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* 4498. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm karozzi fil-flotta tal-LESA? 

 

28/11/2022 

 

* 4587. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il tifel u tifla ġew addottati mill-Aġenzija Appoġġ minn International Adoptions, 

mis-sena 2019 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  

 

29/11/2022 

 

* 4588. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il tifel u tifla ġew addottati f’pajjiżna minn aġenziji privati, minn International 

Adoptions? 

 

29/11/2022 

 

* 4645. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3326 imwieġba fit-28 ta' Novembru,  jista' l-Ministru jgħid 

meta sar dan it-tibdil, jekk hux fil-bidu tal-kors jew qabel qagħdu għall-eżamijiet? Jista' jgħid jekk dan it-tibdil 

jgħoddx għall-intakes futuri ta' rekluti tal-pulizija? Jista' jgħid min huma l-membri tal-Bord tal-Akkademja tal-

Bord Dixxiplinat tal-Pulizija? Jista' jikkonferma li min jeħel mit-tieni resit ma jagħmilx il-passing out ceremony 

mal-kumplament tar-rekluti, iżda jidħol xorta? 

 

30/11/2022 

 



 

* 4646. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3331, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Agrikoltura, 

is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm ħawlet siġar u arbuxelli Infrastructure 

Malta mill-elezzjoni sal-lum?  

 

30/11/2022 

 

 

* 4647. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3329, li oriġinarjament saret lill-Ministru tal-Politika Soċjali 

u d-Drittijiiet tat-Tfal u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid, raħal b'raħal, kemm hawn parkeġġi tad-diżabilità 

personalizzati u dak li hu communal disabled parking? 

 

30/11/2022 

 

 

* 5317. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4955 li oriġinarjament saret lill-Ministeru għall-Finanzi u x-

Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid kemm ċittadini ta’ pajjiżi terzi ngħataw visa tax-xogħol bejn l-2013 u l-

ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5318. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4957 li oriġinarjament saret lill-Ministeru għall-Finanzi u x-

Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu u  jgħid jekk jinħarġux visas tax-xogħol għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu 

ibbażati fuq il-ħiliet li għandhom dawn l-immigranti?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5319. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4958 li oriġinarjament saret lill-Ministeru għall-Finanzi u x-

Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid jekk il-ħruġ ta' visa tax-xogħol lil ċittadini ta' pajjiżi terzi jkunx ibbażat 

fuq il-ħiliet tagħhom? Jista’ jagħti l-lista ta’ ħiliet meħtieġa li jeżistu?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5349. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4966, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi 

u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid x’azzjoni qed issir biex ikun żgurat li jekk ikun hemm trasferiment 

ta’ negozju b’tender tal-Gvern, l-impjegati kollha jiġu trasferiti bl-istess paga, bl-istess kundizzjonijiet tax-

xogħol u sinjorità? 

 

18/01/2023 



 

* 5352. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min hu intitolat għal-labar tal-‘pen’ tal-insulina tad-

daqs 4mm?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5353. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi twila, bħala ġranet, il-waiting list biex issir 

proċedura ta’ knee replacement u kemm hemm persuni jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5354. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi twila, bħala ġranet, il-waiting list biex issir 

proċedura ta’ hip replacement u kemm hemm persuni jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5355. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi twila, bħala ġranet, il-waiting list biex issir 

proċedura tal-korrezzjoni tal-bunion u kemm hemm persuni jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5356. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi twila, bħala ġranet, il-waiting list biex isir 

appuntament il-Pain Clinic u kemm hemm persuni jistennew għal dan l-appuntament sad-data li tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5357. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi twila, bħala ġranet, il-waiting list biex issir 

proċedura ta’ ultrasound guided infiltration fid-dahar (back), u partijiet oħra tal-ġisem u kemm hemm persuni 

jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 



* 5440. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għal liema raġuni fl-aħħar estimi tal-Baġit li ġew approvati l-line item 5817, Noise 

Abatement Prevention and Control, naqas minn €50,000 (2022) għal €10,000 (2023)? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5441. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għal liema raġuni fl-aħħar estimi tal-Baġit li ġew approvati l-line item 5748, Energy 

Efficiency Scheme, naqas minn €1,500,000 (2022) għal €800,000 (2023)?  

 

20/01/2023 

 

 

* 5442. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għal liema raġuni fl-aħħar estimi tal-Baġit li ġew approvati l-line item 5716, Waste 

Management Plan, naqas minn €180,000 (2022) għal € 100,000 (2023)? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5538. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm xtara sodod il-Gvern f’Ghigo Community Residence, Ħal Ghaxaq 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 

 

 

* 5539. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jghid kemm xtara sodod il-Gvern f’Dar l-Annunzjata, Ħal Tarxien 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 

 

 

* 5541. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Fid-dawl tar-risposta għall-mistoqsija supplimentari li saret dan l-aħħar fuq il-Community Health Centre f’Ta’ 

Giorni, San Ġiljan, fejn il-Ministru qal li l-post li kien magħżul mhuwiex aktar vijabbli u li l-Ministeru qiegħed 

ifittex positijiet oħrajn, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti indikazzjoni ta’ dawn il-

postijiet? Jista’ jitlob l-għajnuna tal-Kunsill Lokali biex jinstab dan il-post? 

 

23/01/2023 

 

 

 



* 5542. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il darba kienet imsejħa ambulanza/i  

f’Paceville minn Jannar sa Dicembru 2022 u x’kienu r-raġunijiet għal dan? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5543. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm persuni ddaħħlu l-Emerġenza minn Awwissu 

sa Diċembru 2022 wara li ġie rrapportat li waqt li kienu f’Paceville, ix-xorb kien spiked, jiġifieri kienu ntefgħu 

xi sustanzi oħrajn  fix-xorb li wassal biex dawn il-persuni ddaħħlu l-Emerġenza? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5573. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra  dwar in-numru ta' impjegati Maltin li jaqilgħu bejn: 

€0-€10,000;  €10,000-€15,000; €15,000-€20,000; €20,000-€25,000; €25,000-€30,000; €30,000-€35,000; 

€35,000-€45,000; €45,000-€60,000; €60,000-€90,000 u aktar minn €90,000? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5574. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar in-numru ta' impjegati Third Country Nationals (TCN) li jaqilgħu 

bejn:€0-€10,000; €10,000-€15,000; €15,000-€20,000; €20,000-€25,000; €25,000-€30,000; €30,000-€35,000; 

€35,000-€45,000; €45,000-€60,000; €60,000-€90,000 u aktar minn €90,000? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5742. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 5743. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk sarux studji kwalitattivi u/jew kwantitattivi dwar sexual harassment fuq il-post tax-

xogħol ikkummissjonati mill-Gvern jew miġburin minn entità governattiva mill-2013 sal-2022? F’każ li saru, 

jista’ jippreżenta kopja ta’ dawn l-istudji lill-Parlament? 

 

27/01/2023 

 

 

 

 



* 5744. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ sexual harassment fuq il-post tax-xogħol li ġew irrapportati 

għas-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, għal kull sena? 

 

Jista’ jindika wkoll f’liema setturi ta’ xogħol dawn il-każijiet ġew irrapportati? 

 

27/01/2023 

 

* 5760. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm u fejn tnaddfu widien f’Għawdex matul is-snin 2020, 2021 u 2022? Jista’ jgħid 

fiex kien jikkonsisti t-tindif u kemm kienet l-ispiża fuq kull wied li tnaddaf?  Jista’ jgħid ukoll kemm minnhom 

kienu ffinanzjati minn fondi Ewropej u kemm kien l-ammont ta' finanzjament? 

 

30/01/2023 

 

* 5761. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm LSEs jaħdmu f'Għawdex li ntbagħtu jaħdmu Għawdex mhux għax kien 

imisshom fil-lista ta' Għawdxin li jaħdmu f'Malta, iżda minħabba raġunijiet mediċi? Jista' jgħid, f'kull każ, kull 

waħda minn dawn l-LSEs kemm ilha/ilu  taħdem/jaħdem  f'Għawdex?  Jista' jgħid kemm ilhom jaħdmu bħala 

LSEs f'Malta l-ewwel għaxar LSEs Għawdxin li hemm jaħdmu fi skejjel f'Malta? 

 

30/01/2023 

 

* 5762. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5145 dwar il-'Preliminary Market Consultation' li ħarġet l-

Aġenzija tal-Qrati 'Proposal for Available Property or Land for Outright Acquisition in Victoria (Rabat) Gozo 

or in the Vicinity of Victoria (Rabat) Gozo to be Converted into Gozo Court' li għalqet fis-6 ta' Jannar 2023, 

jista’ l-Ministru jgħid min huma t-tmien offerenti  (persuni jew kumpaniji) li bejniethom tefgħu numru ta’ 

proposti għal proprjetà jew art li tista’ tiġi żviluppata? 

 

30/01/2023 

 

* 5763. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm subbasti pendenti fil-Qorti ta' Għawdex? Jista' jgħid kemm minnhom huma 

appuntati u kemm minnhom għad jridu jiġu appuntati? Jista' jgħid f'kull każ kemm ilhom pendenti dawn is-

subbasti? 

 

30/01/2023 

 

* 5764. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm mistennija tkun l-ispiża fuq il-proġett kollu tal-Park and Ride fix-Xewkija u kemm 

minn din l-ispiża se tkun koperta minn fondi tal-Unjoni Ewropea? Jista' jgħid meta għandu jibda jintuża dan il-

park and ride? Jista' jgħid ukoll kemm-il metru kwadru ta' art se jkun ikopri dan il-proġett ta' park and ride u 

żona rikreattiva? 

 

30/01/2023 

 

 



* 5765. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm karozzi użati mill-Ministeru u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru 

tiegħu? Jista' jgħid ta' liema ditta huma? Jista' jgħid ukoll liema huma dawk il-karozzi li jintużaw fil-weekends u 

fil-festi? Min jagħmel użu minnhom? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5771. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed ifittex li jiġu ingaġġati Pulizija ġodda fis-sejħa għall-Kuntistabbli fi ħdan il-

Korp tal-Pulizija u li ġiet ippubblikata fit-13 ta Jannar 2023? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5772. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders fis-sena lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament? Jista’ jipprovdi l-lista ta’dawn id-direct orders u l-valur tagħhom? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5773. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex fil-Forzi Armati ta’ Malta dawk li jaħdmu shift ta’ 24 siegħa/rest/off jew inkella 

day/night/rest/off, meta jkunu off duty u din taħbat f’ġurnata li tkun festa, dawn ma jiġux ikkumpensati bi 12-il 

siegħa leave jew time off in lieu? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5774. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk is-suldati ġewx informati li tnaqqsulhom xi sigħat mil-leave tagħhom? Jista’ jgħid 

għaliex sar dan? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5775. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat li persuni ma jsuqux taħt l-effett tad-droga? 

 

30/01/2023 

 

 



* 5782. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5783. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5784. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

 

Tista' l-Ministru tagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5785. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5786. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5787. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema 

lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

30/01/2023 

 



* 5795. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti  "job description" u "role definition" ta' Social Worker u ta' Social Welfare Professional, 

rispettivament, fi ħdan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS)?  

 

30/01/2023 

 

 

* 5796. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-istaff complement tal-Looked After Children (LAC) fi ħdan il-Fondazzjoni għal 

Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS)? Jista’ jgħid kemm irriżenjaw staff mil-LAC minn Jannar 2020 sal-aħħar ta' 

Diċembru 2022? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5797. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li suldati qed jiġu impjegati fuq bażi part-time fi ħdan Identity Malta? Jekk fl-

affermattiv, jista’ jgħid kemm minn dawn ġew hekk impjegati u f’liema rwol qegħdin jaħdmu? Jista’ jgħid meta 

saret is-sejħa biex jimtlew xi vacancies u biex jiġu ingaġġati part-timers fi ħdan Identity Malta? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5821. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux lest jikkunsidra li, bħal fil-każ tal-pulizija, uffiċċjali/spetturi fi ħdan id-Direttorat 

għall-Ħarsien tal-Annimali jkunu jistgħu jattendu seduti fil-Qrati ta’ Malta u Għawdex bl-uniformijiet tagħhom, 

xi ħaġa li sal-lum mhix permessibbli? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5822. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm social workers u social welfare professionals fl-entitajiet fi ħdan il-

Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali (FSWS) hawn taħt imsemmija? Jista’ jagħti wkoll il-job 

descriptions tas-social workers u s-social welfare professionals f’dawn l-entitajiet fi ħdan l-FSWS: 

 

Child Protection Services; 

Looked After Children; 

Fostering; 

Intake and Family Support Service; 

Domestic Violence Unit; 

Sedqa community service ; 

Agency for Community and Therapeutic Services; 

Housing Authority ; 

Correctional Services Agency; u  

Active Ageing and Community Care? 

 

30/01/2023 

 

 



* 5824. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti direzzjoni sabiex xogħlijiet fuq toroq viċin l-Iskola Primarja f’San Pawl il-Baħar, li issa 

ilhom xhur mibdijin, jitlestew mill-aktar fis u b’hekk ikun jista’ jiġi fi tmiemu l-inkonvenjent li ilhom 

għaddejjin minnu r-residenti, l-istudenti u l-ġenituri tagħhom flimkien mal-għalliema u ħaddiema oħrajn tal-

istess skola? 

 

30/01/2023 

 

* 5832. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2018 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

* 5833. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2017 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar?  

 

31/01/2023 

 

* 5834. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2016 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

* 5835. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2015 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

* 5836. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2014 inbniex skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar?  

 

31/01/2023 

 

* 5837. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul is-sena 2013 inbnietx skola ġdida? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-

investiment li sar? 

 

31/01/2023 

 

 



* 5866. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4873 u 5514 u jgħid kemm hu n-numru globali ta’ 

pensjonanti li jirċievu Pensjoni Kontributorja? Jista’ jgħid ukoll kemm hu n-numru ta’ pensjonanti li jirċievu 

Pensjoni Kontributorja f’kull kategorija msemmija hawn taħt: 

(a) Pensjonanti li twieldu bejn is-snin 1920 u 1940; 

(b) Pensjonanti li twieldu bejn is-snin 1941 u 1955;(ċ) Pensjonanti li twieldu bejn is-sena 1956 u 1961; u(d) 

Pensjonanti li twieldu bejn is-snin 1962 u 1965? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5867. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5515 u jgħid kemm hi r-rata tal-Pensjoni Minima Nazzjonali 

llum mingħajr il-bonus u ż-żieda għall-għoli tal-ħajja għal persuna li għandha pensjoni kontributorja singola? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5868. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5516 u jgħid kemm hi r-rata tal-Pensjoni Minima Nazzjonali 

llum mingħajr il-bonus u ż-żieda għall-għoli tal-ħajja għal persuna li għandha pensjoni kontributorja tal-

miżżewġin? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5869. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5517 u jgħid kemm hawn persuni sal-lum li qed jirċievu l-

pensjoni tal-età? Jista’ jgħid kemm minn dawn huma nisa u kemm minnhom huma rġiel? Jista’ jgħid ukoll 

kemm hi n-nefqa tal-Gvern f’dan ir-rigward? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5881. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5615, peress illi hemm numru ta’ leġiżlazzjonijiet li 

jirrigwardaw noise pollution, tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx ħsieb li jiġi ppreżentat abbozz li jikkonsolida l-

liġi dwar il-ħsejjes b’mod ħolistiku? 

 

31/01/2023 

 

* 5883. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont dettaljat tax-xogħlijiet ta’ rinnovar li saru fil-binja li bħalissa qiegħed jokkupa 

l-Ministeru għat-Turiżmu minn meta din il-binja bdiet tinkera lill-istess Ministeru, maqsuma skont it-tip ta’ 

xogħol li sar, id-dati li fihom saru x-xogħlijiet, kif ingħata kull kuntratt għax-xogħlijiet li saru u l-ispiża ta’ dawn 

ix-xogħlijiet? 

 

31/01/2023 



* 5884. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi l-kirja fis-sena tal-binja li bħalissa qiegħed jokkupa l-Ministeru għat-Turiżmu? 

 

31/01/2023 

 

* 5885. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għalfejn l-iStrategic Noise Maps Assessment tal-2021 mhuwiex disponibbli fuq il-website 

tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA), liema mapep tal-ħsejjes strateġiċi li juru s-sitwazzjoni fis-sena 

kalendarja preċedenti kellhom isiru ħames snin wara l-aħħar assessment li hemm disponibbli, dawk li saru fl-

2016, skont ir-Regolamenti dwar Valutazzjoni u Maniġġar ta’ Ħsejjes fl-Ambjent (L.S.549.37)? 

 

31/01/2023 

 

* 5886. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra n-noise action plans kollha li l-awtorità kompetenti fasslet sal-

ġurnata tal-lum u li l-ewwel pjan ta’ azzjoni kellu jkun lest sa mhux aktar tard mit-18 ta’ Lulju 2008 u jiġu 

riveduti mill-inqas kull ħames snin? 

 

31/01/2023 

 

* 5892. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ikkwalifikaw studenti tal-MCAST u tal-ITS minn korsijiet Entry Level 1 u 2, skont 

ir-raħal ta’ fejn jirrisjedu, bejn l-2012 u 2022? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5910. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Permanenti Prinċipali, jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5491 u 

jgħid kemm hemm ħaddiema, nisa u r-rġiel, li jaħdmu fis-servizz pubbliku kif ukoll fis-settur pubbliku li qed 

jaħdmu permezz tar-remote working/teleworking? 

 

01/02/2023 

 

* 5911. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5667 u 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? 

 

01/02/2023 

 

* 5913. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 5489 u 5125, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa jispeċifika meta se jsir ir-rollout għaliex "fiż-żmien li ġej" hija vaga wisq? 

 

01/02/2023 



* 5914. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5487, u peress li ma rrispondiex il-mistoqsija parlamentari 

5488, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li l-MIU 1 mhijiex tal-istandard 

Ewropej u internazzjonali għax fil-fatt hija kuridur? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5915. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5487, minħabba li fir-risposta l-Ministru ma rreferiex 

għall-MIU 1 bħala sala u semma swali oħra, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk 

dan iffissirx li l-MIU 1 fil-fatt mhijiex sala? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5917. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5486, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid jekk huwiex konxju li fl-MIU 1 m'hemmx privatezza minn sodda għall-oħra? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5949. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Baċellerat fl-Inġinerija tal-MCAST ingħatax xi ċertifikat fuq l-istandard/livell 

tiegħu? Liema entità ċċertifikat dan il-kors? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5954. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-pavimentar tax-xatt ta’ Wied il-Għajn, u ċjoè ta’ Triq ix-Xatt, hux se jinbdel billi 

qiegħed jitmermer sew? 

 

02/02/2023 

 

* 5955. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-pavimentar tax-xatt ta’ Wied il-Għajn, u ċjoè ta’ Triq ix-Xatt, hux se jinbdel billi 

qiegħed jitmermer sew? 

 

02/02/2023 

 

* 5956. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq La Sengle, f’Wied il-Għajn, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 



* 5957. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq La Sengle, f’Wied il-Għajn, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

* 5958. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Sant'Anna, f’Wied il-Għajn, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

* 5959. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Sant’ Anna, f’Wied il-Għajn, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

* 5987. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 959 fejn ingħad li d-dawl fuq il-moll tal-Veċċja, Xemxija, 

San Pawl il-Baħar, hu responsabilità tal-Kunsill Lokali, jista’ l-Ministru jara li dan il-moll, li fih hemm numru 

ta’ arbli bil-fanali, ikun mixgħul kollu fil-ħinijiet meħtieġa, speċjalment billejl? X’inhi r-raġuni għala dan il-

moll issa ilu b’diversi arbli mitfijin għal numru ta’ xhur? 

 

02/02/2023 

 

* 5988. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-moll tal-Veċċja, Xemxija, San Pawl il-Baħar, li fih hemm numru ta’ arbli bil-fanali, 

ikun mixgħul kollu fil-ħinijiet meħtieġa, speċjalment billejl? X’inhi r-raġuni għala dan il-moll issa ilu b’diversi 

arbli mitfijin għal numru ta’ xhur? 

 

02/02/2023 

 

* 5989. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar x'tip ta' koordinazzjoni qiegħda sseħħ bejn dawk responsabbli mill-

Protezzjoni Ċivili u l-Università ta' Malta għal dak li jikkonċerna azzjoni immedjata fejn iseħħu xi terremoti? Xi 

preparazzjoni partikolari jwettqu dawk responsabbli mill-Protezzjoni Ċivili biex ikunu ppreparati għal 

ċirkostanzi ta' terremoti? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5990. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhu x-xogħol li qed isir fi Triq Sir Luigi Preziosi, San Pawl il-Baħar, preżentement? 

Meta hu mistenni li jitlesta u kemm hi l-istima tax-xogħol li qed isir? 

 

02/02/2023 

 

 



* 5991. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal l-istudju li ġie kkummissjonat mill-Awtorità tat-Trasport flimkien mal-

Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) u l-Aġenzija Sapport dwar reserved parking bays 

għal persuni b'diżabilità? Fiex jikkonsisti dan l-istudju u meta hu mistenni li jiġi ffinalizzat u ppubblikat? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5992. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema għaqdiet volontarji lokali ssottomettew applikazzjoni għall-iskema 

Soċjetajiet Mużikali Aktar Inklussivi? Dawk l-għaqdiet volontarji li applikaw, għal liema proġetti applikaw, 

x’kienet l-istima ta’ kull proġett u kemm kien l-ammont li ntalab biex jiġi ffinanzjat mill-istess fond? Liema 

għaqdiet volontarji bbenefikaw u għal liema proġett/i? Liema għaqdiet volontarji li applikaw ma bbenefikawx, 

għal liema proġett/i u x’kienet ir-raġuni għala ma bbenefikawx? Kemm kien il-valur allokat għal din l-iskema u 

kemm hu l-valur totali li attwalment ġie mqassam permezz ta’ din l-iskema? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6005. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il dikjarazzjoni ta' serq u tbagħbis ta' meters daħlu għand l-Enemalta minn meta l-

Gvern ħabbar maħfra lil min seraq l-elettriku? Tista' tagħti break down skont il-lokalità ta' fejn kienu jinsabu 

dawn il-meters? Tista' tgħid kemm-il dikjarazzjoni ġiet mingħand negozji u kemm minn djar residenzjali? Min 

kienu l-membri tal-kumitat li aċċettaw dawn id-dikjarazzjonijiet? Kemm kien l-ammont li l-Gvern irċieva minn 

dawn id-dikjarazzjonijiet? Min huma l-avukati li qed jirrappreżentaw lill-Enemalta f'dawn il-każijiet u kemm 

qed jitħallsu? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6006. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm kien in-numru ta' każijiet li tressqu lill-Enemalta dwar spejjeż ikkawżati fi djar 

f'Malta u Għawdex kawża ta' ħsarat fil-provvista tad-dawl, kawża minn qtugħ tal-provvista jew xort’oħra mill-

Enemalta jew  mill-power station fis-snin 2019, 2020, 2021 u 2022? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6007. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'inhuma l-ammonti ta' gassijiet li ġew maqbuda s'issa (xahar b’xahar u sena b’sena) mill-

Impjant tal-Magħtab/Għallis? X'sar minn dan il-gass? Tista' tgħid jekk ġiex iġġenerat xi elettriku minn dan is-

sors ta' enerġija? 

 

02/02/2023 

 

 



* 6008. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-pakketti finanzjarji li għandhom il-membri tal-Compliance Monitoring 

Committee fi ħdan il-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU)? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6009. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-pakketti finanzjarji li għandhom il-membri tal-Executive Committee fi ħdan l-

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA)? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6010. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm istanzi fis-snin 2020, 2021 u 2022 fejn membri tal-Executive Committee 

fi ħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) iddikjaraw kunflitt ta' interess u ma pparteċipawx 

f'deċiżjonijiet? Meta kienu dawn l-istanzi u liema kienu l-membri tal-Executive Committee? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6046. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fid-dettall xi fdalijiet ta’ valur storiku nstabu fil-Pjazza tal-Mellieħa waqt ix-xogħlijiet li 

għaddejjin bħalissa?  

 

03/02/2023 

 

 

* 6047. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jassigura li waqt li kien u għadu għaddej xogħol fil-Pjazza tal-Mellieħa ma saret l-ebda ħsara 

lill-fdalijiet storiċi u ta’ valur li nstabu waqt li kien għaddej l-istess xogħol? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6048. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi se tkun qed tieħu s-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali Malti dwar għadd ta’ sejbiet 

ta’ valur li nstabu fil-Pjazza tal-Mellieħa waqt xogħlijiet li ilhom għaddejjin xhur? Dan sabiex ma ssir l-ebda 

ħsara fuqhom u jkun assigurat li dawn il-fdalijiet jiġu ppreservati u kkonservati sabiex ikunu jistgħu jitgawdew 

mill-pubbliku Malti u t-turisti li jżuru ż-żona. 

 

03/02/2023 

 



* 6056. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu impjegati mat-Teatru Manoel fis-snin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2022 u 2023 s’issa? Jista’ jipprovdi lista tal-ħaddiema, f’liema grad daħlu kull sena u f’liema grad jinsabu 

llum il-ġurnata? Jista’ jgħid kemm hemm ħaddiema seconded minn entitajiet oħrajn tal-Gvern u minn fejn ġew 

seconded? F'liema grad kienu meta daħlu u f'liema  grad jinsabu fih illum? Jista’ jgħid kemm daħlu impjegati 

ġodda kull sena mill-2013 sal-lum? 

 

03/02/2023 

 

* 6057. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-gradi kollha li hemm fit-Teatru Manoel? Jista’ jagħti rendikont tal-job 

description ta' kull grad li hemm fit-Teatru Manoel? Jista’ wkoll jikkonferma li kull grad qed jaħdem skond il-

job description li għandu?  

 

03/02/2023 

 

 

* 6058. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk fit-Teatru Manoel hemmx xi ħadd li qed jieħu xi forma ta' allowance għal xogħol li 

qed jagħmel iżjed mill-grad tiegħu? Jista’ jgħid ukoll f'liema grad u jikkonferma li m'hemmx biżżejjed nies biex 

jagħmlu dan it-tip ta' xogħol?  

 

03/02/2023 

 

 

* 6059. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm ilu wieqaf  is-servizz tal-persuni b’diżabilità intellettwali  li kien mogħti fil-

Vajrita, f’Marsaskala u meta se jerġa’ jinbeda mill-ġdid dan il-proġett biex ilaħħaq mad-domanda ta’ persuni 

b’diżabilità  intellettwali li qegħdin fil-lista ta' stennija? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6060. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ każijiet pendenti f’kull servizz li jingħata mill-Ministeru għall-

Politika Soċjali? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6074. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Minstru jgħid kemm inħarġu permessi għal tined/canopies mill-1 ta' Jannar 2022 sal-aħħar ta' Jannar 

2023 f'Ħal Safi, fl-Imqabba u f’Ħal Kirkop? 

 

03/02/2023 

 

 

 



* 6075. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Minħabba li sa minn Ġunju 2022 għadhom ma ġewx imwieġba l-mistoqsijiet parlamentari 1981 u 5572, jista' l-

Ministru jgħid kemm ġew irreġistrati, sena sena u sakemm qed titwieġeb din il-mistoqsija, Energy Performance 

Certificates (EPCs) għall-ewwel darba, maqsuma bejn bini jew installazzjonijiet privati, pubbliċi u 

kummerċjali? Kemm minn dawn skadew? Kemm minn dawk li skadew reġgħu ġew imġedda u kemm minn 

dawk li skadew għadhom skaduti?  Kemm mir-rakkomandazzjonijiet li saru fiċ-ċertifikati li saru fl-ewwel 

ċertifikat ġew implimentati sakemm saret iċ-ċertifikazzjoni sussegwenti? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6076. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5567, jista' Ministru jgħid kif qed jassigura li n-nurses 

u/jew carers barranin (TCN) li jaħdmu fil-parti l-ġdida ta' San Vincenz de Paul u dawk li jaħdmu fil-parti l-

antika jitħallsu l-istess għall-istess xogħol? Jista' l-Ministru jikkonferma li dan qed iseħħ? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6077. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk daħlux rapporti li r-residenti fi Triq tal-Ġebel u fl-inħawi, f'Birżebbuġa, qegħdin 

ixommu rwejjaħ ta' drenaġġ? X'investigazzjonijiet saru u minn min, u x'azzjonijiet ser jittieħdu? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6078. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2840 u tgħid sena b'sena mill-2011 sal-2021 kemm ittella' 

ilma mill-ilma tal-pjan mill-impjanti tal-produzzjoni tal-prodotti tax-xorb, inklużi dawk li jibbottiljaw l-ilma 

għax-xorb, u b'liema rata, medja għal kull sena, dan inxtara? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6079. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux possibbli li f'każ ta' mard, persuna li taħdem fl-Armata tgħaddi optional leave 

u/jew time off in lieu lil persuna li taħdem fil-Faċilità Korrettivia ta' Kordin jekk din il-persuna jkollha bżonn 

minħabba mard fil-familja? F'każ li iva, jista' jispjega l-proċedura? F'każ li le, jista' jgħid jekk hemmx ħsieb li 

dan isir possibbli? 

 

03/02/2023 

 



ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

x-Xogħol 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

16. 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 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

6 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 



KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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 AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Frar 

2023, fil-5.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

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

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

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI  

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Frar 2023, 

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

 

1.    Konferma tal-Minuti; 

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

u    d-Drittijiet tat-Tfal 

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

  

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 39 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Frar 2023 fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina tas-Sur Jesmond Gatt għall-ħatra ta’ Chairperson tal-Bord tal-Gvernaturi 

tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. 

 



 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 14 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 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;   

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

5. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art – Malta Freeport (Terminal 2 Squaring-off Project); 

6. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà – Fortina Lido;  

7. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà – Ex Edible Oil site; u 

8. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ proprjetà – Site at Triq l-Imdina. 

 

 

 

 

 

                                 

        RAYMOND SCICLUNA  

6 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


