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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 87 

 

L-Erbgħa, 8 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

* 4648. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3291, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se ssir ir-rampa li 

kienet tneħħiet fi Triq in-Nutar Zarb kantuniera ma’ Triq Ħal Qormi, f’Ħ’Attard? Ir-rampa li tneħħiet hija 

kantuniera ma’ Beldiam Jewellery. 

 

30/11/2022 

 

* 4672. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3539, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jelenka f'liema post qiegħda Malta, fost il-pajjiżi Ewropej, fl-

użu tal-pestiċidi? Jista' jgħid hux se jnaqqas l-użu tal-pestiċidi? 

 

01/12/2022 

 

* 4758. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm trabi li twieldu lill-koppji 

barranin mill-2021 sal-lum? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4759. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm ommijiet minn pajjiż terzi li 

welldu trabi hawn Malta mill-2021 sal-lum? 

 

05/12/2022 
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* 4760. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3326, jista' l-Ministru jgħid meta sar dan it-tibdil, jekk hux 

fil-bidu tal-kors jew qabel qagħdu għall-eżamijiet? Jista' l-Ministru jgħid jekk dan it-tibdil jgħoddx għall-intakes 

futuri ta' rekluti tal-pulizija? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4761. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord tal-Akkademja tal-Bord Dixxiplinat tal-pulizija? 

 

05/12/2022 

 

 

* 5358. 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 

test ta’ MRI u MRI taħt il-loppju, u kemm hemm persuni jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5359. 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 

CT Scan u kemm hemm persuni jistennew għal din il-proċedura sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5360. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il robot li jqassam il-pilloli jinsabu fl-Isptar 

Mater Dei u f’liema wards/sezzjonijiet jinsabu u liema minnhom preżentement qed jiffunzjonaw u jagħtu l-

mediċini? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5361. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il person of trust jimpjega l-Ministeru għas-

Saħħa u x’salarju għandhom kull wieħed u waħda minnhom?  

 

18/01/2023 

 

 

 

 

 



3 

 

* 5362. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il person of trust jimpjega l-Ministeru għall-Anzjanità Attiva u x’salarju għandhom 

kull wieħed u waħda minnhom?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5544. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni taħt l-età legali nqabdu mill-Pulizija jikkunsmaw alkoħol f’Paceville u l-

Belt Valletta b’mod separat minn Jannar sa Diċembru 2022?  

 

23/01/2023 

 

 

* 5545. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid il-Pulizija kemm arrestaw persuni li nqabdu jbigħu d-droga/sustanzi illegali f’Paceville 

minn Jannar sa Diċembru 2022? Jista’ jgħid kemm minn dawn ittellgħu l-Qorti u kemm minnhom kienu 

reċidivi? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5546. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jkun hemm l-iskwadra speċjali tal-Pulizija għal Paceville li kemm-il darba l-

Ministru u l-Kummissarju tal-Pulizija tkellmu u wegħdu lill-komunità f’Paceville?  

 

23/01/2023 

 

 

* 5547. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ fejn inħarġu enforcement notices f’San Ġiljan u s’issa għadhom ma ttieħdu l-

ebda passi fuqhom?  

 

23/01/2023 

 

 

* 5580. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4976 kollha u ċjoè jagħti rendikont dettaljat ta’ fejn dawn il-

fondi kienu użati u għal xiex? 

 

23/01/2023 
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* 5584. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx directors li huma impjegati mal-Air Malta fi ħdan il-Kumpanija Aviation 

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

finanzjarjament minn profitti li tagħmel din il-kumpanija? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5587. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5274, jista' l-Ministru jgħid meta se jiġi fis-seħħ dan il-pjan 

minħabba li qed ikun hemm konġestjoni ta' kuljum għal dawn l-aħħar snin? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5621. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4980, jista' l-Ministru  jgħid kemm hemm ħaddiema 

b'kollox li jaħdmu fis-settur tal-catering, inkluż ristoranti u lukandi? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5622. 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 4983, jista' l-Ministru, jekk jogħġbu, iforni l-ammonti sal-

lum u s-sena li għaddiet u ta' qabel tal-ispejjeż operattivi tal-FTS u ammonti dovuti lill-banek? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5623. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4979, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u  x-

Xogħol u li issa ġiet referuta lilu, u jgħid jekk hemmx master plan jekk tsunami jolqot lil Malta? Hemm master 

plan iddedikat għal kull parti tal-gżejjer Maltin inkluż Għawdex? Hemm pjan għal siti sensittivi bħal 

Powerstation, Port Ħieles, Tanking taż-Żejt, Reverse Osmosis u siti oħra COMAH? Jekk iva, meta ġew 

aġġornati l-aħħar? Hemm żmien speċifiku meta dawn jeħtieġ li jiġu riveduti skont id-Direttiva SEVESO? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5624. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 4984, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet referuta lilha, u tgħid x’data dwar l-ambjent tal-baħar, Marine 

Environment, għandu l-Gvern? Minn fejn inġabret id-data? Tista' tipprovdi d-data relatata mal-ambjent 

marittimu lill-Parlament? 

 

24/01/2023 
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* 5766. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm uffiċjali fil-Ministeru għal Għawdex, inkluż id-dipartimenti u l-entitajiet li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, li qegħdin jiġu rimborżati għall-użu tal-karozza privata tagħhom fuq xogħol 

uffiċjali? Jista’ jgħid x’inhu l-grad tagħhom u l-pożizzjoni li qegħdin jokkupaw, kif ukoll l-ammont ta’ flus li 

rċevew matul is-sena 2022 għal dan il-għan? Jista’ jgħid ukoll min ta l-approvazzjoni għal tali rimborż f’kull 

każ? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5788. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 5789. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5790. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 5791. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5792. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 
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* 5793. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 5870. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5518 u jgħid illum kemm hawn nisa li jirċievu Pensjoni tar-

Romol? Jista’ jgħid kemm minn dawn il-persuni kellhom dritt għall-pensjoni tagħhom, iżda minflok għażlu li 

jirċievu l-pensjoni tar-raġel? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5871. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5519 u jgħid illum kemm hawn irġiel li jirċievu Pensjoni tar-

Romol? Jista’ jgħid kemm minn dawn il-persuni kellhom dritt għall-pensjoni tagħhom, iżda minflok għażlu li 

jirċievu l-pensjoni tal-mara? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5887. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni impjegati fil-Qorti ta' Għawdex li għandhom il-grad ta' Marixxall?   

 

31/01/2023 

 

 

* 5888. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlesta l-proġett f’Misraħ iż-Żebbuġ, f’Ħal Qormi? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5889. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlesta l-proġett f’Misraħ iż-Żebbuġ, f’Ħal Qormi? 

 

01/02/2023 
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* 5912. 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 5666 u 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? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5916. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex tikkonsisti n-Negotiated Procedure li ħareġ il-Ministeru għal Għawdex: MGOZ 

NP02/2023 - Supplies Negotiated Procedure for the Provision of Incontinence Diapers, Pull-Ups, Pads and 

Inco Sheet for Senior Citizens and Persons with Special needs for the Ministry for Gozo'? Jista’ jgħid għaliex 

ħarġet permezz ta’ negotiated procedure u għal kemm hu l-perjodu ta' żmien ta' din is-sejħa, kemm hi stmata u 

meta tagħlaq? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5918. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'tip ta’ inċentivi (fiex kienu jikkonsistu) offra l-Ministeru tiegħu biex jiġu attirati 

kumpaniji u kemm ġew attirati fl-Industrija Diġitali 'digital companies' fil-gżira Għawdxija fil-binja tal-Gozo 

Innovation Hub fix-Xewkija, Għawdex? Jista’ jgħid fil-preżent x'tip ta’ inċentivi qed joffri l-Ministeru tiegħu 

biex jiġu attirati kumpaniji fl-Industrija Diġitali? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5919. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma t-toroq, areas, ġonna u roundabouts f’Għawdex li huma indukrati/miżmuma 

(embellished) mill-Ministeru għal Għawdex? Jista’ jgħid kemm hemm ħaddiema fuq dan ix-xogħol u xi grad 

għandhom? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5920. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5391 u jgħid kemm saru spezzjonijiet mid-Dipartiment tal-

Animal Welfare fil-gżira ta' Għawdex tul is-snin 2020, 2021 u 2022? Jista’ jgħid kemm ittieħdu passi legali fuq 

trattament mhux xieraq ta’ annimali fl-istess perjodu fil-gżira ta' Għawdex? Jista’ jgħid ukoll kemm-il sid ġie 

mwiddeb mingħajr ma ttieħdu passi? Kemm minnhom tressqu l-Qorti? Jista’ jagħti break down sena b’sena? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5930. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4090 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tat-tenders, 

direct orders u konċessjonijiet oħra li Infrastructure Malta tat lill-individwu li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu 
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separatament u/jew kumpaniji/joint ventures jew partnership li fiha kien involut (inkluż imma mhux limitat għal 

dawk mal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament ukoll)? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5931. 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? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5948. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ilha bil-ħsara l-magna tal-X-Ray fil-

poliklinika ta’ Ħal Qormi? Jista' jagħti data ta' meta se tissewwa u tibda titħaddem mill-ġdid? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5960. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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

 

02/02/2023 

 

 

* 5961. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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

 

02/02/2023 

 

 

* 5962. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Kurvetti, f’Raħal Ġdid, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5963. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Kurvetti, f’Raħal Ġdid, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 
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* 5964. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Valletta, f’Raħal Ġdid, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5965. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Valletta, f’Raħal Ġdid, hux se tiġi asfaltata mill-ġdid billi sejra lura? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5993. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5620, peress li t-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari li 

rreferieni għaliha ma tweġibx il-mistoqsija li saritlu, għaliex il-mistoqsija tiegħi kienet rigward is-sejħa tal-

kuntratt li kien skada fl-2020, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5620 u jgħid jekk il-kuntratt li 

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

 

02/02/2023 

 

 

* 5994. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5670, jista’ l-Ministru jgħid meta beda l-proċess tal-

verifikazzjoni u reġistrazzjoni? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5995. 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? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5996. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta daħlu fis-seħħ il-konċessjonijiet li ngħataw mill-Awtorità tal-Artijiet fil-Bajja ta’ 

Little Armier għat-tliet lidos li d-dettalji dwarhom qed jingħataw separatament? Jista’ jgħid ukoll għal kemm-il 

sena ngħataw, meta jiskadu u lil min ingħataw? 

 

02/02/2023 
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* 5997. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tas-sejħa pubblika li saret sabiex jingħataw il-

konċessjonijiet mill-Awtorità tal-Artijiet fil-Bajja ta’ Little Armier għat-tliet lidos li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament?  

 

02/02/2023 

 

 

* 6011. 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 tas-Central Monitoring 

Committee fi ħdan il-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) iddikjaraw kunflitt ta' interess u 

ma pparteċipawx f'deċiżjonijiet? Meta kienu dawn l-istanzi u liema kienu l-membri tas-Central Monitoring 

Committee? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6012. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm daħlu rapporti għand il-whistleblower tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' 

Malta (MFSA) sena b'sena mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6013. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid min hu jew huma l-uffiċjali fi ħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) 

li għandhom aċċess għall-email, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu separatament? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6014. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx persuni fi ħdan l-Executive Committee tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji 

ta' Malta (MFSA) li huma mħallfin jew maġistrati? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6015. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk mill-2016 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari kienx hemm 

rapporti mill-pubbliku ta' kunflitt ta' interess li seta' kellhom jew għandhom membri tas-Central Monitoring 

Committee tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA)? X’passi ħadet l-MFSA dwar dawn ir-

rapporti? 

 

02/02/2023 
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* 6016. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ 

aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta 

(MFSA) matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar 2023? Jista' jgħid min fi ħdan l-MFSA jiddeċiedi jekk 

mistoqsijiet jiġux mwieġba jew le? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6036. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Patri Ġużepp Delia, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6037. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq il-Fawwara, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6038. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Lorenzo Gafà, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6061. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti r-raġuni għaliex ix-xogħol marbut man-New Water fl-inħawi ta’ San Pawl il-Baħar ma 

ġiex konkluż? Meta hu mistenni li x-xogħol kollu jiġi konkluż? Tista’ l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex 

tassigura li fejn diġà tqiegħdu l-pajpijiet, isir ix-xogħol li baqa' u jsir l-asfalt qabel ma sseħħ xi traġedja fl-istess 

triq? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6062. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’koordinazzjoni twettaq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ma' entitajiet oħra meta 

l-istess Korporazzjoni tkun ser tagħmel trinek għal servizzi tagħha, bħal fil-każ tan-New Water fl-inħawi tal-

Mellieħa u San Pawl il-Bahar? 

 

03/02/2023 
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* 6063. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Kunsill Lokali Mellieħa u l-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar ressqux 

rappreżentazzjonijiet/protesti/ilmenti formali dwar il-fatt li t-triq mix-Xemxija sa Għajn Tuffieħa baqgħet ma 

ġietx resurfaced wara li saru xogħlijiet fiha mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma? Jekk tressqu tali 

rappreżentazzjonijiet/protesti/ilmenti formali, jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tagħhom? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6064. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5752 dwar bozza ma tixgħelx fi Triq Toni Bajada, San 

Pawl il-Baħar, tista' l-Ministru tara li din l-aħħar bozza fit-triq imsemmija (in-naħa ta' Triq il-Knisja), 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? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6065. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista aġġornata ta’ fejn jinsabu r-Reverse Vending Machines 

madwar Malta u Għawdex? Tista' tgħid kemm mit-320 Reverse Vending Machines madwar Malta u Għawdex li 

l-operatur liċenzjat obbligat jinstalla, baqa' biex jiġu installati? Tista'  tgħid fiex waslu d-diskussjonijiet bejn il-

Gvern u l-operatur privat li qed iħaddem din l-iskema dwar soluzzjonijiet sabiex ikun hemm iktar aċċessibilità 

għall-anzjani u persuni oħra li mhux possibbli għalihom li jużaw dawn il-magni? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6066. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5684, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema huma l-40 

proġett approvati u liema huma t-tliet proġetti li qed jistennew approvazzjoni mill-Awtorità tal-Ippjanar u dan 

kif mitlub fl-istess mistoqsija parlamentari? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6072. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk għandux il-ħsieb li jipprovdi Dar tal-Anzjani fil-Belt Valletta? Jekk iva, jista’ jgħid 

jekk ġiex identifikat xi post, fejn ser tkun qed tinbena u meta ser ikunu qed jibdew ix-xogħlijiet fuq din id-dar? 

 

03/02/2023 

 

* 6073. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk għandux il-ħsieb li jipprovdi Ċentru ta’ Matul il-Jum fil-Belt Valletta? Jekk iva, 

jista’ jgħid jekk ġiex identifikat xi post, fejn qiegħed dan il-post u meta ser ikunu qed jibdew ix-xogħlijiet fuq 

dan iċ-ċentru? 

 

03/02/2023 



13 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

Tieni Qari (Kont.) – Ministru għall-Ġustizzja 

 

2. Rapporti Annwali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli għas-snin 2019, 2020 u 2021, skont l-artikolu 14 tal-Att dwar 

l-Iżvilupp Sostenibbli, Kap. 521 - Diskussjoni Ġenerali mingħajr vot 

 

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 

 

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

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

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

7 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

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 

Abbozz Nru 42 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar – Ministru għall-Akkomodazzjoni 

Soċjali u Affordabbli 

 

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;  

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

tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji; u 

3. Smigħ fir-rigward tan-nomina tal-Perit Vincent Cassar għall-ħatra ta’ Chairperson tal-Awtorità tal-

Ambjent u r-Riżorsi. 

 

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  

7 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 


