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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 84 

 

L-Erbgħa, 1 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4249. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet mill-enforcement officers ta' Transport Malta (TM), sena 

b'sena mill-2020 sal-lum? Kemm ġew kontestati u kemm minnhom revokati? 

 

21/11/2022 

 

* 4250. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet mill-pulizija tat-traffic, sena b'sena mill-2020 sal-lum? Kemm 

ġew kontestati u kemm minnhom revokati? 

 

21/11/2022 

 

* 4488. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fi Frar 2020 kien ħabbar li se jiġu installati water fountains 

fl-iskejjel tal-istat kollha, kemm dawk primarji kif ukoll sekondarji, biex inaqqsu mit-tagħbija tal-basktijiet tal-

iskola tat-tfal, jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal dan il-proġett? Jista’ jgħid kemm hemm skejjel li fihom ġew 

installati water fountains u kemm hemm skejjel li għad m’għandomx water fountains? 

 

28/11/2022 

 

* 4489. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kontravenzjoni ngħatat, u kemm minnhom ma tħallsux minħabba raġunijiet 

validi, u oħrajn li ma tħallsux bla ebda raġuni mill-2012 sal ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija, maqsuma 

sena b’sena? 

 

28/11/2022 
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* 4490. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hemm persuni b'diżabilità li qed jirreġistraw għax-xogħol? Kemm minnhom huma 

nisa u kemm minnhom huma rġiel? X'inhi l-età tagħhom? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4491. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm inħarġu kontravenzjonijiet minn wardens tal-ambjent mill-2021 sal-lum? 

 

28/11/2022 

 

 

* 5129. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il edukatur ġie approvat mill-Ministeru għall-Edukazzjoni biex jagħmel Morning 

Transport Supervision duties f’kull skola statali?  

 

11/01/2023 

 

 

* 5130. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ jgħid kemm-il edukatur ġie approvat mill-Ministeru għall-Edukazzjoni biex jagħmel Evening Transport 

Supervision f’kull skola statali? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5131. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi l-popolazzjoni tal-istudenti f’kull skola statali u kemm minnhom imorru l-iskola 

bit-trasport offrut mill-istat b’xejn, maqsuma skola skola?  

 

11/01/2023 

 

* 5132. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il edukatur applika biex jagħmel Morning u Evening Transport Supervision duties 

fil-bidu ta’ din is-sena skolastika? 

 

11/01/2023 

 

* 5133. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li fl-iskola fejn sar l-abbuż sesswali fuq studenta, il-Ministeru għall-Edukazzjoni żied tliet Morning 

Supervision points, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan ifissirx li l-Ministeru qiegħed jammetti li ma pprovdiex 

biżżejjed morning transport supervision points biex tkun koperta l-iskola kollha? 

 

11/01/2023 
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* 5134. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il skola talbet żieda addizzjonali għal Morning u Evening Transport Supervision 

points u kemm-il darba l-Ministeru ċaħad dawn it-talbiet? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5245. 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 ta’ ‘health and wellness’ biex kull membru fil-Korp ikollu s-

sapport rigward issues ta’ ‘mental health’, u b’hekk ikollna Korp b’saħħtu kemm fiżikament kif ukoll 

mentalment, jista’ l-Ministru jgħid x’sar fuq dan? Kif qed jingħata dan is-suppost sapport? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5246. 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 9) kien li fil-Malta Police Force (MPF) ser jibda proċess divers biex jitjiebu l-kwalifiki u "entry 

criteria" biex wieħed jidħol jaħdem fil-Korp u li l-għan huwa biex il-Korp ikollu nies li huma kompetenti u 

saħansitra accountable fid-diversi setturi fi ħdan il-MPF, jista' l-Ministru jgħid jekk dan il-proċess divers ta’ 

‘entry requirements’ bediex u jekk iva, f’liema gradi tad-dħul?  U jekk kellu jsir hekk, allura għaliex fl-aħħar 

sejħa għar-rekluti ġodda tnaqqsu l-kwalifiki meħtieġa biex tapplika? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5247. 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 9) kien li ser jinbeda proċess ta’ "career path" biex kull membru fil-Korp ikollu opportunità 

indaqs biex jiġi promoss u anke jmur ġo diversi units biex isaħħaħ l-abbiltà tiegħu, jista’ l-Ministru jgħid x’sar 

eżattament u b’mod konkret biex dan l-oġġettiv jintlaħaq? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5248. 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 9) kien li ser tinħoloq sistema fejn il-livell ta’ sodisfazzjon ta’ kull membru fil-Korp ikun 

imkejjel, jista’ l-Ministru jgħid jekk din is-sistema bdietx titħaddem u jekk iva, f’liema areas il-membri huma l-

iktar kuntenti u oħrajn inqas kuntenti? 

 

16/01/2023 
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* 5249. 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 10) kien li ser jinbena programm biex ikunu stabbiliti "leaders", jista’ l-Ministru jgħid jekk 

dan il-programm bediex u jekk iva, kif qed jiġu identifikati u stabbiliti dawn il-leaders? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5250. 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 10) kien li ser jinħatar "forum" bejn it-top management u l-Police Governance Board rigward id-

direzzjoni u viżjoni ġdida fil-Malta Police Force (MPF), jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-‘forum’ bediex 

jiltaqa’ u jgħid jekk sarx xi tibdil fid-direzzjoni strateġika tal-MPF?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5304. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex l-allokazzjoni li kien wiegħed fl-2018, dik 

ta’ €30 miljun sal-2032, għall-Mental Health Services s’issa laħqet biss it-€18.5 miljun u kemm ser jiġi investit 

fis-sena d-dieħla biex ilaħħaq ma’ din il-wegħda? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5305. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex in-nefqa kapitali mwiegħda fl-2021, 2022 

ma ntefqitx u x’sar minn dawn il-fondi? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5306. 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 nuqqas ta’ madwar 25% fl-istaff tal-

Isptar Mount Carmel? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5307. 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 nuqqas ta’ madwar 20% fl-istaff bħala 

infermiera fil-Mental Health Services? 

 

16/01/2023 
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* 5308. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex meta ssir viżta minn awdituri fl-Isptar 

Mount Carmel biex jassessjaw il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema jkun hemm preżenti l-mexxejja tal-isptar u dan 

iwassal biex il-ħaddiema ma jkunux jistgħu jesprimu sew dak li jħossu? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5309. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-pożizzjoni ta’ Communications Manager fil-

Mental Health Services għadhiex vakanti? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5405. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jindika liema atti ta' liema snin u ta' liema nutara għadhom ma ġewx invistati u arkivjati mis-

sena 1970 ’il quddiem u x'passi qed jittieħdu biex dawn l-atti jinġabru? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5428. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4695, jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw postijiet bħala 

allokazzjoni tad-djar lil persuni li huma single, jiġifieri li mhumiex f’relazzjoni, mill-2013 sal-lum? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5429. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4620 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3866, jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal l-istudju msemmi minnu f’din it-tweġiba? Jista’ jgħid jekk 

hux informat li biex l-iżvilupp mill-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, iseħħ, l-

Awtorità tal-Ippjanar għamlet din il-mina bħala kundizzjoni? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5430. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4617, fejn ingħad li “qegħdin jitqiesu diversi tipi ta’ 

parkeġġi”, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qiegħed jagħmel dan b’diskussjoni mal-Kunsilli Lokali, meqjusa 

bħala Gvern Lokali jew mar-Reġjuni?  

 

20/01/2023 
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* 5431. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4618, jista’ l-Minsitru jgħid x’kien l-outcome ta’ din il-

laqgħa u jekk hux ser ikun hemm follow-up tagħha? 

 

20/01/2023 

 

* 5432. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3865 u 4619, li oriġinarjament saru lill-Ministru għat-

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u lill-Prim Ministru rispettivament, u jgħid x’inhuma l-pjanijiet 

għal dak li kien jissejjaħ ‘White Rocks’ ġewwa Pembroke/Baħar iċ-Ċagħaq? Għad hemm pjan ta’ żvilupp? 

 

20/01/2023 

 

* 5433. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4611, jista’ l-Ministru jgħaddi dawn l-ismijiet 

separatament kif isir f’każi oħra fid-dawl li dawn huma persuni li qed jitħallsu b’mod pubbliku? Kemm huma l-

membri u minn liema dipartimenti/kariga? Jista’ jgħid kemm-il darba ltaqgħu u kemm dawn jitħallsu? 

 

20/01/2023 

 

* 5492. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għall-PR221775, jista’ l-Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra r-riżultat tal-istudju fuq id-

Djalogu Soċjali ppreżentat lill-MCESD f’Diċembru 2022? 

 

20/01/2023 

 

* 5493. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4576 u ċjoè:  B’referenza għal dak li hemm miktub fuq is-sit 

tal-Ministeru (homeaffairs.gov.mt) fis-sezzjoni Authority on the Responsible Use of Cannabis, issa li għaddiet 

sena mit-twaqqif ta’ din l-Awtorità, jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu “regulations of licenses necessary to 

own a non-profit organisation for cannabis” u x’sar fuq “education on various levels”? 

 

20/01/2023 

 

* 5494. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4575 u ċjoè: B’referenza għal dak li hemm miktub fuq is-sit 

tal-Ministeru (homeaffairs.gov.mt) fis-sezzjoni Authority on the Responsible Use of Cannabis, issa li għaddiet 

sena mit-twaqqif ta’ din l-Awtorità, jista’ l-Ministru jgħid, x’għamlet s’issa l-Awtorità fuq dawn: 

i. The Authority is presently in the phase of establishing an effective and efficient system that ensures the 

responsible use of cannabis? 

ii. The Authority, whilst remaining steadfast in the approach of discouraging and delaying cannabis use, will 

through responsible and legal regulation allow restricted access to cannabis use by aspiring to advance the goals 

of public health and safety? 

 

20/01/2023 
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* 5495. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3387, jista’ l-Ministru jindika bejn wieħed u ieħor meta se 

jibda x-xogħol fuq l-imsemmija triq, u ċjoè: Triq Leli Falzon fin-Naxxar? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5526. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Casa San Paola, Raħal Ġdid 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 

 

 

* 5527. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

il-ftehim?  Jista’ jgħid 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 

 

 

* 5528. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

daħal f’dan il-ftehim?  Jista’ jgħid 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 

 

 

* 5529. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’St Thomas Community Living, Marsascala sena b’sena 

minn meta daħal f’dan il-ftehim? Jista’ jgħid 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 

 

 

* 5530. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Villa Messina, ir-Rabat sena b’sena minn meta daħal f’dan 

il-ftehim?  Jista’ jgħid 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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* 5531. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’St Elizabeth Home, ir-Rabat 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 

 

 

* 5562. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3138, jista’ l-Ministru jgħid x’riżultat kien hemm minn 

dak il-monitoraġġ li wiegħed li ser isir? F’liema perjodu sar dak il-monitoraġġ? Fuq liema bus stops sar? Hemm 

il-ħsieb li wara dan il-monitoraġġ isir xi titjib fis-servizz? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5563. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3086 fejn staqsejt lill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-

Żgħażagħ u l-Innovazzjoni dwar il-proġett tal-Fgura Adventure Park li kien ġie mħabbar u mwiegħed mill-

Gvern lejliet l-elezzjoni tal-2017 u ċjoè fl-aħħar ta’ Mejju 2017, peress li l-Ministru rrisponda li m’hemmx 

pjanijiet li dan il-proġett isir fil-Fgura, jista’ l-Prim Ministru jikkonferma li dan il-proġett f’dak is-sit, li anke 

ssemma f’diversi estimi tal-budgets ġie skartat? Jista’ jgħid jekk hemmx xi proġett ieħor maħsub għaż-żona 

indikata u ċjoè ż-żona ħdejn is-swar ta’ Bormla, biswit il-ground tal-Fgura FC? Huwa ġust li r-residenti tal-

Fgura jiġu ttrattati b’dan il-mod? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5564. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3221, jista’ l-Ministru jgħid: 

 

a. il-Kunsill Lokali għamilx inkjesta mal-awtoritajiet ikkonċernati sabiex din it-triq tinbena mill-ġdid? Jekk iva, 

meta saret din it-talba u x’kien l-eżitu ta’ din it-talba; u 

b. minn Ottubru 2022 sa Jannar 2023 x’interventi saru fuq din it-triq mill-Kunsill Lokali u kemm swew? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5565. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3349, jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw ċitazzjonijiet mill-

Pulizija u l-LESA lill-vetturi kummerċjali li għaddew mit-toroq Hompesch/Żabbar fil-Fgura u ma kinux se 

jagħtu servizz fil-lokalità fix-xhur ta’ Novembru u Diċembru 2022? Jista’ jagħti din l-informazzjoni xahar 

b’xahar? 

 

23/01/2023 
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* 5566. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min kienu l-membri li ffurmaw il-Bord tal-Governanza fid-Direttorat tal-Kunsilli Lokali 

għas-sena 2022? X’kienet ir-remunerazzjoni tal-membri għas-sena 2022? Kemm-il darba ltaqgħu b’mod formali 

tul is-sena 2022 xahar b’xahar? Kemm daħlu każijiet ġodda tul is-sena 2022? Kemm każijiet ġew deċiżi tul is-

sena 2022? Kemm kien hemm każijiet pendent fil-31 ta’ Diċembru 2022 u kemm ilhom pendenti? Min ser ikunu 

l-membri tal-istess bord għas-sena 2023? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5585. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari 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 

 

 

* 5586. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru permezz tas-Segretarju Parlamentari 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 

 

 

* 5591. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk hux se tinħatar inkjesta pubblika dwar it-traġedja li wasslet għall-mewt ta’ 

persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, nhar it-3 ta’ Diċembru 2022? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5653. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru pagamenti fuq Triq l-Imġarr fin-Nadur u Triq Sant Antnin f'Għajnsielem sad-

data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  Jista' jgħid kull pagament lil min sar u kemm kien u kif ukoll jgħid ta' 

liema xogħol kien dak il-pagament? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5654. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru pagamenti fuq il-pixxina u Sports Complex ta' Triq l-Ewropa fir-Rabat, 

Ghawdex sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  Jista' jgħid kull pagament lil min sar u kemm kien u kif 

ukoll jgħid ta' liema xogħol kien dak il-pagament? 

 

25/01/2023 
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* 5664. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm se jiġu jiswew l-erba’ rappreżentazzjonijiet tal-Opera Tosca li se tkun diretta mit-

Tenur Josè Cura u li kif ukoll se jkanta l-parti prinċipli ta’ Cavaradossi bejn il-5 u t-12 ta’ Marzu fit-Teatru 

Manoel?  

 

25/01/2023 

 

 

* 5671. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm għases tal-Pulizija f'Għawdex u f'liema indirizz jinsabu dawn l-għases?  

Jista' jgħid matul dawn l-aħħar sitt xhur, kull għassa bħala medja, kemm-il siegħa fil-ġimgħa kienet miftuħa 

għall-pubbliku u b'uffiċjali tal-Pulizija ġo fiha? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5672. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid xi proġetti ambjentali u infrastrutturali saru mill-Ministeru għal Għawdex matul is-sena 

2022 ġewwa Kemmuna u kemm ġew jiswew? Jista' jgħid ukoll xi proġetti ambjentali u infrastrutturali hemm 

ippjanati li jsiru ġewwa Kemmuna matul is-sena 2023 mill-Ministeru tiegħu u fiex jikkonsistu? 

 

 

25/01/2023 

 

 

* 5673. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet għal bini, sanzjonar, bdil ta' użu jew estensjoni ta' 

Agriculture Stores/Basement Agriculture Stores ġewwa Għawdex fl-aħħar ghaxar snin? Jista' jgħid kemm minn 

dawn l-applikazzjonijiet ġew approvati, kemm minnhom ġew rifjutati kemm minnhom huma sospiżi u kemm 

minnhom għadhom pendenti? 

 

25/01/2023 

 

 

* 5680. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 5474 u 1367, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa jgħid jekk il-mediċini indikati daħlux fil-formolarju jew meta se jidħlu? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5681. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5475, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jwieġeb il-mistoqsija u jgħid kemm-il darba ġie aġġornat il-formolarju mill-2013 sa meta tiġi mwieġba din il-

mistoqsija 

 

26/01/2023 
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* 5694. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jittieħdu passi biex Triq De Warsbergh fil-Gudja tiġi rranġata u jekk le, jista’ 

jara li jiġi redatt pjan għaliex is-sitwazzjoni ta’ din it-triq qed tikkawża tbatija lir-residenti? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5695. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm ħaddiema jaħdmu taħt l-iskema tal-Community Work Scheme fis-snin 

2020, 2021 u 2022 u kemm kull sena daħlu ħaddiema ġodda fl-istess? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5696. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jittieħdu passi biex Triq De Warsbergh, fil-Gudja tiġi rranġata u jekk le, jista’ 

jara li jiġi redatt pjan għaliex is-sitwazzjoni ta’ din it-triq qed tikkawża tbatija lir-residenti? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5697. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jittieħdu passi biex Triq De Warsbergh, fil-Gudja tiġi rranġata u jekk le, jista’ 

jara li jiġi redatt pjan għaliex is-sitwazzjoni ta’ din it-triq qed tikkawża tbatija lir-residenti? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5698. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex qed ikun hemm dan id-dewmien biex jiġi finalizzat ix-xogħol fuq Triq Mater 

Boni Consiglii, Fgura, peress li dan id-dewmien qiegħed jikkawża inkonvenjent lir-residenti? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5699. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex qed ikun hemm dan id-dewmien biex jiġi finalizzat ix-xogħol fuq Triq Mater 

Boni Consiglii, Fgura, peress li dan  id-dewmien qiegħed jikkawża inkonvenjent lir-residenti? 

 

26/01/2023 
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* 5706. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-kuntratt bejn Selmun Palace Hotel Company Ltd u l-Gvern għat-trasferiment ta’ 

Selmun Palace? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5707. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk bediex ix-xogħol ta’ restawr f’Selmun Palace li kellu jibda sal-aħħar tas-sena 2022? 

Jekk iva, jista’ jagħti rendikont tax-xogħol li sar u jagħti indikazzjoni ta’ meta huwa previst li jitlesta? Jekk le, 

jista’ jispjega għalfejn ix-xogħol ta’ restawr għandu ma bediex? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5708. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk irċeviex rapporti jew informazzjoni dwar it-terrapien li ġie mormi u radam parti mill-

wied bejn Triq il-Maltin Internati u Eżiljati u l-Imdina? Jista’ jispjega x’azzjoni ħadet il-Planning Authority 

u/jew l-ERA? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5709. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-Ministeru tagħha għandux ħsieb li jagħmel proġett fil-parti taħt it-Triq il-Maltin 

Internati u Eżiljati fejn bħalissa hemm ammont sostanzjali ta’ materjal li radam parti mill-wied? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5710. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet ta’ infurzar mill-Awtorità tal-Artijiet f’Għawdex matul is-sena 

2022, indikati xahar b’xahar u skont il-lokalità? 

 

26/01/2023 

 

 

* 5711. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il applikazzjoni rċiviet l-Awtorità tal-Artijiet fl-aħħar għaxar snin? Kemm minn 

dawn għadhom pendenti? 

 

26/01/2023 
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* 5716. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jagħti lista ta’ vjaġġar barra minn Malta li sar mis-Segretarju Permanenti Ewlieni mill-

elezzjoni tal-2022 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija; inkluż il-pajjiż li fih saret iż-żjara, l-għan taż-żjara, 

id-dati taż-żjara u, f’kull każ, min kien qed jakkumpanja lis-Segretarju Permanenti Ewlieni? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5720. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien id-defiċit ta' pajjiżna, xahar b'xahar, matul is-sena 2022? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5721. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallas sussidju mill-Gvern lill-kumpanija privata li tħaddem is-servizz tat-trasport 

pubbliku, sena b’sena, mill-bidu tal-2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5730. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 5731. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

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 dan il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5732. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid 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 dan il-Ministeru tagħha? 

 

27/01/2023 

 

* 5733. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

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 
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* 5734. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 dan il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5735. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

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 dan il-Ministeru tiegħu? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5752. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 5005 u  5189 rigward bozza mitfija fi Triq Toni 

Bajada, San Pawl il-Baħar, jista' l-Ministru jara li din l-aħħar bozza fit-triq imsemmija (in-naħa ta' Triq il-

Knisja) hekk kif diġà ssemma f'mistoqsija parlamentari 5005, u li ritratt tagħha qed jingħata separatament, tibda 

tixgħel mill-aktar fis hekk kif għadha mitfija sal-ġurnata li fiha qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5753. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 5006 u 5188 jista' l-Ministru jieħu l-azzjoni neċessarja biex il-bozza 

fi Triq Marchesa Bugeja, San Pawl il-Baħar terġa’ tixgħel hekk kif sal-ġurnata li fiha qiegħda ssir din il-

mistoqsija parlamentari, din il-bozza  baqgħet ma tixgħelx għalkemm fit-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet ġejt 

infurmata li l-Kunsill Lokali indirizza din il-kwistjoni mal-entità kkonċernata, li l-lampi kollha reġistrati mal-

Enemalta f'din it-triq huma kollha tal-Kunsill Lokali u li l-Enemalta m’għandha l-ebda talba pendenti dwar id-

dawl pubbliku f’din it-triq? 

 

27/01/2023 

 

 

* 5754. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 5006 u 5188,  tista' l-Ministru tieħu l-azzjoni neċessarja biex il-bozza 

fi Triq Marchesa Bugeja, San Pawl il-Baħar terġa’ tixgħel hekk kif sal-ġurnata li fiha qegħda ssir din il-

mistoqsija parlamentari din il-bozza  baqgħet ma tixgħelx għalkemm fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 

5006 ġejt infurmata li l-Kunsill Lokali indirizza din il-kwistjoni mal-entità kkonċernata filwaqt li fit-tweġiba 

għall-mistoqsija parlamentari 5188 fejn infurmata li l-Enemalta m’għandha l-ebda talba pendenti dwar id-dawl 

pubbliku f’din it-triq? 

 

27/01/2023 
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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 (Kont.) – 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 

 

17. Abbozz Nru 44 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali u sabiex jirregola materji oħra kriminali – 

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

18. Abbozz Nru 45 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni Sesswali, 

l-Identità tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u 

l-Ugwaljanza 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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. Konferma tal-Minuti; 

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

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-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 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 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 TAL-KONTIJIET DWAR L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA 

 

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Frar 2023 

fil-4.45 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Xewkija Tigers Football Club;  

3. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Otters Aquatic Sports Club; u  

4. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Gudja United Football Club. 
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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  

31 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


