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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 55 
 
It-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fid-9.00 a.m. 
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru għall-
Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton Grima, il-Ministru għall-
Ġustizzja l-Onor. Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
l-Onor. Keith Azzopardi Tanti kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
L-Onor. Eve Borg Bonello, l-Onor. Abigail CamilleRi u l-Onor. Julie Zahra kienu skużati. 
 
Il-Prim Ministru l-Onor. Robert Abela, 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 għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-
Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri, il-Ministru għat-Turiżmu l-Onor. Clayton Bartolo, il-Ministru għall-
Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela, is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. 
Rebecca Buttigieg, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. 
Alicia Bugeja Said, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Malcolm Paul Agius Galea, l-Onor. Charles Azzopardi, l-
Onor. Romilda Baldacchino Zarb, l-Onor. Glenn Bedingfield, l-Onor. Alex Borg, l-Onor. Janice Chetcuti, 
l-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Adrian Delia, l-Onor. Alex Muscat u l-Onor. Mark Anthony Sammut 
kienu assenti.  
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 54 li saret fis-16 ta’ Novembru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, din is-
seduta kienet mingħajr mistoqsijiet. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
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1.   ESTIMI ĠENERALI  2023 - KUMITAT TA’ PROVVISTA – L-ERBATAX-IL SEDUTA 

STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f’Kumitat. 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. David Agius, Deputy Speaker, ippreseda. 
 
 
MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL  
 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, ressaq dawn ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 35  -  MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €311,253,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
35 - Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 
2023. 
 
VOT 36  -  POLITIKA EKONOMIKA 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €2,044,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 36 
– Politika Ekonomika, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 37 - TEŻOR 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €51,491,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 37 
– Teżor, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 39 -  KUMMISSARJU TAT-TAXXI  
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €22,218,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 39 
– Kummissarju tat-Taxxi, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 40 - DWANA 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €15,385,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 40 
– Dwana, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 41 - KUNTRATTI 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €3,569,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 41 
– Kuntratti, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT XVII - MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL  -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €105,462,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
XVII - Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa 
għas-sena 2023. 
 
 
Id-Deputy Speaker 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. 
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Fid-9.06 a.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. Jerome Caruana Cilia ressaq din l-
Emenda: 
 
VOT 35   - MINISTERU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL 
 
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”. 
 
Fl-10.33 a.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Jerome Caruana Cilia, l-Onor. Ivan Castillo u l-Onor. Ivan J. Bartolo 
għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Omar Farrugia, l-Onor. Cressida Galea, l-Onor. Carmelo Abela u l-
Onor. Clyde Caruana għan-naħa tal-Gvern. 
 
Bil-permess tal-Kumitat, l-Onor. Jerome Caruana Cilia, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 876 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fid-19 ta’ Ottubru 2022 bl-isem ‘PM spending 

€556,000 a year on 10 consultants, in breach of code of ethics’; 
 
P.L. 877 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fil-15 ta’ Ottubru 2022 bl-isem ‘Lease of offices 

from Gozo Minister’s canvasser costing over €150,000’;  
 
P.L. 878 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fis-6 ta’ Ottubru 2022 bl-isem ‘Heritage Malta 

€1.2m tender: result of extensions defying procurement rules’; 
 
P.L. 879  Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fil-5 ta’ Ottubru 2022 bl-isem ‘German company 

to be given €1 million to repair its own shooting range work’; 
 
P.L. 880 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fid-9 ta’ Lulju 2022 bl-isem ‘Board approves €24 

million tender despite tainted procedure’; 
 
P.L. 881 Artiklu li deher fis-sit online tal-ġurnal maltatoday fl-4 ta’ Ottubru 2022 bl-isem ‘Valletta’s 

Jurassic World displays cost €17,000 - PQ’; 
 
P.L. 882 Artiklu li deher fis-sit online ta’ Net news fl-14 ta’ Ġunju 2022 bl-isem ‘Il-Ministru tat-

Turiżmu sieket dwar nefqa ta’ €20 miljun żejda mill-MTA’; 
 
P.L. 883 Artiklu li deher fis-sit online tal-ġurnal Times of Malta fis-17 ta’ Ottubru 2022 bl-isem 

‘Government trip to renew Manchester Utd tourism deal cost taxpayers €6,600’; u 
 
P.L. 884 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fid-9 ta’ Novembru 2022 bl-isem ‘€12 million 

spent on consultants as traffic gridlock intensifies’. 
 
Bil-permess tal-Kumitat, l-Onor. Ivan Castillo, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 885 Artiklu li deher fis-sit online ta’ The Shift fil-15 ta’ Novembru 2022 bl-isem ‘Community 

Work Scheme a ‘numbers exercise’ to lower unemployment figures’; 
 
P.L. 886 Strategic Plan 2016 – 2018 tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ (ETC); 
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P.L. 887 Artiklu li deher fuq il-ġurnal maltatoday fit-13 ta’ Novembru 2022 bl-isem ‘Is population 

growth behind poverty increase?’; 
 
P.L. 888 Screenshot ta’ e-mail mibgħuta mill-Assistant Section Secretary, GWU – Maritime and 

Aviation Section; u 
 
P.L. 889 Artiklu li deher fis-sit online Trading Economics bl-isem ‘Malta – Employment Rate of low 

skilled persons, age group 20-64’. 
 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 890 Industrial Agreement bejn l-Air Malta p.l.c. u l-Airline Pilots’ Association (Malta) (ALPA)  

għall-perjodu mill-1 ta’ April 1999 u l-31 ta’ Marzu 2003; 
 
P.L. 891 Collective Agreement bejn l-Air Malta p.l.c. u l-ALPA għall-perjodu mill-1 ta’ Awwissu 

2007 u l-31 ta’ Lulju 2010 iffirmat fit-28 ta’ Jannar 2008; 
 
P.L. 892 Collective Agreement bejn l-Air Malta p.l.c. u l-ALPA M għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 

2012 u l-31 ta’ Diċembru 2015 iffirmat fl-1 ta’ Ottubru 2012; 
 
P.L. 893 Dokumentazzjoni in konnessjoni ma’ ftehim, emendi għal ftehim u Draft Side Agreement  

bejn l-Air Malta u l-ALPA; u 
 
P.L. 894 Collective Agreement bejn l-Air Malta p.l.c. u l-Union of Cabin Crew (UCC) għall-perjodu 

mill-1 ta’ April 2008 u l-31 ta’ Marzu 2013 u ffirmat fis-17 ta’ Lulju 2009. 
 
F’12.00 p.m., id-diskussjoni kienet konkluża skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 
2022. 
 
 
Il-Kamra rriżumiet u d-Deputy Speaker irrapporta li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ 
Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 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. 
 
 
Skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, il-Kamra għaddiet għall-item li kien imiss fuq 
l-aġenda. 
 
2.  ABBOZZ  TA’  LIĠI  LI  JEMENDA  L-ATT DWAR IL-KONSERVAZZJONI U L-
AMMINISTRAZZJONI TAS-SAJD – ABBOZZ NRU 10 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, f’isem il-Ministru għall-Agrikoltura, 
is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ppropona t-Tielet Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-
Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-
Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd, Kap. 425 u biex jipprovdi għat-twaqqif ta’ miżuri effettivi 
u għall-ħwejjeġ l-oħra kollha li huma anċillari għalihom” inqara t-Tielet Darba u għadda. 
 
 
Skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, il-Kamra għaddiet biex jitressqu żewġ 
mozzjonijiet li kienu jidhru fuq l-aġenda. 
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MOZZJONIJIET 
 
89. ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IL-KULLEĠĠ MALTI TAL-ARTI, XJENZA U 

TEKNOLOĠIJA 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, f’isem il-Ministru għall-
Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni ppropona l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
msejjaħ “Att biex jipprovdi, minflok it-Taqsima VIII tal-Att dwar l-Edukazzjoni, (Kap. 327), għat-twaqqif, 
funzjonijiet u għanijiet tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija, li jistabbilixxi l-korpi regolatorji u 
l-uffiċjali prinċipali tiegħu, il-funzjonijiet, l-għamla u s-setgħat ta’ tali korpi regolatorji, biex jipprovdi għad-
dispożizzjonijiet finanzjarji relatati mal-Kulleġġ, kif ukoll sabiex jipprovdi għal ħwejjeġ oħra li huma 
konnessi miegħu jew anċillari għalih”. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
 
 
91.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JKOMPLI JEMENDA L-KODIĊI KRIMINALI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, f’isem il-Ministru għall-Ġustizzja 
ppropona l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “L-Att tal-2022 sabiex ikompli jemenda l-Kodiċi 
Kriminali”. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
F’12.03 p.m., is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ippropona l-
aġġornament tal-Kamra għat-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 
 

Il-Ħmistax-il Seduta Stabbilita -  Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Vot 1    -  Uffiċċju tal-President 
Vot 6    -  Uffiċċju tal-Prim Ministru 
Vot 7    -  Informazzjoni 
Vot 8    -  Stamperija tal-Gvern 
Vot 9    -  Uffiċċju Elettorali 
Vot 10  -  Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 
Vot 11  -  Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg 
Vot I     -  Uffiċċju tal-President – Kapital 
Vot III  -  Uffiċċju tal-Prim Ministru – 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 
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  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, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali  –  Votazzjonijiet 
10. Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża  –  Votazzjonijiet 
11. Ministeru għal Għawdex  –  Votazzjonijiet 
12. Ministeru għall-Anzjanità Attiva  –  Votazzjonijiet 
13. Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  –  Votazzjonijiet 
14. Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni – Votazzjonijiet 
15. Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Votazzjonijiet 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali informa lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 
84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-voti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru kellha tieħu mhux aktar 
minn tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs 
għall-Gvern.  
 
Is-Segretarju Parlamentari informa wkoll lill-Kamra li f’din is-seduta, mistoqsijiet parlamentari setgħu jsiru 
bejn l-4.00 p.m. u l-4.30 p.m. u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħidx. 
 
F’12.08 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022.  
 

 
 
 
 
 
RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
 
KONFERMATI   

 
 
 
   DAVID AGIUS 
   DEPUTY SPEAKER 


