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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 79 

 

It-Tnejn, 23 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4219. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li jieħdu s-sussidju tal-kera fil-preżent? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4220. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm fadal persuni jgħixu f’postijiet tar-Requisition? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4221. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx applikazzjonijiet li jridu jagħmlu exchange? Jekk iva, kemm-il talba hemm? 

Dawn l-exchanges huma parti mil-lista ta’ stennija, kif kien isir qabel l-2013? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4222. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ żgumbrament quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera? Jista’ 

jgħid kemm intlaqgħu talbiet minn dawn il-każijiet u ġie ordnat l-iżgumbrament tal-inkwilin minn wara l-

elezzjoni ġenerali tal-2022 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda? 

 

21/11/2022 
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* 4223. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il dar battala għandna f’pajjiżna u kemm minnhom qegħdin għall-użu tal-

akkomodazzjoni soċjali? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4224. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jagħti dettalji dwar il-proġett ta’ bini għal skop ta' housing ġewwa Taċ-Ċawla r-Rabat, 

Għawdex li kien issemma fl-2019 u jekk dawn jaqgħux taħt l-Awtorità tad-Djar jew jekk hux taħt il-Ministeru 

f’Għawdex? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4698. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3954, jista’ l-Ministru jgħid x’qed iwassal għal dan id-

dewmien? Jista’ jagħti data meta dawn ser jingħalqu biex b’hekk issir ġustizzja? Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ 

min huma dawn il-każijiet pendenti? Jista’ l-Ministru jgħid minn liema nazzjonalità kienu l-vittmi ta’ dawn l-

inċidenti? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4699. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3956, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-inċidenti fuq siti ta’ 

kostruzzjoni rrapportati u jekk kienx hemm imwiet? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4700. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4043, fejn il-Ministru qal li “l-operant jopera fiż-żona 

konċessa matul il-ħinijiet stabbiliti”, jista’ l-Ministru jindika fuq site plan liema hija din iż-żona konċessa? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4701. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4046, fejn il-Ministru qal li “saret estensjoni temporanja 

(2022) tal-kuntratti preċedenti”, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ dawn il-“kuntratti 

preċedenti”? 

 

01/12/2022 

 

 

 



3 

 

* 4702. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tal-ħsarat kbar li ġarrbu diversi għaqdiet sportivi tal-waterpolo, fosthom dawk ġewwa ta’ Tas-Sliema, 

Exiles u San Ġiljan, minħabba l-maltemp kbir li kellna dan l-aħħar, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi ħsieb 

li l-Ministeru jgħin b’mod finanzarju jew modi oħra lil dawn il-clubs biex jagħmel tajjeb għal ħsarat li ġarrbu? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4813. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-individwi u/jew ditti li jipprovdu servizzi professjonali lill-Awtorità tal-

Ippjanar u/jew il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra s-segwenti 

dokumenti: 

- termini ta’ riferiment għal proviżjoni ta’ servizzi reżi; 

- ftehim u/jew kuntratti; u 

- invoices u riċevuti in konnessjoni mas-servizzi reżi? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4868. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra fid-dettall rigward id-Direct Order: 'NEGOTIATED PROCEDURE FOR 

EMERGENCY CIVIL WORKS AT GCOL RENTED PREMISES SITUATED AT  TA’ MIEMA, SHORE STREET, 

MĠARR, GOZO' (CfT CA Unique ID: GCOL NP-01) li ħarġet fis-7 ta' Jannar 2022 mill-Ministeru għal 

Għawdex? Jista’ l-Ministru jikkonferma li din id-direct order għal xogħol ta' emerġenza, ħarġet għaliex is-sit 

mikri għandu problemi ta' stabilità li qed iżommlu x-xogħol ta' finitura tiegħu?  Jista jgħid kemm se jiswew 

globalment dawn ix-xogħlijiet rimedjali u li ħa jħallas għalihom il-Ministeru għal Għawdex? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4869. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal il-Master Plan tar-Ramla u jgħid ukoll meta nbeda dan il-Master Plan tar-

Ramla (sena u xahar) u meta hu ppjanat li jiġi konkluż dan il-Master Plan? Jista’ jgħid fil-konkret x'sar matul is-

sena 2022 rigward dan il-Master Plan u kemm intefqu flus matul din is-sena fuq dan il-Master Plan u għal xiex 

intefqu?   

 

12/12/2022 

 

 

* 4899. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3811 u jgħid kemm kien hemm u preżentement kemm 

hemm jaħdmu, ħaddiema Għawdxin ġewwa Malta f'dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji u entitajiet governattivi 

sena b’sena, mis-sena 2021 sal-lum? Jista' jgħid preżentement dawn il-ħaddiema ma' liema entità qed jaħdmu u 

xi grad huma? 

 

14/12/2022 
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* 4912. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il berġa tas-saħħa f'Għawdex hemm li qed 

jinfetħu għall-pubbliku u f’liema ħinijiet qed ikunu miftuħin għall-pubbliku?  Jista' jgħid ukoll dawk il-bereġ li 

kienu jiffunzjonaw sa ftit żmien ilu u li issa ngħalqu, hux se jibqgħu jiffunzjonaw u jerġgħu jinfetħu?  Jista' 

jgħid f’liema lokalitajiet kienu dawn il-bereġ li issa jinsabu magħluqin?  Fil-każ tal-Berġa tan-Nadur li kienet 

fil-Pjazza San Pietru u San Pawl, jista' jgħid jekk il-binja ta' din il-berġa ngħatatx lura lis-sidien tagħha peress li 

din kienet fil-kera u jekk iva, fejn hu maħsub li ssir il-Berġa/Klinika fin-Nadur? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4913. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fejn hemm għases tal-Pulizija fil-lokalitajiet f'Għawdex u kemm minn dawn qegħdin 

ikunu miftuħin għall-pubbliku u kemm le?  Fil-każ tal-għassa tal-Pulizija tan-Nadur li kienet tinsab fi Pjazza 

San Pietru u San Pawl, jista' l-Ministru jgħid jekk din hux se terġa’ tinfetaħ għall-pubbliku u jekk le, għaliex?  

Jista' jgħid jekk il-Korp għaddiex lura l-binja ta' din l-għassa lis-sidien, peress li din kienet fil-kera u jekk iva, 

fejn hu l-ħsieb li ssir l-għassa ġdida fin-Nadur? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4973. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'qed tħallas l-Air Malta għal servizzi ġodda ta' ground handling Aviation Services 

Handling Services Limited? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4974. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk xi impjegat jew maniġer tal-Air Malta huwiex azzjonist tal-kumpanija l-ġdida tal-

ground handling fl-Air Malta "Aviation Services Handling Services Limited"? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4975. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx shareholders li huma impjegati mal-Airm Malta fi ħdan il-kumpanija 

Aviation Services Handling Services Limited li tipprovdi ground handling lill-Air Malta li qed jibbenefikaw 

finanzjarjament minn profitti li tagħmel din il-kumpanija? 

 

30/12/2022 
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* 4976. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew investiti flus fil-kumpanija Air Malta Aviation Services mwaqqfa minn ex 

Ministruli d-dettalji tiegħu qed jingħataw separatament? Jista' jagħti rendikont dettaljat fejn dawn il-fondi kienu 

użati u għal xiex? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4977. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li qed issir investigazzjoni b’rabta mal-użu ta’ fondi użati għall-kumpanija 

Air Malta Aviation Services? Jista’ jgħid jekk ingħatax lill-Kummissarju tal-Pulizija għal aktar investigazzjoni? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4978. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema impjegati bħala ħaddiema tal-platform f'Malta u Għawdex? 

Kemm minn dawn il-ħaddiema huma ta' nazzjonalità Maltija? Kemm huma ċittadini ta’ pajjiżi terzi? Kemm 

huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea? 

 

30/12/2022 

 

 

* 5084. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Forzi Armati ta' Malta (AFM), jista' l-Ministru jgħid: 

a. kemm kien hemm patrol boats jew bastimenti simili li attwalment qed jiġu użati mill-maritime squadron tal-

AFM u f’kull każ kemm ilhom fis-servizz; 

b. jekk l-AFM għandhiex armoured vehicles – jekk iva kemm hemm u jistax jagħti deskrizzjoni ta’ kull vettura;  

ċ. kemm hemm nisa li huma suldati fi ħdan l-AFM u dan skont ir-rank tagħhom; u 

d. kemm attwalment hemm avukati impjegati mal-AFM u f’kull każ x’inhu r-rank tagħhom? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5178. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew preżentati rikorsi ġuramentati ta’ separazzjoni fil-Qrati ta’ pajjiżna tul is-sena 

li għaddiet? Jista’ jgħid kemm minnhom għadhom pendenti u kemm ġew deċiżi? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5197. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti dwar każijiet ta’ ġlied f'postijiet pubbliċi li fihom intervjeniet 

il-Pulizija matul l-aħħar 12-il xahar fil-lokalitajiet tal-Mellieħa, l-Imġarr, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar 

separatament għal kull lokalità? 

 

13/01/2023 
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* 5211. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5212. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5213. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

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? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5214. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

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? 

 

13/01/2023 

 

 

* 5215. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 1) kien li ser jinżammu laqgħat pubbliċi ta’ konsultazzjoni, jista’ l-Ministru jgħid kemm 

saru minn dawn il-laqgħat pubbliċi u jekk iva, meta, fejn u ma’ min kienu?   

 

16/01/2023 

 

 

* 5216. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 1) kien li ser jisma’ u jieħu feedback mill-pubbliku dwar is-servizz tal-Pulizija, jista' l-

Ministru jgħid kif ħa feedback mingħand il-pubbliku u jekk implimentax xi forma ta’ pjattaforma fejn il-

pubbliku jista' jibghat dan il-feedback? 

 

16/01/2023 
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* 5217. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 1) kien li ser jibda proċess biex isir Quality Service Charter Document bil-għan li s-servizz 

tal-Pulizija ikun iktar immirat biex jaqdi ċ-ċittadin, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan id-dokument tlestiex u jekk 

iva, iqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5218. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 2) kien li ser jibdew isiru performance goals fuq kull sezzjoni tal-Pulizija u li l-għan ta’ 

dawn it-targets huwa li l-pulizija jkunu iktar responsabbli u accountable, jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn il-

performance goals sarux fid-diversi  sezzjonijiet tal-pulizija? Dawn kif jinħadmu? Hemm xi dokument li 

jispjega dan? U jekk hemm dokument, jista' jqiegħed kopja tiegħu fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5219. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 2) kien li ser jibda jippubblika numru ta’ rapporti u statistiċi fuq il-performance tal-pulizija 

f’Malta, jista’ l-Ministru jekk dawn ir-rapporti ġewx ippubblikati fuq il-website tal-pulizija Maltija? Jekk iva, 

f’liema sena ġew ippubblikati?    

 

16/01/2023 

 

 

* 5220. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 2) kien li ser jimplimenta miżuri ta’ "Quality Control" madwar il-Korp tal-Pulizija, jista’ l-

Ministru jgħid jekk dawn il-proċeduri u miżuri ta’ Quality Control ġewx implimentati fis-sezzjonijiet kollha tal-

Korp? Jekk iva, kif qed jiġu implimentati? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5265. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan sabiex New Street ġewwa Triq l-Ewropa titranġa? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5266. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari numru 4902 u ċjoè: Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija 

parlamentari 4732, li oriġinarjament saret lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa u li issa ġiet riferuta 

lilu, u ċjoè: Ibbażat fuq l-Art. 26 tal-UNCRPD, jista' l-Ministru jgħid x'qed jagħmel il-Gvern biex jiżgura li l-

professjonisti tas-saħħa tagħna, ir-rewmatisti u n-newroloġisti qed ikomplu t-taħriġ u l-edukazzjoni tagħhom 
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dwar il-Fibromyalgia u l-ME? Kemm qed jinvesti l-istat f’taħriġ kontinwu lill-professjonisti kollha fuq mard 

debilitanti bħal dan, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fil-komunità? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5267. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4840 u 4901 u jgħid jekk hux qegħdin isiru diskussjonijiet 

biex il-Laboratory Technicians fl-Iskejjel tal-Knisja jingħataw il-promozzjonijiet ta' ATO, TO, STO u PTO 

bħall-Iskejjel tal-Gvern? Jekk iva, fiex waslu dawn id-diskussjonijiet? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5268. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4382 u jgħid kemm hu l-persentaġġ ta' fondi miksubin minn 

Għawdex taħt dawn il-programmi: 

- Programm ta' Koeżjoni; 

- ERDF; 

- ESF; 

- Agrikoltura; u 

- Sajd? 

 

Jista' jelenka dawn il-proġetti taħt il-programm rispettiv? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5269. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4381 u jgħid kemm hu l-persentaġġ ta' fondi miksuba minn 

Għawdex taħt dawn il-programmi: 

- Programm ta' Koeżjoni; 

- ERDF; 

- ESF; 

- Agrikultura; u 

- Sajd? 

 

Jista' jelenka dawn il-proġetti taħt il-programm rispettiv? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5270. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3813, jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żviluppi u 

jekk iva, x'tip ta' żviluppi kien hemm f'dan ir-rigward?   

 

16/01/2023 
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* 5273. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk sad-data li qed tiġi imwieġba din il-mistoqsija, 

il-mediċina Galvus hijiex out of stock? Jekk iva, jista’ jgħid meta se terġa’ tkun in stock?  Jista’ jgħid jekk 

bħalissa hemmx alternattiva għall-pazjenti? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5274. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser tittieħed azzjoni u jkun hemm uffiċjali ta’ Transport Malta fil-ħinijiet l-aktar li 

jkun hemm staġnar tat-traffiku fi Triq Ġorġ Borg Olivier, ir-Rabat, u ċjoè bejn is-6.00 a.m. u t-8.00 a.m. u n-

12.30 p.m. u t-15.30 p.m.? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5275. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux lest il-proġett tat-taraġ u l-madwar fis-Saqqajja (telgħa tas-Saqqajja)? Jista’ jgħid 

ukoll għaliex sar pavimentar, inqala’, reġa’ tweħħel ieħor, reġa’ nqala’ u issa sar tal-konkos minflok dak il-

pavimentar li kien qed isir? Jista’ jagħti tabella tal-infiq kollu li sar f’dan il-proġett item, item? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5276. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex wieħed mil-lifts li jaqdi l-użu tas-swali fis-

Sezzjoni Safra tal-Isptar Mater Dei ilu minn Ġunju ma jiffunzjona? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5277. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fejn preżentement qed isiru t-testijiet tal-

oftalmoloġija (f’liema sptar, bereġ jew ċentri tas-saħħa) lill-pazjenti u x’inhuma s-servizzi offruti? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5278. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex wasal il-proċess biex tibda ssir il-kremazzjoni 

tal-iġsma mejtin f’Malta? 

 

16/01/2023 
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* 5279. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta ser jingħataw l-uniformijiet lill-Allied Health 

Professionals wara li ilhom jistennew għal xhur u snin? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5315. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu liċenzji tas-sewqan lil persuni ta’ nazzjonalità barranija matul dawn l-aħħar 

ħames snin?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5316. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jsir ftehim kollettiv ġdid lill-ħaddiema klerikali impjegati mal-Kunsilli Lokali, 

wara li l-ftehim kollettiv preżenti ilu skadut mill-2016? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5320. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5098 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3778, jista' l-Prim Ministru jaqsam l-imsemmija ammonti f’numri reali rispettivi għall-impjegati 

fis-settur pubbliku u dak privat u jgħid kemm minnhom, f'termini reali, huma ħaddiema ta' nazzjonalita Maltija 

u kemm le? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5321. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqija parlamentari 5102, li oriġinarjament saret lill-Ministru għax-

Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid meta se jitkompla r-renumbering tad-djar 

kollha f'Santa Venera li beda fl-2001? Jista' jgħid minn dak iż-żmien 'l hawn liema toroq tlestew, liema toroq 

baqa' jsiru u x'inhi r-raġuni ta' dan id-dewmien kollu? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5322. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid ta’ min kienet id-deċiżjoni li jinqalgħu l-lapidi minn 

mal-ħajt taċ-Ċimiterju Sultana tal-Vittorji fi Triq l-Erwieħ, il-Mellieħa u ntremew fl-art fejn uħud minnhom 

saħansitra tkissru? Jista’ jgħid min se jerfa’ r-responsabilità ta’ dan l-aġir, nieqes minn kull sens ta’ rispett u 

serjetà, f’post daqstant għażiż għal ħafna familji?   

 

17/01/2023 
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* 5323. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta mistenni jibda u jitlesta x-xogħol ta’ estensjoni 

fiċ-Ċimiterju Omm il-Ħniena fi Triq il-Marfa, il-Mellieħa, liema xogħol ilu mibdi għal numru ta’ snin bla qatt 

ma ġie konkluż?  

 

17/01/2023 

 

 

* 5324. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’inhi r-raġuni li ċ-Ċimiterju Omm il-Ħniena fi Triq 

il-Marfa, il-Mellieħa ilu xhur bla kanċell? Jista’ jgħid meta se jitwaħħal il-kanċell u min ser jerfa' r-

responsabilità jekk isiru atti vandali jew atti oħrajn f’dan iċ-ċimiterju, fejn hemm midfunin mijiet ta’ persuni 

għeżież għal ħafna familji? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5325. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratt li sar ma’ Manchester United, tramite VisitMalta? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5344. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li t-traffic lights ta' Triq it-Tiġrija, il-Marsa (35°52'49.3"N 14°29'28.2"E) huma 

aċċessibbli biss għal numru żgħir ta' nies li għandhom aċċess għal ċavetta? Jekk iva, jista' jispjega r-raġuni għal 

dan? Jista' jgħid min huma n-nies li għandhom aċċess? Jista' jispjega wkoll għalfejn ir-residenti li jgħixu fl-

akkwati m'għandhomx? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5346. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5107, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid 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? 

 

17/01/2023 

 

* 5347. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5108 u 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? 

 

17/01/2023 
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* 5348. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5198 u jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-

warrant ta' Inġiniera li qed jistennew biex jidhru quddiem il-Bord tal-Inġinerija? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5350. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Fid-dawl li l-azzjoni ta' infurzar li rreferejt għaliha fil-mistoqsija parlamentari 5199 ma titrattax dwar il-ħitan 

"temporanji", imma dwar il-fatt li fil-pjanti marbutin mal-permess li nħareġ, l-iżvilupp ħareġ 'il barra mil-linji 

tal-"istreet alignment" li kien hemm annessi mal-mistoqsija parlamentari, jista' l-Ministru jispjega kif il-permess 

ġie approvat bi żvilupp 'il barra mill-"istreet alignment"? Jista' jgħid ukoll s'issa x'azzjoni ttieħdet marbuta mal-

claim għal infurzar li d-dettalji dwarha kienu ngħataw separatament mal-mistoqsija parlamentari 5199? Jista' 

jagħti garanzija li l-Gvern u l-Awtorità se jaraw li ma jsirx abbuż mill-iżviluppatur u l-aċċess minn Triq l-

Għollieq għal Triq Ħaż-Żabbar se jibqa' aċċessibbli għall-pubbliku kif dejjem kien u kif juri l-"istreet 

alignment"? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5363. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1623 u 1966 u jgħid kemm ġew ikkonfiskati annimali minn 

Mejju, 2021 u li ġew addottati qabel bdew il-proċeduri fil-qrati? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5364. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2542 u jagħti l-persentaġġ tal-ħaddiema fid-Dipartiment tas-

Sajd u l-Akwakultura li ilhom jaħdmu f’dawn l-aħħar ħames snin f’dan id-Dipartiment? X’qed isir biex l-

għarfien u l-esperjenza li tinkiseb mill-istess ħaddiema tibqa’ miżmuma fid-Dipartiment, bil-għan li nibżgħu 

għar-riżorsi marittimi (ħut) li Malta mdawra bih? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5365. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4786 u jgħid meta se jkun  lest ix-xogħol fl-Iskola Primarja 

‘B' f' Taċ-Ċgħaki, ir-Rabat, Malta? 

 

18/01/2023 

 

* 5366. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1552 u 1959 u jgħid kemm ħareġ multi amministrattivi d-

Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali minn Ottubru 2021 sal-lum? 

 

18/01/2023 
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* 5377. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' tfal u żgħażagħ sa 18-il sena li ġew deportati minn Malta matul l-

aħħar 12-il xahar? X kienet ir-raġuni għal din id-deportazzjoni u, f'kull każ, lejn liema pajjiż ġew deportati? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5378. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5186, billi l-ħaddiema tad-Diviżjoni għat-Tindif u 

Manutenzjoni ilhom żmien, f'ċertu lokalitajiet, iduru t-toroq u jiġbru dak l-iskart li ma jkunx inġabar, jista’ l-

Ministru jagħti tagħrif dwar jekk dak il-ġbir issa hux se jieqaf minħabba l-iskeda l-ġdida tal-ġbir tal-iskart? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5379. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex il-breakwater (mibni b'ġebel kbir) li hemm  fit-tarf tal-kanal li 

jdawwar is-salini tal-melħ, in-naħa tas-Salina, Naxxar, jiġi rranġat qabel ma jitfarrak għalkollox? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5380. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar x’tip ta’ spezzjonijiet isiru fuq il-prodotti li jiddaħħlu l-Pitkalija biex jiġi 

assigurat li l-prodott agrikolu li jiddaħħal fil-Pitkalija jkun imkabbar fl-għelieqi f’Malta u Għawdex u mhux f’xi 

pajjiż ieħor? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5381. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm kien hemm każi fejn ittieħdu passi kontra persuni li ppruvaw ibiegħu 

fil-pitkalija prodotti agrikoli mhux imkabbra f’Malta? Jekk kien hemm każi simili, x’passi ttieħdu fil-konfront 

tal-persuni involuti? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5406. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju waslu x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Ġnien  Lorry Sant f’Raħal Ġdid? 

 

19/01/2023 

 

 

 

 



14 

 

* 5407. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-ħsara li hemm fiċ-ċangatura fi Triq San Ġwann il-Belt Valletta, kantuniera ma’ Strada 

Stretta, tiġi msewwija billi hija ta’ inkonvenjent u perikolu kbir għal min ikun qiegħed jagħmel użu minnha? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5408. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu qed jirċievu l-għajnuna soċjali tul is-sena li għaddiet li 

huma residenti Raħal Ġdid u jistax jindika wkoll kemm kien hemm nisa u kemm rġiel? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5409. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm appelli pendenti quddiem l-Arbitru għas-Sigurtà Soċjali fl-aħħar tas-

sena 2022 u jista’ jgħid ukoll kemm appelli ġew deċiżi jew irtirati tul l-istess sena? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5410. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-ħsara li hemm fiċ-ċangatura fi Triq San Ġwann il-Belt Valletta, kantuniera ma’ Strada 

Stretta, tiġi msewwija billi hija ta’ inkonvenjent u perikolu kbir għal min jkun qiegħed jagħmel użu minnha? 

 

19/01/2023 
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MOZZJONIJIET 

 

104. IL-MINISTRU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTA, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA, L-ONOR. 

BYRON CAMILLERI, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni 

Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru, Kap. 567”  

 

17.1.2023 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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 

 

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

 

3. 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 

 

4. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

5. Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

6. Abbozz Nru 30 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika – Tieni Qari – Ministru 

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

8. 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 

 

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 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 

 

15. 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 

 

16. 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 
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17. Abbozz Nru 39 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

19. Abbozz Nru 41 – Abbozz ta’ Liġi dwar ir-Ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-

Adulti – Tieni Qari – Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur  

 

20. Abbozz Nru 42 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar – Tieni Qari – Ministru għall-

Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

20 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, 24 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 L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 24 ta’ Jannar 2023 fil-5.00 

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

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-inflazzjoni f’pajjiżna - Kontinwazzjoni; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠIJIET 

   

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozz ta’ Liġijiet se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 30 ta’ Jannar 

2023 fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Abbozz Nru 34 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l Att dwar Standards fil Ħajja Pubblika – Prim Ministru 

 

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

 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                            RAYMOND SCICLUNA  

20 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


