science – M.Sc. – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tat-
Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni; 

 
P.L. 862 Avviż Legali Nru 279 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti tal-

2009 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ wara l-
Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science in Information and Communication 
Technology – M.Sc. ICT – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni 
u l-Komunikazzjoni; 
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P.L. 863 Avviż Legali Nru 280 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendew ir-Regolamenti 
Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ wara l-Ewwel Grad; 

 
P.L. 864 Avviż Legali Nru 281 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 biex jemendaw ir-Regolamenti tal-

Kors għas-Certificate in Foundation Studies; u 
 
P.L. 865 Avviż Legali Nru 282 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-

Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel Grad tal-2019 għall-Grad ta’ Bachelor of Science 
in Information Technology (Honours) – B.Sc. IT (Hons) – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tat-
Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni. 

 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra, 
fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi li se tinżamm l-għada, l-Erbgħa, 16 ta’ 
Novembru 2022, l-Onor. Rebekah Borg kienet se tissostitwixxi lill-Onor. Graham Bencini. 
 
Bil-permess, skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022 il-Kamra għaddiet għal żewġ 
mozzjonijiet li kienu jidhru fuq l-aġenda.  
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li l-ħin li jittieħed għal dawn il-mozzjonijiet kellu jiżdied mal-ħin 
tal-interruzzjoni tax-xogħol. 
 
 
MOZZJONIJIET 
 
87.  MOZZJONI TA’ PROĊEDURA DWAR IL-ĦIDMA PARLAMENTARI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, jipproponi li: 
 
Din il-Kamra: 
 

‐ TQIS illi huwa meħtieġ li l-metodi tax-xogħol tagħha għandhom jiġu aġġornati sabiex il-proċess 
parlamentari jkun aktar effiċjenti u effettiv skont l-esiġenzi ta’ Parlament modern u taż-żminijiet 
tal-lum; 
 

‐ TINNOTA li fil-leġiżlaturi preċedenti kienet ilha tinħass il-ħtieġa li l-Ordnijiet Permanenti 
tal-Kamra jiġu aġġornati biex it-tmexxija tal-proċeduri tal-Kamra tkun aktar prattika u aktar diretta 
lejn ħidma effettiva; 
 

‐ U GĦALHEKK TIRRIŻOLVI li minkejja kull dispożizzjoni oħra fl-Ordnijiet Permanenti 
tal-Kamra tad-Deputati, u/jew ta’ xi riżoluzzjoni oħra tagħha, matul din il-leġiżlatura u 
sax-xoljiment tagħha, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin: 
 
 

TAQSIMA A 
Seduti 

 
(i) Sakemm ma jingħatax avviż mod ieħor fil-mozzjoni tal-aġġornament u sakemm ma jkunx hemm 

mozzjoni proċedurali oħra, il-Kamra bħala regola ġenerali għandha tiltaqa’ fl-4.00 pm nhar ta’ Tnejn, 
Tlieta u Erbgħa f’kull ġimgħa, bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sal-4.30 pm u bil-ħin tal-interruzzjoni 
tax-xogħol ikun fis-7.00 pm. 
 

(ii) Illi b’avviż fil-mozzjoni tal-aġġornament seduta tista’ tissejjaħ f’kull jum tal-ġimgħa barra nhar ta’ 
Ħadd u fil-festi pubbliċi.  
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(iii) Illi fl-istess ġurnata tista’ tinżamm seduta kemm filgħodu, kemm wara nofsinhar, u kemm filgħaxija.  

 
Illi fil-każ ta’ seduta filgħodu din tibda fid-9.00 am bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sad-9.30 am u 
bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun f’nofsinhar; fil-każ ta’ seduta wara nofsinhar din tibda 
fis-2.00 pm bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sas-2.30 pm u bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun 
fil-5.00 pm; u fil-każ ta’ seduta filgħaxija din tibda fis-6.00 pm bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sas-6.30 
pm u bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fid-9.00 pm. 
 
F’każ ta’ iktar minn seduta waħda f’ġurnata, mistoqsijiet parlamentari jsiru f’seduta waħda li tkun 
se titlaqqa’ wara nofsinhar jew filgħaxija, sakemm il-Kamra ma taqbilx mod ieħor. 

 
(iv) Illi meta l-Kamra tiltaqa’ nhar ta’ Ħamis, għandha tapplika l-alternanza bejn xogħol tal-Gvern u 

xogħol ta’ Membri Privati; 
 
Kemm il-Gvern kif ukoll il-Membri Privati għandhom il-jedd li jutilizzaw seduta waħda f’perjodu 
ta’ disgħin (90) ġurnata kull wieħed u jekk naħa waħda jew l-oħra ma tutilizzax din is-seduta 
tal-Ħamis fid-disgħin (90) ġurnata li jkun imissha, dan il-jedd jirriverti lura lejn il-parti l-oħra; 
l-ewwel perjodu ta’ disgħin (90) ġurnata jibda jiddekorri hekk kif din il-Mozzjoni tiġi approvata 
mill-Kamra, b’dan illi l-ewwel perjodu jkun għal xogħol tal-gvern. 
 
Illi sabiex in-naħa l-waħda jew l-oħra tutilizza s-seduta tal-Ħamis fid-disgħin (90) ġurnata li jkun 
imissha, bla ħsara għall-Ordni Permanenti 22, min ikun imissu jutilizza s-seduta tal-Ħamis għandu 
jagħti avviż ta’ mill-inqas sebat ijiem lill-Iskrivan tal-Kamra: 
 
Fil-kalkolu tad-disgħin (90) ġurnata msemmija fil-paragrafu (iv) ta’ din it-Taqsima A- Seduti ta’ 
din il-mozzjoni, ma għandu jitqies ebda żmien li matulu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa’ 
jew li matulu tkun aġġornata għal iktar minn sebat ijiem. 
 
Iżda wkoll li dik l-alternanza ma tapplikax għal matul il-ġranet mogħtija għal xogħol finanzjarju 
relatat mal-Estimi Ġenerali jew f’każ li l-ġurnata tal-Ħamis tiġi mogħtija biex tkun diskussa materja 
li tkun qamet b’mozzjoni għall-Aġġornament tal-Kamra fuq ħaġa definita ta’ importanza pubblika 
urġenti. 
 
 

TAQSIMA B 
Quorum 

 
(i) Quorum tal-Kamra jkun magħmul minn ħmistax (15)-il Membru minbarra l-persuna li tkun 

tippresiedi s-seduta; 
 

(ii) Iżda jekk f’xi seduta tal-Kamra xi Membru li jkun preżenti jiġbed l-attenzjoni tal-persuna li tkun 
qed tippresiedi s-seduta dwar in-nuqqas ta’ quorum, il-Kamra tiġi sospiża għal għoxrin (20) minuta, 
iżda jekk waqt dik is-sospensjoni jiġi verifikat li jkun hemm quorum, il-persuna li tkun qed 
tippresiedi l-Kamra għandha terġa’ tieħu postha u wara li taċċerta ruħha li jkun hemm quorum, 
minnufih tordna li s-seduta tkompli. F’dan il-każ, il-ħin li fih il-Kamra tkun sospiża għandu jiżdied 
mal-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol tas-seduta. 
 

(iii) Iżda wkoll jekk il-persuna li tkun qed tippresiedi s-seduta tiżgura ruħha illi l-quorum tal-Kamra jkun 
għadu mhux preżenti wara s-sospensjoni ta’ għoxrin (20) minuta, il-Kamra għandha tiġi aġġornata 
mingħajr votazzjoni għas-seduta ta’ wara u l-ħin ta’ dak l-aġġornament kif ukoll l-ismijiet 
tal-Membri preżenti għandhom jitniżżlu fil-minuti tal-proċeduri tal-Kamra. 
 

(iv) Meta l-President ta’ Kumitat tal-Kamra kollha jirrapporta li, mingħajru, ma jkunx hemm ħmistax 
(15)-il Membru, l-Ispeaker għandu jerġa’ jieħu postu u, wara li jgħaddu għoxrin (20) minuta, għandu 
jgħodd il-Membri preżenti fil-Kamra, u  
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(a) jekk ħmistax (15)-il membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ma jkunux preżenti, għandu jaġġorna 

l-Kamra, mingħajr votazzjoni qabel, għall-ġurnata tas-seduta ta’ wara, u l-ħin ta’ dak 
l-aġġornament kif ukoll l-ismijiet tal-Membri preżenti għandhom jitniżżlu fil-minuti 
tal-proċeduri tal-Kamra;  

 
(b) jekk sittax (16)-il Membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ikunu preżenti l-Kamra terġa’ tirriżolvi 

ruħha f’Kumitat; u  
 
(c)  jekk ħmistax (15)-il Membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ikunu preżenti, il-Kamra tista’ 

tkompli tagħmel xogħol ieħor; 
 

Iżda jekk waqt is-sospensjoni fuq imsemmija ta’ għoxrin (20) minuta, jiġi verifikat li jkun 
hemm quorum kif indikat fil-paragrafu (b) il-persuna li tkun qed tippresjedi l-Kamra għandha 
terġa’ tieħu postha u wara li taċċerta ruħha li jkun hemm il-quorum, minnufih tordna li l-Kamra 
terġa’ tirriżolvi ruħha f’kumitat. 
 
 

TAQSIMA C 
Votazzjonijiet 

 
(i) Illi bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (ii) ta’ din it-Taqsima C - Votazzjonijiet, kull 

votazzjoni b'division li tintalab ai termini tal-Ordni Permanenti 83, irrispettivament minn f’liema 
seduta tintalab, għandha tittieħed f’seduta maqbula bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, b’dan iżda li 
fl-eventwalità li ma jintlaħaqx ftehim, ikun il-Kap tal-Kamra li jkollu d-diskrezzjoni li jiddeċiedi 
f’liema  seduta għandha tittieħed tali votazzjoni, liema data ma tkunx aktar tard mill-ġurnata 
tal-Erbgha tal-ġimagħtejn ta’ wara li fiha tintalab votazzjoni b'division ai termini tal-Ordni 
Permanenti 83, b’obbligu illi javża l-Kamra sa mill-anqas erbat ijiem qabel, eskluż il-Ħdud u Festi 
Pubblici,  bid-data u l-ħin tas-seduta.  
 
F'każ li jkun hemm iktar minn votazzjoni waħda hekk posposta għall-ġurnata kif maqbula jew 
magħżula mill-Kap tal-Kamra, dawn jittieħdu fl-ordni kronoloġiku tagħhom ta’ meta ssejħu; b’dan 
illi mistoqsijiet konsegwenzjali għar-riżultat ta’ kull votazzjoni meħuda jkunu jistgħu jitqiegħdu 
għall-vot immedjatament wara mingħajr diskussjoni b’kull division li tista’ tintalab tittieħed ukoll 
immedjatament wara li tintalab mingħajr diskussjoni:  
 
Iżda d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu ma japplikawx għal meta division tissejjaħ fil-kumitati 
permanenti kif maħtura bl-Ordni Permanenti 120A jew f’xi kumitat magħżul kif maħtur bl-Ordni 
Permanenti 121 jew f’xi kumitat parlamentari maħtur b’xi liġi oħra; 
 

(ii) Illi meta division tintalab fuq xi klawsola ta’ abbozz ta’ liġi fi stadju ta’ Kumitat tal-Kamra kollha, 
u l-votazzjoni tiġi posposta skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti, min ikun qed 
jippresjedi l-Kumitat għandu jgħaddi minnufih għall-konsiderazzjoni tal-klawsola li jmiss u 
klawsoli sussegwenti tal-Abbozz, irrispettivament mill-posponiment tal-votazzjoni b'division;  
 

(iii) Illi kull votazzjoni b’division li tiġi posposta skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi preċedenti 
għandha tidher fl-ordni tal-ġurnata ta' dik is-seduta meta tkun se tittieħed il-votazzjoni hekk 
posposta;  
 
Illi fil-mozzjoni tal-Aġġornament tas-seduta li tkun tiġi minnufih qabel dik maqbula jew magħżula 
għall-votazzjonijiet b’division mill-Kap tal-Kamra, jista’ jiġi pprovdut permezz ta’ avviż, illi dawn 
il-votazzjonijiet jittieħdu f’seduta differenti:  
 
Iżda dik is-seduta ma tkunx f’data iżjed tard mill-ġurnata tal-Erbgħa ta’ wara; u 
 

(iv) Il-ħin li jittieħed għal dawn il-votazzjonijiet jiżdied mal-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol. 
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TAQSIMA D 
Limiti ta’ żmien għad-diskorsi 

 
(i) Ebda membru ma għandu jitkellem għal iżjed minn tletin (30) minuta f’ħin wieħed waqt diskussjoni 

fil-Kamra ħlief fuq mozzjoni diretta ta’ nuqqas ta’ fiduċja, meta membru jkun jista’ jitkellem għal 
siegħa: 
 
Iżda din ir-regola ma tgħoddx għal Ministru li jkun qed jagħmel id-Dikjarazzjoni Finanzjarja jew 
għall-Kap tal-Oppożizzjoni jew xi membru mqabbad minnu biex jitkellem l-ewwel wieħed bi tweġiba 
għal dik id-dikjarazzjoni; 
 
Iżda wkoll li din ir-regola ma tgħoddx għal membru li jressaq it-tieni qari ta’ abbozz ta’ liġi, jew 
għall-Prim Ministru jew għall-Kap tal-Oppożizzjoni jew xi membru mqabbad minnhom 
rispettivament biex jitkellem l-ewwel wieħed bi tweġiba għal dik il-mozzjoni, meta kull wieħed 
minnhom ikun jista’ jitkellem għal sittin (60) minuta; 
 
Iżda wkoll li d-diskors b’replika, meta dik ir-replika tkun permessa, ta’ membru li jkun ressaq 
mozzjoni ma għandux ikun ta’ iżjed minn tletin (30) minuta; 
 
Iżda wkoll illi bil-kunsens tal-Kamra li jiġi deċiż bla diskussjoni, membru jista’ jinstema’ għal perjodu 
ieħor ta’ mhux iżjed minn tletin (30) minuta.  
 
B’dan illi ebda ħaġa li hemm fid-dispożizzjonijiet ta’ qabel ma għandha tiftiehem li tissospendi xi 
ordnijiet permanenti tal-Kamra dwar l-għeluq jew l-irrilevanza jew ir-ripetizzjoni. 
 

 
 TAQSIMA E 

Stqarrijiet Ministerjali 
 

Stqarrija Ministerjali tista’ ssir kemm mill-Prim Ministru, Ministru jew Segretarju Parlamentari. 
Il-forma ta’ Stqarrija Ministerjali għandha tkun li min ikun qed jagħmel l-istqarrija ma jeħux aktar 
minn ħmistax (15)-il minuta liema diskors jista’ jkun ukoll disponibbli bil-miktub. Wara r-rimarki 
tal-bidu, jistgħu jsiru biss mistoqsijiet dwar is-suġġett tal-istqarrija ministerjali minn Membri 
Parlamentari li m’għandhomx kariga fl-Eżekuttiv. L-ewwel kelliem li jirrispondi għall-Istqarrija 
Ministerjali jkun jista’ jieħu l-massimu ta’ għaxar (10) minuti. Il-Membri ta’ wara jkollhom 
massimu ta’ tliet (3) minuti kull wieħed. Wara l-mistoqsijiet il-Membru li jkun għamel l-istqarrija 
u/jew xi Membru ieħor imqabbad minnu għandu jindirizza l-punti mqajma in konnessjoni 
mal-Istqarrija Ministerjali. 

 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem.con.   
 
 
88.   ABBOZZ TA’ LIĠI SABIEX JEMENDA L-ATT DWAR IPPJANAR TAL-IŻVILUPP 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, ippropona l-Ewwel Qari 
tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar Ippjanar tal-Iżvilupp, Kap. 552”. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
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PERMESS TAL-KAMRA 
 
Bil-permess, il-Kamra għaddiet biex titressaq mozzjoni mingħajr avviż. 
 
 
90.  MOZZJONI DWAR ĦATRA TEMPORANJA TA' DEPUTY SPEAKER 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, ippropona: 
 
Ai termini tal-Ordni Permanenti 151 nipproponi li l-Onor. Michael Farrugia jippresedi l-Kamra nhar it-
Tlieta 22 ta’ Novembru 2022 fil-perjodu ta’ assenza inevitabbli tad-Deputy Speaker, l-Onor. David Agius, 
u dan ukoll billi l-Ispeaker ikun imsiefer fuq xogħol parlamentari. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ESTIMI ĠENERALI 2023 – KUMITAT TA' PROVVISTA – IL-ĦDAX-IL SEDUTA 

STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f'Kumitat. 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. Michael Farrugia, Viċi President tal-Kumitati, ippreseda. 
 
 
MINISTERU GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, ressaq dawn ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 46   -    MINISTERU GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA 

 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €222,992,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
46 - Ministeru għall-Anzjanità Attiva, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT XXI   -   MINISTERU GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €4,863,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
XXI - Ministeru għall-Anzjanità Attiva - 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-4.48 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. Paula Mifsud Bonnici ressqet din 
l-Emenda: 
 
VOT 46   - MINISTERU GĦALL-ANZJANITÀ ATTIVA 
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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-6.03 p.m. il-Kumitat kien interrott għal ftit mumenti sakemm id-Deputy Speaker jieħu postu u l-
President tal-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt jirrapporta dwar ħidma tal-
kumitat. 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Carmelo Abela, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi 
Aġġunt, irrapporta li Abbozz Nru 10 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u l-
Amministrazzjoni tas-Sajd għadda mill-istadju ta’ Kumitat mingħajr emendi. 
 
FIL-KUMITAT 
 
MINISTERU GĦALL ANZJANITÀ ATTIVA 
 
Fis-6.04 p.m. il-Kumitat ta’ Provvista rriżuma x-xogħol tiegħu minn ftit minuti qabel. 
 
 
Fil-6.19 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Paula Mifsud Bonnici, l-Onor. David Agius u l-Onor. Claudette 
Buttigieg għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Michael Farrugia, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. Katya De 
Giovanni, l-Onor. Romilda Baldacchino Zarb, l-Onor. Malcolm Paul Agius Galea u l-Onor. Jo Etienne 
Abela għan-naħa tal-Gvern. 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 866 Rapport tal-Imħallef irtirat Dr Geoffrey Valenzia bl-isem Inkjesta interna fil-Faċilità San 

Vinċenz wara li nstab nieqes Karmenu Fino (Karta ta’ identità numru 104839M) mill-
Faċilità fit-28 ta’ Ġunju 2022; u 

 
P.L. 867 Rapport bl-isem Preliminary Report for the Health and Safety Assessment of Facilities 

Security – St Vincent De Paul Long Term Care Facility Florence Nightingale Road Luqa, 
datat Lulju 2022.  

 
 
Fis-7.48 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-Anzjanità Attiva rrapporta li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 
tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru għall-Anzjanità Attiva 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 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ppropona l-aġġornament tal-Kamra għall-Erbgħa, 16 ta’ Novembru 2022 
fid-9.00 a.m. b'din l-aġenda: 
 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 
 
It-Tnax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  
 

Vot 44    -   Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  
Vot XIX    -   Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar – 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-Poltika 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 
  8. Ministeru għall-Ġustizzja  -  Votazzjonijiet 
  9. Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali  -  Votazzjonijiet 
10. Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża -  Votazzjonijiet 

11. Ministeru għal Għawdex – Votazzjonijiet 
12. Ministrru għall-Anzjanità Attiva – 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 għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 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 se tkun mingħajr mistoqsijiet u li l-ħin tal-aġġornament ma 
jitteħidx. 
 
 
Fis-7.51 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022. 
 

 
 
 
 
 
RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
 
KONFERMATI    

 
 
 
 
   ONOR. DAVID AGIUS 
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   DEPUTY SPEAKER 


