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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 83 

 

It-Tlieta, 31 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4243. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li ssir rampa għal dawk li jkunu qed jaqsmu t-triq f’Independence 

Avenue, salib it-toroq ma’ Triq Lorenzo Gafà, peress li dawk il-persuni li jużaw is-siġġu tar-roti,  mingħajr din 

ir-rampa ma jkunux jistgħu jużaw il-bankina?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4244. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm fil-preżent hawn lone parents, skont id-data miġbura mir-records ta’ ħlasijiet għall-

allowances tat-tfal? Kemm minnhom qegħdin jaħdmu? Kemm għandhom tfal u kemm minnhom huma f’riskju 

ta’ faqar jew qegħdin fil-faqar? Jista’ l-Ministru jgħid kemm minn dawn il-lone parents huma rġiel, u kemm 

nisa? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4245. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna bbenefikat u rċeviet pakkett ta’ ikel ipprovdut mill-Gvern mill-Fond 

Konsolidat matul is-sena 2022? Jista’ l-Ministru jgħid min huma dawk li jikkwalifikaw għal dan l-ikel?  

 

21/11/2022 
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* 4246. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2888, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Affarijiet 

Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid fl-2020, 2021 u sal-aħħar ta' Ġunju 2022, 

kemm kienu l-barranin li kellhom il-permess jaħdmu f'Malta, f’liema setturi ta' xogħol kienu u qegħdin jaħdmu? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4247. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika s-servizzi li ngħataw is-sena l-oħra mill-kunsilli lokali fil-qasam tal-anzjani? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4248. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet mill-gwardjani lokali, sena b'sena mill-2020 sal-lum? Kemm 

ġew kontestati u kemm minnhom revokati? 

 

21/11/2022 

 

 

* 5121. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4945 u jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il abbuż sesswali 

bejn studenti ġie rrappurtat u investigat f’dawn l-aħħar sentejn fl-iskejjel tagħna? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5122. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4947, jista' l-Ministru jagħti breakdown ta' kull Health and 

Safety Teacher li hemm f'kull skola? 

 

10/01/2023 

 

* 5123. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4948 u jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm hu l-allowance ta’ 

First Aider fi skola diviża f’kull jum ta’ xogħol? 

 

10/01/2023 

 

* 5126. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn skejjel bla servizz ta’ First Aider? Jista’ jikkwantifika kemm hemm studenti 

u għalliema għal kull skola fejn dan is-servizz ma jeżistix? Jista’ jgħid ukoll kemm hu l-ħlas ta’ first aider 

kuljum bit-taxxa maqtugħa?  

 

11/01/2023 
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* 5127. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il talba ġiet approvata mill-Kapijiet tal-Iskejjel jew kapijiet tan-netwerk, biex 

studenti fl-iskejjel statali jieħdu s-servizz tal-infermiera fl-iskejjel għas-sena skolastika 2021/22 u għas-sena 

2022/23? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5128. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm skejjel li jitolbu lill-ġenituri biex jimlew health form ta’ wliedhom qabel jew 

wara li dawn jidħlu l-iskola? Mill-informazzjoni miksuba minn dawn il-health forms, jista’ jgħid kemm hemm 

studenti li għandhom kundizzjonijiet kroniċi, li jinkludu dijabete, asthma, allerġiji u oħrajn? Jekk tali 

informazzjoni ma tinġabarx, il-Ministru jħossu komdu li saħħet uliedna tista’ tkun fil-periklu u ħadd ma jaf 

x’għandu jagħmel? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5152. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandu konsulenti fil-Ministeru tiegħu, kemm dawn jitħallsu u x’inhuma l-

kwalifiki tagħhom? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5153. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandu konsulenti fil-Ministeru tiegħu, f’liema entitajiet li jaqgħu taħtu, kemm 

dawn jitħallsu u x’inhuma l-kwalifiki tagħhom? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5154. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4092, u jgħid min huma l-periti u/jew ditti tal-periti li huma 

mqabbdin mill-Building Construction Authority (BCA) sabiex jirrevedu l-method statements li jiġu sottomessi u 

jekk humiex imqabbdin permezz ta’ direct orders jew b’mod ieħor, kif ukoll ir-rata ta’ remunerazzjoni 

tagħhom? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5155. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Malta Government Investment (MGI), li ddikjara li l-membri 

tal-Bord tal-MGI taw allowance u perkaċċi lilhom infushom ta’ madwar €60,000 mingħajr awtorizzazzjoni u 

kontra l-proċessi stabbiliti, jista’ l-Ministru jgħid x’passi ħa jew ser jieħu?  

 

11/01/2023 
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* 5239. 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 7) kien li jiġu implimentati ‘training programmes’ ġodda lil dawk li bdew ir-reklutaġġ tagħhom fil-

Korp, jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn it-‘training programmes’ ġodda bdewx jinħadmu u jekk iva, xi nbidel 

mit-training programmes li kien hemm qabel? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5240. 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 7) kien li ser jibda jkun hemm ‘review’ fit-taħriġ fi ħdan il-Malta Police Force, jista’ l-

Ministru jgħid x’inhu dan ir-review? Jista' jgħid kif qiegħed u minn meta beda jsir?   

 

16/01/2023 

 

 

* 5241. 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 (Objective 7), jista’ l-Ministru jgħid jekk 

ġiex finalizzat il-‘progression training’ biex wieħed ikun promoss minn grad għal ieħor u jekk iva, minn meta 

beda dan it-training u kemm ġew promossi? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5242. 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 8) kien li ser jiġu introdotti ‘family friendly measures’ biex jinħoloq bilanċ bejn ix-xogħol 

u l-familja u li jinħolqu opportunitajiet u ugwaljanza bejn is-sessi fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid 

jekk tali policy hijiex qed titħaddem u liema huma l-‘family friendly measures’ li bdew jitħaddmu? X'inhuma l-

miżuri introdotti biex jinħolqu opportunitajiet u ugwaljanza bejn is-sessi? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5243. 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 8) kien li ser jittieħdu miżuri sabiex jitjieb il-post tax-xogħol u li l-għan huwa biex l-

pulizija jkollu ambjent aħjar u b’hekk jagħti servizz aħjar lill-pubbliku, jista’ l-Ministru jgħid fejn sar dan it-

titjib fuq il-post tax-xogħol u liema għases tal-pulizija ġew irranġati u x’kienet l-ispiża biex jiġu rranġati dawn l-

għases u meta saru dawn ix-xogħlijiet ? 

 

16/01/2023 
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* 5244. 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 8) kien li ser jinbeda proċess biex jiġu żviluppati "shift patterns" li jikkumplimentaw il-

bżonnijiet organizzattivi fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-proċess bediex u jekk iva, 

liema miżuri ttieħdu biex jagħtu gwida ta’ deployment u ppjanar fil-Korp? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5298. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk is-sistemi ta’ cameras tas-sigurtà fl-Isptar 

Mount Carmel jiġux aċċessati biss wara li jsir inċident jew jiġux iċċekkjati regolarment f’ħinijiet ‘live’? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5299. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex mhux qed isir investiment fuq il-cameras 

tas-sigurtà fl-Isptar Mount Carmel biex tiġi assigurata s-sigurtà tal-ħaddiema u pazjenti? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5300. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux il-ħaddiema tas-sigurtà jew in-nurses 

għandhom iċ-ċwievet tal-iswali u jista’ jgħid ukoll fejn jitħallew ladarba l-ħaddiem jispiċċa mix-xogħol? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5301. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’qed isir biex ċwievet ‘master keys’ li ntilfu fis-

snin li għaddew jiġu rikoverati, jew jekk sarx xi tibdil fis-sigurtà biex  ma jkunx hemm xi inċidenti/abbużi? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5302. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx pjan li l-Isptar Mount Carmel ikollu 

sistema ġdida ta’ sigurtà fir-rigward tal-entratura fis-swali u tiġi modernizzata b’cards li bihom kulħadd ikollu 

aċċess skont il-bżonn ta’ xogħlu jew bħala pazjent? 

 

16/01/2023 
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* 5303. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid xi pjan ta’ riġenerazzjoni hemm fir-rigward tal-

kwalità u s-sigurtà tal-ispazji miftuħa fl-Isptar Mount Carmel? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5345. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti lista ta' x'jinkludi l-ftehim li sar minn VisitMalta ma' Manchester United, għal kemm tul 

ta' żmien u l-ispiża totali għall-Gvern Malti? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5399. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3681 u b’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 1672, li ngħatat fil-21 ta' Ġunju 2022, rigward kemm fl-aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) saru 

toroq jew partijiet minn toroq f’Għawdex li ngħataw il-base course biss u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-

wiċċ finali, fejn ġie mwieġeb li “ix-xogħol fuq il-maġġor parti tagħhom għadu għaddej”, jista’ l-Ministru jgħid 

f'kull triq li ssemmiet fit-tweġiba meta nbeda x-xogħol fuqha, kemm tħallsu flus sa issa fuq kull triq, liema 

xogħlijiet għad fadal isiru, fiex jikkonsistu, u meta se jingħata l-wearing course? Jista' jgħid ukoll jekk baqax 

kontijiet pendenti u jekk iva, fiex jikkonsistu u kemm jammontaw dawn il-kontijiet? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5400. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar it-tender ‘TENDER FOR UPGRADING AND EMBELLISHING IN 

AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER THE EXISTING BOUNDARY WALL AREA AT TA’ DBIEGI 

CRAFTS VILLAGE, GOZO’ li għalqet fit-18 ta’ Frar 2022 u jgħid fiex jikkonsisti x-xogħol u meta se jitlesta x-

xogħol mitlub minn din l-imsemmija sejħa? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5401. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3909 li ngħatat fit-28 ta' Novembru 2022 rigward Triq 

Sannat, it-triq prinċipali li twassal għar-raħal Ta’ Sannat, peress li issa għaddew iktar minn sentejn u għadhom 

ma sarux is-sinjal tan-nofs tat-triq biż-żebgħa li tifred karreġġjata minn oħra u lanqas ma saret zebra crossing u 

għalhekk hemm periklu kbir f'din l-imsemmija triq, u peress li f’din it-tweġiba kien ġie mwieġeb “li tajt 

direzzjoni sabiex jaraw li jkun hemm line markings temporanji sakemm issir il-pjazza”, jista’ l-Ministru jgħid 

għala għadhom ma sarux u min se jkun responsabbli għal dawn in-nuqqasijiet serji, li issa ilhom snin pendenti, 

jekk iseħħu inċidenti f'din it-triq? 

 

19/01/2023 
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* 5402. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-raġunijiet għala fil-ġimgħat li għaddew tpoġġew il-barriers tal-pulizija u 

għadhom hemm f’parti mill-ġenb ta’ Triq l-Arċisqof Pietru Pace fir-Rabat, Għawdex? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5403. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 20405 u 23038 li ngħataw fit-28 ta' April 2021 u fl-1 ta' 

Diċembru 2021 rispettivament, rigward Triq it-Tabib Anton Tabone (imsejħa wkoll bħala “l-Qasam”) li twassal 

għad-daħla tar-raħal Ta’ Sannat, fejn kien ġie mwieġeb li x-xogħol fuq din l-imsemmija triq mistenni jibda fil-

ġimgħat li ġejjin, wara li titlesta t-Triq ta’ Sannat, u peress li Triq Sannat ilha diversi xhur lesta u miftuħa għat-

traffiku, jista’ l-Ministru jgħid għalfejn għaddew iktar minn sena u nofs u għadu ma nbediex u ma tlestiex ix-

xogħol? Meta ser jibda x-xogħol (xahar u sena) biex tinbena mill-ġdid din il-parti tat-triq, peress li tinsab 

f'kundizzjoni ħażina ħafna u kull darba li tagħmel ix-xita qed tegħreq, u hemm periklu kbir u għal xi raġuni ma 

saritx mal-parti ta' fuq tal-istess triq? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5404. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tgħid min huwa responsabbli għall-ħlas tal-ilma u d-dawl li jintuża mill-GEB Landscaping 

Malta għall-embellishment tat-toroq u roundabouts ġewwa Għawdex, u ċjoè jekk dawn il-kontijiet jitħallsux 

mill-GEB Landscaping Malta jew inkella mill-Ministeru għal Għawdex? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5426. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li s-soft areas u l-passaġġi madwar il-binjiet tal-Gvern huma proprjetà tal-Awtorità 

tal-Artijiet? 

 

20/01/2023 

 

* 5427. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4693, jista’ l-Ministru jagħti summary tal-proposti ta’ 

Malta lill-Kummissjoni Ewropea u/jew l-Unjoni Ewropea, jekk kien hemm tali proposti, b’rabta mas-sapport 

finanzjarju lil-Libja taħt l-artikolu 5 tal-MOU iffirmat fit-28 ta’ Mejju 2020 u li kopja tiegħu tqiegħdet fuq il-

Mejda tal-Kamra nhar it-3 ta’ Ġunju 2020? Jista’ jgħid x’kien ir-riżultat ta’ dawn il-proposti? 

 

20/01/2023 

 

* 5465. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tas-sottomissjonijiet kollha li saru mill-pubbliku 

dwar ir-Riforma dwar it-Traffikar Uman u l-Prostituzzjoni bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika li saret matul 

is-sena 2019? 

 

20/01/2023 
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* 5466. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tas-sottomissjonijiet kollha li saru mill-pubbliku dwar ir-

Riforma dwar it-Traffikar Uman u l-Prostituzzjoni bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika li saret matul is-sena 

2019? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5486. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex care workers nisa qed jitħallew jaħslu 

pazjenti rġiel u care workers irġiel qed jitħallew jaħslu pazjenti nisa ġewwa l-MIU1? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5487. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux minnu li l-MIU1 kien sar/twaqqaf 

minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u issa qed jintuża bħala ward normali? Jista' jgħid jekk l-MIU1 hux ser 

jibqa’ jintuża minkejja li l-pandemija m'għadiex akuta kif kienet? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5488. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk l-MIU1 hux skont standards ewropej u 

internazzjonali biex jospita l-pazjenti ġewwa fih? Jista' jgħid jekk l-MIU1 iqisux bħala kurudur? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5489. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5125, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid meta se jkompli r-roll out tal-Constant Glucose Monitors għall-persuni bid-Dijabete ta’ aktar minn 

23 sena? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5490. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-procurement KOLLU li 

għamel il-Ministeru għas-Saħħa mis-7 ta’ Marzu 2020 (il-bidu tal-pandemija tal-COVID-19) sal-lum, u jinkludi 

l-isem ta’ kull item, il-valur tal-procurement u mingħand liema kumpanija/entità nxtara? 

 

20/01/2023 
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* 5491. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru permezz tas-Segretarju Permanenti Prinċipali jgħid kemm hemm ħaddiema, nisa u r-rġiel, 

li jaħdmu fis-servizz publiku kif ukoll fis-settur publiku li qed jaħdmu permezz tar-remote 

working/teleworking? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5520. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn persuni li llum qed jirċievu l-Pensjoni tar-Romol?  Jista’ jgħid kemm 

minnhom qed jirċievu l-Pensjoni Minima Nazzjonali tar-Romol (NMWP), kemm minnhom qed jirċievu l-

Pensjoni tas-Superstiti Bikrija (ESRP) u kemm minnhom qed jirċievu l-Pensjoni tas-Superstiti (SRP)?  

 

23/01/2023 

 

 

* 5521. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu care orders  mis-sena 2017 sal-aħħar tas-sena 2022, sena b’sena?  Jista’ 

jgħid ukoll jekk inħarġux care orders f’din is-sena sal-lum u jekk iva, kemm kien in-numru?  

 

23/01/2023 

 

 

* 5522. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il vittma ta’ vjolenza domestika f’Malta u f’Għawdex qegħdin jingħataw xi forma 

ta’ għajnuna?  Jista’ jgħid ukoll kemm minnhom huma nisa u kemm minnhom huma rġiel?  Jista’ jgħid ukoll 

kemm minnhom għandhom aktar minn 60 sena u kemm minn dawn huma nisa u kemm minnhom huma rġiel?  

Jista’ jgħid ukoll x’forma ta’ għajnuna qed tingħata? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5523. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Central Home, il-Mosta sena b’sena minn meta daħal f’dan 

il-ftehim?  Jista’ jgħid ukoll b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-

pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5524. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Casa Arkati, il-Mosta sena b’sena minn meta daħal f’dan il-

ftehim?  Jista’ jgħid ukoll b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed titnaqqas il-

pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 
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* 5525. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Casa San Paolo, San Pawl il-Baħar sena b’sena minn meta 

daħal f’dan il-ftehim?  Jista’ jgħid ukoll b’liema rata qed iħallas illum għal kull sodda u wkoll b’liema rata qed 

titnaqqas il-pensjoni ta’ dawn l-anzjani li qed jibbenefikaw minn din l-iskema? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5556. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4804 u jinforma lill-

Kamra, sena b’sena għas-snin 2019, 2020 u 2021 kemm kien hemm pazjenti li ntalbu xi forma ta’ ħlas għas-

servizzi li ngħataw fl-isptarijiet tal-istat? X’kienet in-nazzjonalità tagħhom? Kemm kien l-ammont globali 

mitlub għal kull sena? X’kien il-perċwental ta’ dawn il-fatturi li ġew imħallsa? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5557. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4356 u jgħid sena b’sena bejn is-snin 2012 u 2022: 

 

a. kemm kien hemm rapporti ta’ vjolenza domestika; 

b. x’kien is-sess ta’ dawn il-vittmi u l-età tagħhom; 

ċ. x’passi ttieħdu fuq dawn ir-rapporti; u 

d. kemm minn dawn ir-rapporti ġew referuti lill-Pulizija? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5558. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4357 u jgħid kemm kien hemm persuni li kienu għamlu 

rapport jew rapporti mal-Aġenzija Appoġġ (FSWS) ta’ vjolenza domestika u wara rriżulta li, sfortunatment, 

spiċċaw maqtula? Jista’ jagħti din l-informazzjoni sena b’sena mill-2012 sal-2022? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5559. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4358 u jgħid kemm kien hemm persuni li kienu għamlu 

rapport jew rapporti mal-Aġenzija Appoġġ (FSWS) ta’ vjolenza domestika u wara rriżulta li, sfortunatment, 

spiċċaw abbużati u/jew feruti? Jista’ jagħti din l-informazzjoni sena b’sena mill-2012 sal-2022? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5560. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 3139 u 3710, jista’ l-Ministru jagħti din l-informazzjoni u ċjoè meta 

ser isiru s-sinjali mal-art, inkluż stop signs u marki sofor, peress li wara li fl-aħħar żmien sar it-tarmak mill-ġdid 

fit-triq, dawn is-sinjali baqgħu ma sarux? 
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23/01/2023 

 

 

* 5561. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3711, jista’ l-Ministru jgħid jekk ir-rapport imsemmi fir-

risposta tiegħu dwar il-ħsarat li hemm f’din il-pjazza u li ġie konkluż f’Lulju 2022, ġiex evalwat b’mod 

konklużiv u finali? Jekk iva, kemm hija l-istima ta’ dawn il-ħsarat? Liema entità jew entitajiet ser ikunu 

responsabbli mit-tiswija ta’ dawn il-ħsarat? Meta ser jibdew it-tiswijiet? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5577. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għall-Grievance Unit imwaqqfa mill-Bank Ċentrali ta' Malta, u li l-persunal tal-Bank kien infurmat 

dwar din il-unit b'ittra datata 9 ta' April 2014, u li kellu jħares lejn l’hekk imsejħa inġustizzji li saru fis-seba' snin 

qabel il-31 ta' Marzu 2014, jista’ l-Ministru jgħid: 

 

a) min kienu l-membri ta' din il-Grievance Unit; 

b) fuq liema kriterji ntgħażlu dawn il-membri; 

ċ) kemm kienu l-persuni b'kollox li ngħataw ħlasijiet wara l-konklużjonijiet tal-istess Unit; 

d) kemm kienet in-nefqa totali tal-Bank fuq dawn l’hekk imsejħa inġustizzji; u 

e) kemm kien il-ħlas li ngħata lill-membri ta' din il-Unit għall-qadi ta' dan id-dmir? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5579. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jgħid jekk ħaddiema mas-

Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, 

jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5581. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jgħid jekk ħaddiema mas-

Segretarjat Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, 

jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5582. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, jgħid jekk ħaddiema mas-Segretarjat 

Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu 

jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

23/01/2023 
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* 5583. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, jgħid jekk ħaddiema mas-Segretarjat 

Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu 

jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5600. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li jkun lest il-Club tar-Regatta tal-Birgu? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5601. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet li ż-żona li tmiss mal-Iskola Primarja ta’ Bormla li twaqqgħet 

(naħseb mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi) xi snin ilu sabiex isir żvilupp biex jitgawda mir-residenti, xi 

darba ssir u mhux tibqa’ f’din it-telqa? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5602. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi progress sabiex il-proġett imsemmi fil-Baġit għas-sena 2020, li 

jinbena park ta’ avventura għall-familja kollha fil-Kottonera fiż-żona tal-Kumpless Sportiv, ikun jista’ jibda x-

xogħol għalih? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5620. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4734 jista’ l-Ministru jgħid jekk il-kuntratt li kien skada fl-

2020 ingħatax wara sejħa pubblika għall-offerti? Jekk iva, jista’ jgħid meta nħarġet din is-sejħa? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5650. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4888 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-organigram preżenti 

tal-Malta Film Commission u jippubblika lista tal-pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Malta Film Commission, il-

paga, allowances u benefiċċji oħra mħallsa għal kull pożizzjoni u jgħid jekk il-persuna f’impjieg għal kull 

pożizzjoni hijiex f’kuntratt definit jew indefinit? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5651. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
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 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4891 u jgħid fuq liema kriterji ntgħażlu l-persuni biex ikunu 

ġudikanti tal-kompetizzjoni nazzjonali għall-presepji u jekk kienx hemm nutar li ħa ħsieb il-proċess tal-

kompetizzjoni? Jista’ jsemmi min huma l-ġudikanti  u l-kompetenza li għandhom fuq dan il-qasam? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5652. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4892 u jgħid kemm ġiet l-ispiża totali fejn jagħti break down 

tal-ispejjeż fosthom il-fotografija u oħrajn tal-iskultura mqiegħda fi Ġnien Sa Maison minn Ugo Rondinone? 

Jista’ jgħid ukoll fuq liema kriterji ntgħażel l-artist? Jista’ jgħid kemm kienet il-miżata tal-artist inklużi l-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar u l-alloġġ? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5661. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex il-proġett tal-Opera ‘Written on Skin’ tal-kompożitur George Benjamin li kienet 

se tittella’ mill-Valletta Cultural Agency f’Dar il-Mediterran (u li minħabba l-pandemija kellha tiġi streamed 

online u mxandra fuq it-TV) ma saritx u l-kunċert li kellu jittella’ (ukoll streamed u mxandar) minflokha, ma 

sarx lanqas? Jista’ jagħti r-rendikont tal-ispejjeż li ħarġet il-Valletta Cultural Agency, fosthom tal-kantanti u d-

direttur tal-orkestra kif ukoll għall-ivjaġġar u l-akkomodazzjonijiet?  

 

25/01/2023 

 

 

* 5662. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġiet tiswa r-Requiem ta’ Mozart li ġiet imtella’ mill-Valletta Cultural Agency is-

sena l-oħra, nhar it-2 ta’ April 2022 fil-Knisja tad-Dumnikani l-Belt Valletta? Jista’, jekk jogħġbu, jagħti 

kontijiet separati tal-kantanti, tad-direttur tal-orkestra, tal-Malta Philharmonic u tal-Kor tal-Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia, inkluż spejjeż ta’ akkomodazzjoni u titjiriet tal-ajru? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5663. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġie jiswa l-Kunċert tat-Tenur Josè Cura li ġie mtella’ mill-Valletta Cultural Agency 

fit-2 ta’ Ottubru 2022? Jista’, jekk jogħġbu, jagħti kontijiet separati tal-kantant kif ukoll tal-parteċipanti, li d-

dettalji dwarhhom qed jingħataw separatament,  inkluż spejjeż ta’ akkomodazzjoni u titjiriet tal-ajru?  

 

25/01/2023 

 

 

* 5666. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi l-lista ta’ stennija għall-persuni li qed 

jistennew biex jagħmlu operazzjoni tal-katarretti? Kemm hija l-medja li wieħed idum jistenna biex jagħmel din 

l-operazzjoni? 
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25/01/2023 

 

 

* 5667. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi l-lista ta’ stennija għall-persuni li qed 

jistennew biex jagħmlu operazzjoni tat-tneħħija tal-marrara? Kemm hija l-medja li wieħed idum jistenna biex 

jagħmel din l-operazzjoni? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5668. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid, mill-ġurnata li bdiet titħaddem l-iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb sal-lum, 

kemm daħlu rapporti ta’ ħsarat relatati mar-Reverse Vending Machines (RVMs)?  

 

25/01/2023 

 

 

* 5669. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-aħħar żviluppi dwar il-każ li d-dettalji dwaru qegħdin jingħataw 

separatament? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5670. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-aħħar żviluppi dwar il-każ li d-dettalji dwaru qegħdin jingħataw separatament 

u kemm ilu pendenti? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5683. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 5511 u tagħti tagħrif dwar kemm-il talba għal bozoz 

pubbliċi ġodda rċeviet l-Enemalta mill-2019 sal-lum mill-kunsill lokali ta’ San Pawl il-Baħar? Kemm minn 

dawn ġew approvati u kemm ġew rifjutati? Fejn huma l-bozoz li ġew approvati? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5684. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5512 u jagħti tagħrif dwar liema huma l-proġetti li għalihom 

il-kunsilli lokali tal-Imġarr, Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar għandhom permessi validi tal-Awtorità tal-

Ippjanar preżentement u għal liema xogħlijiet għandhom applikazzjoni pendenti? 

 

26/01/2023 
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* 5688. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi qed jittieħdu u x’xogħlijiet huma previsti li jsiru tul din is-sena fi Blokk I, Triq il-

Ġnien, Santa Luċija?  

 

26/01/2023 

 

 

* 5689. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jkun hemm xoghol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fl-appartamenti tal-Gvern li 

hemm faċċata tal-Knisja ta’ Għajn Dwieli, Raħal Ġdid, billi ma jidhirx li huma inklużi fil-programm annwali? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5690. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku fil-Fgura fis-snin 2021 u 2022? Jista’ jgħid ukoll 

kemm persuni ġew feruti u/jew mietu kawża ta’ dawn l-inċidenti? Jista’ jgħid ukoll kemm pedestrians ġew 

milqutin waqt li qed jaqsmu t-triq? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5691. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku fil-Fgura fis-snin 2021 u 2022?  Jista’ jgħid ukoll 

kemm persuni ġew feruti u/jew mietu kawża ta’ dawn l-inċidenti? Jista’ jgħid ukoll kemm pedestrians ġew 

milqutin waqt li qed jaqsmu t-triq? 

 

26/01/2023 

 

 

 

* 5692. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ttieħdu biex jiġi protett il-konsumatur in vista tal-fatt li membri varji mill-

komunità kummerċjali sabu li numru ta’ banek qegħdin ineħħu kontijiet bankarji b’deċiżjonijiet unilaterali 

mingħajr ma jkun ingħata pre-avviż? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5693. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku fil-Fgura fis-snin 2021 u 2022? Jista’ jgħid ukoll 

kemm persuni ġew feruti u/jew  mietu kawża ta’ dawn l-inċidenti? Jista’ jgħid ukoll kemm pedestrians ġew 

milqutin waqt li qed jaqsmu t-triq? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5704. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
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 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk il-Kunsilli Reġjonali humiex ser ikunu qegħdin jagħmlu ġabra extra ta' 

boroż suwed kif, pereżempju, kien jagħmel il-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar wara li l-ġbir tal-borża s-sewda 

kien naqas għal tliet darbiet fil-ġimgħa, issa li dan il-ġbir naqas għal darbtejn fil-ġimgħa? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5705. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5509 dwar bye-laws, jista’ l-Ministru jgħid liema huma t-

tliet bye-laws li saret referenza għalihom fit-tweġiba u liema kunsill lokali ppreżenta kull waħda minn dawn il-

proposta ta' bye-law?  

 

26/01/2023 

 

 

* 5715. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5507, tista' l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-gazzetta tal-Gvern li fiha dehret l-applikazzjoni tal-easement għall-permess li saret referenza għalih fil-

mistoqsija parlamentari 5507? Tista' tagħti tagħrif dwar jekk it-talba għall-easement ġietx aċċettata? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5724. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan l-

Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt l-Uffiċċju tal-Prim 

Ministru? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5725. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post 

tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru 

tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5726. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5727. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
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Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5728. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5729. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ “Anti-Harassment Policy” (għal fuq il-post tax-xogħol) teżisti fi ħdan il-

Ministeru kif ukoll fi ħdan kull aġenzija u/jew dipartiment li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5745. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm pensjonanti li ħadu ż-żieda ta’ €2.60 fil-pensjoni imma ma ħadu xejn mid-

€9.90 għall-għoli tal-ħajja? Jekk hemm xi każijiet, jista’ jgħid x'inhi r-raġuni prinċipali? 

 

27/01/2023 

 

 

 

* 5746. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani li qabżu l-età tal-pensjoni u li lanqas ħadu ż-żieda ta’ €2.60 fil-

pensjoni? F'każ li hemm xi każijiet, jista’ jgħid x'inhi r-raġuni prinċipali? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5747. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tikkonferma li l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA), b'xi mod jew ieħor, tat il-go-ahead 

sabiex bħala riżultat tal-proġett li qed isir, l-ilma mill-pjazza prinċipali tal-Mosta jintefa' f'Wied il-Għasel? Jekk 

ingħata dan il-go-ahead, b'liema mod ingħata? Sar xi tip ta' studju, u jekk iva, jista' r-rapport jitpoġġa fuq il-

Medja tal-Kamra? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5748. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jikkonferma ma’ min saret konsultazzjoni mis-Sezzjoni tal-Ilma tax-Xita fi ħdan it-Taqsima 

Kostali u tal-Ilma tax-Xita meta resqet il-proposta tal-istorm water management il-ġdida fil-Mosta lil 
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Infrastructure Malta? Jista' jippreżenta r-rapporti u/jew studji li saru qabel ma ġie deċiż li l-ilma jintefa' f'Wied 

il-Għasel u x'alternattivi kienu ikkunsidrati? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5749. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jikkonferma jekk il-proċess sabiex tinbidel il-liġi sabiex jinbidlu l-pjanti u tiżdied il-possibilità 

li f'uħud mill-oqsma industrijali jkun jista' jsir bini għoli (high rise) permezz ta' DNO, għadux għaddej? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5750. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5202 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rapport jew estratt 

minnu li juri l-eżerċizzju ta' mapping dwar is-sitwazzjoni kurrenti fir-Riċerka u fl-Innovazzjoni sabiex fuqu ġiet 

mibnija l-istrateġija ppreżentata għas-snin 2023-2027? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5751. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tinvestiga x'inhi r-raġuni għala d-dawl pubbliku fil-maġġoranza tal-ewwel parti ta' Triq 

Burmarrad, San Pawl il-Baħar (minn fejn ir-roundabout ta' Erba' Mwieżeb) jinsab mitfi, filwaqt li tieħu l-azzjoni 

neċessarja biex id-dawl pubbliku hawnhekk jerġa’ jkun mixgħul? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5755. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid fiex wasal l-investiment li kien tħabbar f’parti mis-sit taħt l-art tal-Power Station tal-

Marsa?   

 

27/01/2023 

 

 

* 5756. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm (ammont finanzjarju) saru kontribuzzjonijiet f'bolol minn persuni barranin li jgħixu 

Malta, matul l-aħħar għaxar snin?  

 

27/01/2023 

 



19 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

għall-Ġustizzja 

  

2. 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  

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

9. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti – Tieni 

Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

10. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, 

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

11. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

16. Abbozz Nru 43 – Abbizz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum – Tieni Qari – Ministru għall-

Finanzi u x-Xogħol 

 

 

    

 

          RAYMOND SCICLUNA 

30 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, 31 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 l-Erbgħa, 1 ta’ Frar 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;  

3. Affarijiet Oħra. 

 

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. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-PETIZZJONIJIET 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 2023 fil-4.50 pm fil-Kamra tal-

Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Petizzjoni Nru 1 – Avviż Legali biex jiċċara l-istatus legali tal-Cannabidiol (CBD) msemmi fl-Att tal-

LXVI tal-2021; 

3. Petizzjoni Nru 2 – Dar tal-Anzjani fil-Belt Valletta (Petizzjoni Uffiċjali); 

4. Petizzjoni Nru 3 – Evans Building – Multi Functional Clinic u Childcare Centre; 

5. Petizzjoni Nru 4 – Inġustizzja ma’ pazjenti psikjatriċi; 

6. Petizzjoni Nru 5 – Reviżjoni tat-termini għal Dog Friendly Beaches; 

7. Petizzjoni Nru 6 – Reviżjoni tal-25% absence allowance taħt l-Iskema ta’ Childcare b’xejn; 

8. Petizzjoni Nru 7 – Tneħħija tal-Bandiera Russa li hemm fiċ-Ċentru tal-Belt Valletta; 

9. Petizzjoni Nru 8 – Distruzzjoni ta’ Kemmuna; u 

10. Petizzjoni MP-1 mressqa mill-Onor. Ryan Callus rigward Uffiċjali tad-Dwana li soffrew inġustizzja. 

 
KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

   

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

Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju 

Internazzjonali – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Ministru għall-Politika Soċjali u 

d-Drittijiet tat-Tfal 

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

                              

 

        RAYMOND SCICLUNA  

30 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


