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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 88 

 

It-Tnejn, 13 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4762. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li min weħel mit-tieni resit ma jagħmilx il-passing out ceremony mal-kumplament 

tar-rekluti iżda jidħol xorta? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4763. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm residenti taħt sentenza jgħixu fil-Forensic Unit tal-Isptar Mount Carmel u 

kemm ilhom? Jista’ l-Ministru jgħid meta saret is-sejħa għall-applikazzjonijiet, meta ltaqa’ l-bord u min għamel 

l-endorsement? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4764. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministri jgħid għala m'għamlux il-passing out parade dawk li qegħdin il-qorti li kienu fil-42nd BTC u 

daħlu wara? 

 

05/12/2022 

 

* 4828. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi timeframe għal meta se jitħallsu x-xufiera tal-kumpanija li d-dettalji 

dwarha qed jingħataw separatament għat-trasport li sar fiċ-ċentri tad-diżabilità u tat-tfal fl-iskejjel? 

 

06/12/2022 
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* 4834. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jikkonferma li la l-persuna li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament u lanqas 

persuni mid-ditta legali li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament ukoll ma kienet/kienu involuta/i fil-kitba 

tal-emenda fl-Abbozz tal-Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Abbozz ta’ Liġi Nru 28) ? 

 

07/12/2022 

 

 

* 4854. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm għandha karozzi jaħdmu bl-elettriku fil-Ministeru tagħha? 

 

12/12/2022 

 

 

* 5588. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5276, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid meta se jerġa' jibda jiffunzjona l-lift għax ilu 'il fuq minn sitt xhur wieqaf? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5603. 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 lift fl-Isptar Mater Dei ma kinux qed 

joperaw bejn Ġunju 2022 u d-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5604. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se titranġa t-triq prinċipali f'Wied il-Qlejgħa? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5605. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kienx hemm siringi tal-10ml out of stock fl-Isptar 

Mater Dei, bejn il-15 ta’ Jannar 2023 u d-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5606. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx hemm il-loppju lidocaine 2% out of stock 

fl-Isptar Mater Dei, bejn il-15 ta' Jannar 2023 u d-data li tigi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

24/01/2023 
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* 5607. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid liema antibiotiċi kienu out of stock fl-Isptar Mater 

Dei u f'liema dati, bejn l-1 ta' Dicembru 2022 u d-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5625. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu  

għad għandhom vacation leave mhux użat fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5626. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu  għad għandhom vacation leave mhux użat 

fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5627. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu għad għandhom vacation leave mhux użat 

fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5628. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu  għad għandhom vacation leave mhux użat 

fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5629. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu għad għandhom vacation leave mhux użat 

fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

* 5630. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tiegħu għad għandhom vacation leave mhux użat 

fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 
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* 5794. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 5823. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid għalfejn Triq l-Istefanotis, Triq il-Kaħwiela, Triq il-Ġibjun, Triq il-Fortizza, u oħrajn qrib 

tagħhom f’Santa Luċija ilhom jibqgħu mixgħulin lejl u nhar min-nhar il-Ħamis 19 ta' Jannar, sa tal-inqas it-30 

ta' Jannar meta qed issir din il-mistoqsija? F'ċirkostanzi fejn l-effiċjenza u n-nuqqas ta' ħela ta' enerġija saru 

kwistjonijiet importanti, jista' jkun hemm mekkaniżmu fejn ċirkostanzi bħal dawn jiġu indirizzati b'mod spedit, 

anke għall-fatt li f'dan il-każ ilu tal-inqas ġimgħa li saru rapporti kemm lill-Enemalta kif ukoll lill-kunsill lokali? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5872. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3340, fejn il-Ministru qed jgħid li l-bye-law ġiet rifjutata 

għax "tikkonfliġġi ma’ policy nazzjonali dwar parkeġġ kontrollat", jista' l-Ministru jispeċifika għal liema policy 

fis-seħħ qiegħed jirreferi? Jista' jgħid ukoll kif Kunsill Lokali għandu jagħmel biex jimplimenta l-policy 

nazzjonali li qed jirreferi għaliha? 

 

31/01/2023 

 

* 5873. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3340, fejn il-Ministru qed jgħid li l-byelaw ġiet rifjutata 

għax "tikkonfliġġi ma’ policy nazzjonali dwar parkeġġ kontrollat", jista' l-Ministru jgħid liema policies dwar 

parkeġġ kontrollat hemm fis-seħħ bħalissa u b'liema mod Kunsill Lokali jista' japplika biex jimplimentahom? 

 

31/01/2023 

 

* 5921. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mid-Dipartiment tas-Sajd fil-gżira ta' Għawdex tul is-snin 2020, 

2021 u 2022? Jista’ jgħid kemm ittieħdu passi 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 

 

* 5922. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3811 u 4899 u jgħid kemm kien hemm u 

preżentement kemm hemm jaħdmu ħaddiema Għawdxin Malta f'dipartimenti, awtoritajiet, aġenziji u entitajiet 

governattivi, sena b’sena, mis-sena 2021 sal-lum? Jista' jgħid ukoll preżentement dawn il-ħaddiema ma' liema 

entità qed jaħdmu u xi grad huma? 

 

01/02/2023 
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* 5923. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4913 u jgħid fejn hemm għases tal-Pulizija fil-lokalitajiet 

f'Għawdex u kemm minn dawn qegħdin ikunu miftuħin għall-pubbliku u kemm le? Fil-każ tal-għassa tal-

Pulizija tan-Nadur li kienet tinsab fi Pjazza San Pietru u San Pawl, jista' jgħid jekk din hux se terġa’ tinfetaħ 

għall-pubbliku u jekk le, għaliex? Jista' jgħid jekk il-Korp tal-Pulizija għaddiex lura l-binja ta' din l-għassa lis-

sidien, peress li din kienet fil-kera u jekk iva, fejn hu l-ħsieb li ssir l-għassa ġdida fin-Nadur? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5924. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3647, 4088 u 4866 u jgħid matul is-sena 2022 sal-lum 

kemm kienet in-nefqa: 

a. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja ta' Kerċem; 

b. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja taż-Żebbuġ; 

ċ. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja tal-Għarb; ud. fuq it-tisbiħ ta' diversi faċċati ta' diversi skejjel 

f'Għawdex? 

F'kull każ, jista' jagħti data meta se jkun lest ix-xogħol? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5925. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2811, 3428, 3643, 3822 u 4862, jista’ l-Ministru jwieġeb 

il-mistoqsija kollha u jgħid: 

a. min hi l-persuna li fil-preżent tpoġġiet tmexxi din it-taqsima u xi kwalifiċi għandha; 

b. ma’ liema dipartiment suppost hija impjegata din il-persuna; 

ċ. b'mod speċifiku kemm hemm Animal Welfare Officers f'din it-taqsima; u 

d. xi grad għandhom it-tliet ħaddiema klerikali li hemm f'din it-taqsima. 

 

01/02/2023 

 

 

* 5926. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 20759 u 22730 tat-13-il Leġiżlatura dwar il-proġett 

propost fil-Baġit 2019 għal triq ġdida bejn il-Port tal-Imġarr Għawdex u Triq il-Madonna ta' Lourdes 

f'Għajnsielem (triq alternattiva għall-Port tal-Imġarr), jista’ jgħid fiex waslu u meta bdew "il-konsultazzjonijiet 

pubbliċi mill-GRDA sabiex jiġu wkoll diskussi l-effetti ambjentali li tali proġett jista’ jikkawża"? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5932. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4091 u ċjoè: B’konnessjoni mal-istudji li ġew ippubblikati 

fuq il-Metro, jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar: 

a. il-mod u d-data tal-individwi/ditta/soċjetà/għaqda li ġie/ġew ingaġġati jagħmlu l-istess studju; u 

b. il-kopja tat-termini ta’ riferimenti/ingaġġar tal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament 

u/jew xi kumpaniji/ditta/individwi hekk ingaġġati? 

 

01/02/2023 
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* 5933. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw fondi lill-NGO San Umberto biex tkun tista' torganizza esibizzjoni fl-

iskejjel tal-Gvern ġewwa Għawdex? Jista’ jgħid ukoll minn liema line-up/fond ittieħdu dawn il-flus? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5934. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5155, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-membri tal-bord tal-

Malta Government Investment (MGI), li fir-rapport tal-Awditur Ġenerali nstab li ħadu ħlasijiet żejda mhux 

awtorizzati, hux se jagħtu lura dawn il-ħlasijiet lill-MGI fid-dawl li dawn kienu ħlasijiet irregolari?  

 

01/02/2023 

 

 

* 5935. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5152, jista’ l-Ministru jgħid x’qed ifisser bil-kelma 

“SPU”? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5936. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm tfal fl-iskejjel primarji u dawk sekondarji li għadhom jistennew li jkollhom 

facilitator magħhom? Jista’ jgħid kemm hemm studenti li għandhom shared facilitator? Jista’ jagħti lista sħiħa 

ta’ liema skejjel primarji u sekondarji għandhom bżonn li jkollhom aktar facilitators għall-istudenti tagħhom? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5937. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ser jieħu biex e-scooters li jintużaw fuq il-promenade, li huwa l-uniku post fejn ir-

residenti jistgħu jimxu, ma jispiċċawx iweġġgħu lir-residenti li jkunu qed jimxu, b’mod partikolari dawk anzjani 

u tfal?  

 

01/02/2023 

 

* 5966. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħol qiegħed isir fi Triq Brittanja, Raħal Ġdid? 

 

02/02/2023 

 

* 5967. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħol qiegħed isir fi Triq Brittanja, Raħal Ġdid? 

 

02/02/2023 
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* 5968. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’xogħol qiegħed isir fi Triq Brittanja, Raħal Ġdid ? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5998. 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 tal-kuntratt ta’ konċessjoni li ngħatat mill-Awtorità tal-

Artijiet fil-Bajja ta’ Little Armier għat-tliet lidos li d-dettalji dwarhom qed jingħataw separatament?  

 

02/02/2023 

 

 

* 6017. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-promozzjonijiet kollha, inkluż it-titlu tal-impjieg, li saru fi ħdan l-Awtorità 

Maltija għas-Servizzi Finanzjarji bejn April tal-2013 u l-ġurnata li fiha titwieġeb din il-mistoqsija? Kemm hu l-

pakkett finanzjarju, inkluż il-perkaċċi għall-imsemmija impjiegi? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6018. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid għaliex m'hemmx Ambaxxatur fl-Ambaxxata Maltija fil-Qatar? Jista' jgħid kemm ilu ma 

jkun hemm ambaxxatur ta' Malta fl-Ambaxxata Maltija fil-Qatar? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6019. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ambaxxaturi li mhumiex career diplomats? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6020. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ambaxxaturi li huma career diplomats? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6021. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid min huma l-Konsli Onorarji li ġew appuntati fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 

2022 u f'liema reġjuni u pajjiżi jinsabu? 

 

02/02/2023 
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* 6022. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jagħti lista tal-ambaxxaturi mhux residenti li ġew appuntati mis-sena 2017 sal-ġurnata li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija u liema huma l-pajjiżi li għalihom ġew appuntati? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6039. 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 Tal-Għolja, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6040. 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 ir-Rebbiegħa, fis-Siġġiewi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6041. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 4590, fejn il-Ministru wieġeb dwar positions-of-trust u professjonisti 

seconded mal-Aġenzija, jista' l-Ministru jgħid ukoll kemm persuni ġew trasferiti lejn il-Faċilità Korrettiva ta' 

Kordin f'dawn l-aħħar erba' snin, minn fejn ġew trasferiti u x'inhu l-grad u l-iskala tagħhom mal-Aġenzija illum? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6042. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ħaddiema ġew trasferiti mill-Faċilita Korrettiva ta' Kordin f'dawn l-aħħar erba' snin, 

fejn ġew trasferiti, b'liema metodu (transfer, detailed, secondment), u x'inhu l-grad u l-iskala tagħhom illum? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6067. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema għaqdiet tal-banda ssottomettew applikazzjoni għall-Iskema Tagħlim tal-Mużika 

mnedija minn Aġenzija Żgħażagħ b’kollaborazzjoni mal-Għaqda Każini tal-Banda? Għall-għaqdiet tal-banda li 

applikaw, jista’ jgħid x’kien l-ammont li ntalab biex jiġi ffinanzjat mill-istess fond u kemm se jkun l-ammont li 

se jiġi ffinanzjat minn dan il-fond? Liema għaqdiet volontarji bbenefikaw? Liema għaqdiet volontarji li 

applikaw ma bbenefikawx u x’kienet ir-raġuni li għaliha 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? Jista’ jagħti tagħrif dwar 

din l-iskema? 

 

03/02/2023 
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* 6068. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar in-numru ta’ Occupational Therapists 

(full-time u part-time separatament) li huma impjegati mal-Ministeru tiegħu jew xi dipartiment ieħor li jaqa’ taħt 

l-istess Ministeru? Jista’ jgħid fejn qed joffru s-servizzi taghhom? Jista’ jgħid jekk hemmx sejħiet miftuħin jew 

li ma ġewx konklużi sabiex jiġu ingaġġati iktar Occupational Therapists? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6069. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar in-numru ta’ Speech Language 

Pathologists (full-time u part-time separatament) impjegati mal-Ministeru tiegħu jew xi dipartiment ieħor li 

jaqa’ taħt l-istess Ministeru? Jista’ jgħid fejn qed joffru s-servizzi tagħhom? Jista’ jgħid jekk hemmx sejħiet 

miftuħin jew li ma ġewx konklużi sabiex jiġu ingaġġati iktar Speech Language Pathologists? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6070. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex intnefqu jew se jintnefqu s-€60 miljun li ġew iddedikati għar-rinovazzjoni ta’ 

faċilitajiet eżistenti kif ukoll għall-bini ta’ oħrajn ġodda bi preparazzjoni għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li 

għandhom isiru f’Malta iktar tard matul din is-sena? Liema faċilitajiet se jitwettqu b’din in-nefqa u kemm kienet 

jew kemm se tkun in-nefqa fuq kull faċilità? Liema minn dawn il-faċilitajiet tlestew?  

 

03/02/2023 

 

 

* 6071. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm talbiet għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ faċilitajiet sportivi ġew approvati s’issa 

mill-Kunsill Malti għall-Isports? Liema huma l-applikazzjonijiet li ġew approvati s’issa? Liema huma l-

applikazzjonijiet li għadhom pendenti għall-approvazzjoni? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6086. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ser titħallas il-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, u kemm se 

jitħallsu kull kantant/a u l-koristi? Kemm ġejjin jiswew ix-xenarju, il-props l-oħra, id-dawl, is-sound, in-nies 

involuti fil-produzzjoni, l-ilbies/kostumi, l-orkestra, il-kirja ta' partituri, ir-reklamar u oħrajn miċ-ċifra 

msemmija ta' €400,000 għall-Opera Tosca? 

 

06/02/2023 

 

* 6087. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jsiru l-Malta Film Week u l-Malta Film Awards fis-sena 2023 u jekk il-Malta 

Film Commission għandhiex baġit għal dan l-avveniment u kemm ser tkun l-ispiża għas-sena 2023? 

 

06/02/2023 
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* 6088. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-audited accounts u r-rapporti annwali tal-Malta Film 

Commission għas-snin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6089. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-organigramma preżenti tal-Malta Film Commission? Jista’ 

jippubblika wkoll il-lista tal-pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Malta Film Commission, bil-paga, l-allowances u l-

benefiċċji l-oħra mħallsa għal kull pożizzjoniu jgħid jekk il-persuna f’impjieg għal kull pożizzjoni hijiex 

f’kuntratt definit jew indefinit? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6090. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huwa s-CEO tal-Malta Film Studios u jippubblika l-kuntratt eżistenti għal din il-

pożizzjoni, inkluż dettalji ta’ paga, allowances u benefiċċji oħra? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6091. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-organigramma preżenti tal-Malta Film Studios? Jista’ 

jippubblika wkoll il-lista tal-pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Malta Film Studios, bil-paga, l-allowances u l-

benefiċċji l-oħra mħallsa għal kull pożizzjoni u jgħid jekk il-persuna f’impjieg għal kull pożizzjoni hijiex 

f’kuntratt definit jew indefinit? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6092. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi introdott is-Silver-T Service (Tuk Tuk) f’Marsaskala, speċjalment minħabba 

li f’din il-lokalità hemm aktar minn 3,085 resident anzjan? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6093. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku f’Marsaskala fis-snin 2021 u 2022 u sal-ġurnata li 

tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

06/02/2023 
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* 6094. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta’ ċentri tal-Klabb 3-16 u fejn huma allokati? Kemm jattendu 

studenti għal dan is-servizz? X’inhija l-funzjoni tagħhom? Jista’ jgħid jekk dawn humiex bil-ħlas? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6095. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi ħsieb li l-bullying fl-iskejjel jiġi kkonsidrat bħala reat kriminali bħalma 

hemm fi Franza? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6096. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5657, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-

Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm intefqu flus fil-gambling matul is-sena li għaddiet? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6097. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 5656, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Politika 

Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid kemm kien in-numru ta’ persuni/familji meqjusa 

bhala foqra li bbenefikaw mit-tqassim ta’ tagħmir domestiku fit-Tielet Distrett Elettorali? Lil min għandhom 

jikkuntattjaw dawn il-familji, biex ikunu jistgħu jingħataw dan is-servizz? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6103. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk fi Trejqa tal-Fleur-de-Lys f'Santa Venera, waqt il-ħinijiet li hemm indikat mat-tabella 

tat-triq li fiha jingħalaq l-aċċess għall-vetturi fl-istess triq minħabba l-ftuħ tal-iskola, ir-residenti tat-toroq Trejqa 

tal-Fleur-de-Lys, Triq l-Istampaturi, Triq il-Mastrudaxxi, Triq il-Ħajjata, u Triq il-Bir, għandhomx id-dritt li 

jgħaddu bil-vetturi tagħhom mill-istess triq? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6104. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm toroq madwar Malta u Għawdex illi fihom hemm bankini aċċessibbli għall-

persuni li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti? 

 

06/02/2023 
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* 6105. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema sena għandu l-għan illi t-toroq residenzjali ta' Malta u Għawdex kollha jkunu 

jistgħu jiġu meqjusa bħala aċċessibbli għall-persuni li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6106. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jsir l-asfaltar fi Triq Charles Sciberras, f'San Ġiljan? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6107. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kif jistgħu l-Gvernijiet Lokali japplikaw mal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-

Proġetti Kapitali biex jiskattaw l-iskema fejn ir-residenti jkunu jistgħu jagħmlu użu minn parkeġġi ta' binjiet tal-

Gvern, meta dak l-istess parkeġġ ma jkunx qiegħed jintuża f'ħinijiet partikolari? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6108. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tar-renders għall-proġett li qed isir preżentement fi Triq 

il-Kbira San Ġużepp, kemm fil-Ħamrun kif ukoll Santa Venera? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6126. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid bħalissa kemm hemm priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6127. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm priġunieri barranin fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin fis-snin 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 u 2022 sal-lum? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6128. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid bħalissa kemm hemm priġunieri barranin fuq bail u kemm hemm minnhom li qegħdin 

jistennew li jgħaddu ġuri fuq attentat ta' qtil, fuq qtil, serq aggravat u traffikar tad-droga?  

 

06/02/2023 
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* 6129. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2994 u 4424, jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-

xogħol fuq Triq Feliċjan, Birżebbuġa, għaliex dawn ix-xogħlijiet qegħdin joħolqu diversi inkonvenjenzi lir-

residenti ta' din it-triq, anke fid-dawl li fit-tweġiba tiegħu għall-mistoqsija parlamentari 4424 il-Ministru qal li 

dan ix-xogħol kellu jitlesta sal-aħħar tas-sena 2022, u ċjoè xahar ilu, però sal-lum għadu ma tlestiex? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6130. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 4453 u 4754, tista’ l-Ministru tgħid x'inhi r-raġuni li 

residenti ta' Birżebbuġa li joqogħdu fl-area Tal-Papa għadhom ibatu minn qtugħ ta' dawl fuq bażi regolari? 

Tista’ tgħid meta se jsiru t-tiswijiet neċessarji biex jinqata’ l-inkonvenjent li qed isofru r-residenti ta' dawn it-

toroq darba għal dejjem?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6131. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid meta se jibda x-xogħol ta' upgrading tas-sistema tad-drenaġġ fi Triq iż-Żibra u fiż-żona 

Tal-Papa, f'Birżebbuġa? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6132. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk sarux l-investigazzjonijiet neċessarji biex jinstab x'qed jikkawża rwejjaħ ta' drenaġġ 

fi Triq tal-Ġebel, Birżebbuġa? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6133. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol ta' manutenzjoni ta' diversi bus shelters kif ukoll, fejn hemm 

bżonn, isiru bus shelters ġodda f’Birżebbuġa? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6134. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol ta' manutenzjoni ta' diversi bus shelters kif ukoll, fejn hemm 

bżonn, isiru bus shelters ġodda f’Birżebbuġa? 

 

06/02/2023 
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* 6141. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm studenti tal-MCAST iffinalizzaw l-Engineering Pre Warrant Qualification Course 

(PWQC)? Jista’ jispjega l-iskop ta' dan il-kors u jekk hux qed ikun offrut lil studenti oħra? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6142. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega kif u għalfejn il-familja li tirrisjedi fl-indirizz li qiegħed jingħata separatament qed 

tirċievi korrispondenza mingħand l-aġenzija Identità Malta u li hija indirizzata lill-persuna li isimha wkoll qed 

jingħata separatament, liema persuna ma tirrisjedix fl-istess residenza u li l-istess familja ma taf xejn dwarha? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6143. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm inkjesti maġisterjali li għadhom pendenti? Jista' l-Ministru jgħid 

kemm ilha pendenti kull inkjesta maġisterjali? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6144. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'passi ser jittieħdu fil-konfront tal-Eks Kummissarju tal-Pulizija li d-dettalji tiegħu 

qegħdin jintbagħtu separatament dwar l-illegalitajiet, abbużi u mġiba ħażina li wettaq matul iż-żmien li dam 

iservi fil-Korp tal-Pulizija? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6145. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'passi ser jittieħdu fil-konfront tal-Eks Deputat Kummissarju tal-Pulizija li d-dettalji 

tiegħu qegħdin jintbagħtu separatament dwar l-illegalitajiet, abbużi u mġiba ħażina li wettaq matul iż-żmien li 

dam iservi fil-Korp tal-Pulizija? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6146. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu l-proċeduri ta' dixxiplina fil-konfront tal-Assistent Kummissarju tal-Pulizija li 

d-dettalji tiegħu qegħdin jintbagħtu separatament dwar l-illegalitajiet, abbużi u mġiba ħażina li wettaq matul iż-

żmien li ilu jservi fil-Korp tal-Pulizija? 

 

06/02/2023 
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* 6147. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għad hemm bżonn Field Officers biex il-LESA jkollha full complement f'kull 

reġjun? Jista’ jgħid jekk saritx sejħa interna u jekk saret, jista’ jgħid kemm applikaw, x'inhu l-proċess u meta 

hemm il-ħsieb li dan il-proċess jingħalaq? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6148. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5748, jista' l-Ministru jgħid ma’ min saret konsultazzjoni 

mis-Sezzjoni tal-Ilma tax-Xita fi ħdan it-Taqsima Kostali u tal-Ilma tax-Xita meta ressqet il-proposta tal-istorm 

water management il-ġdid fil-Mosta lil Infrastructure Malta? Jista' jippreżenta r-rapporti u/jew studji li saru 

qabel ma ġie deċiż li l-ilma jintefa' f'Wied il-Għasel u x'alternattivi kienu kkonsidrati? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6149. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5746, u jgħid kemm hemm anzjani li qabżu l-età tal-pensjoni 

li lanqas ħadu ż-żieda ta’ €2.60 fil-pensjoni? F'każ li hemm xi każijiet, x'inhi r-raġuni prinċipali? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6150. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhu l-proċess sabiex wild ta' persuna minn pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, bil-

ġenitur ilu jgħix u jaħdem f'Malta għal aktar minn għaxar snin, ikun jista' jkollu passaport Malti sabiex ikun 

jista' jirrappreżenta lil Malta f'kompetizzjonijiet sportivi? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6151. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhu l-proċess sabiex anzjan li jkollu ’l fuq minn 75 sena minn pajjiż membru tal-Unjoni 

Ewropea jkollu Karta tal-Identità Maltija? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6152. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5201, u jagħti lista ta' programmi jew proġetti li ġew offruti 

mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (l-MCST) matul is-snin 2021 u 2022 u jgħid kemm kien hemm 

applikazzjonijiet sottomessi għal kull wieħed minnhom, kemm minn dawn il-proposti kienu ta' standard tajjeb 

biżżejjed sabiex setgħu ġew awarded il-fondi u kemm fil-fatt ġew milqugħa proposti għal kull proġett jew 

programm? 

 

06/02/2023 
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* 6153. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti data definittiva ta’ meta ser titwaqqaf l-iskwadra speċjali fi ħdan il-Korp tal-Pulizija 

għaż-żona ta' Paceville f'San Ġiljan kif ġie ssuġġerit mill-Police Officers Union f'Lulju 2021? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6157. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta hemm obbligu biex persuna tapplika għall-clearance min-naħa tal-Awtorità tal-Bini 

u l-Kostruzzjoni (BCA) qabel tagħmel xogħlijiet ta' kostruzzjoni, twaqqigħ jew tqattigħ? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6158. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il clearance mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) inħarġet din is-sena? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6159. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk instabux siti ta' kostruzzjoni fejn inbdew xogħlijiet mingħajr clearance tal-Awtorità 

tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA)? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6164. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid: 

a. f'liema rħula għadhom jintużaw l-iBins; u 

b. x' kontroll jeżisti biex wieħed jivverifika li vera jitbattlu malli dawn jimtlew? 

 

06/02/2023 

 

* 6165. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk jeżistux rapporti dettaljati u organizzati dwar l-implimentazzjoni ta' 'management 

plans' u 'compliance reports' għas-siti kollha ta' Natura 2000 f’Malta, Kemmuna u Għawdex? Jekk fl-

affermattiv, tista’ tippreżentahom? 

 

06/02/2023 

 

* 6166. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu multi amministrattivi fl-2022 hekk kif jirrikjedi l-artikolu 47 tal-Att dwar 

it-Trattament Xieraq tal-Animali, Kap. 439 tal-Liġijiet ta' Malta? 

 

06/02/2023 
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* 6167. L-ONOR. OMAR FARRUGIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hawn każi ta' omiċidju mis-sena 2002 sal-lum, sena b'sena? Jista' jgħid kemm 

minnhom il-Pulizija tqis li ma ssolvewx? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6168. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien l-ammont ta' telefonati u rapporti li saru biex jiġu megħjuna annimali diversi mid-

Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali, xahar b'xahar fis-sena 2022?  Jista’ jgħid dawn x'annimali kienu? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6169. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kien l-ammont ta' telefonati u rapporti li saru biex jiġu megħjuna annimali diversi mid-

Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali fix-xahar ta' Jannar fis-sena 2023?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6170. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus mid-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali fiċ-Ċentru San Franġisk, 

f’Ta’ Qali, xahar b’xahar, fis-sena 2022? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6177. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li minħabba t-terremot fit-Turkija ta’ nhar it-

Tnejn, 6 ta’ Frar 2023, kellhom jitħassru numru ta’ PET scans għaliex ir-radioactive isotope ma setgħax jiġi 

trasportat? Jista’ jgħid kemm-il PET scan ġew ikkanċellati? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6178. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li s-Cyclotron li kien fil-kaxxi fil-Life 

Sciences Park u li ġie jiswa miljuni ta’ ewro u li fil-fatt jista’ jintuża fid-djanjożi u l-kura tal-kanċer, għadu ma 

bediex jintuża? Jekk dan huwa minnu, jista’ jispjega għalfejn? 

 

07/02/2023 
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* 6179. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tikkonferma li s-Cyclotron li kien fil-kaxxi fil-Life Sciences Park u li ġie jiswa miljuni ta’ ewro 

u li fil-fatt jista’ jintuża fid-djanjożi u l-kura tal-kanċer, għadu ma bediex jintuża? Jekk dan huwa minnu, tista’ 

tispjega għalfejn? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6180. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fil-ħin li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija kemm 

hemm pazjenti li qed jistennew biex jagħmlu operazzjoni marbuta ma’ ksur tar-riġel (jew parti minnha) u/jew 

tad-dirgħajn (jew parti minnhom)? Jista’ jgħid kemm hemm minn dawn il-każijiet li ilhom jistennew:  

(a) bejn jum u tlett ijiem;  

(b) bejn tlett ijiem u ħamest ijiem; 

(ċ) bejn ħamest ijiem u ġimgħa; u  

(d) aktar minn ġimgħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6181. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-binja li kienet tintuża bħala l-kamra 

mortwarja fl-Isptar San Luqa hijiex qed tintuża minn Steward Health Care jew mid-Dipartiment tas-Saħħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6182. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid minn meta ġie ppubblikat il-Patient's Charter 

f'pajjiżna fl-2016, kemm kien hemm ilmenti marbuta mad-drittijiet u dmirijiet elenkati f'dan iċ-Charter, sena 

b'sena? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6229. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx intenzjoni li fiż-żmien li ġej, il-proċedura tas-CPR tiġi mgħallma lit-tfal 

kollha fl-iskejjel? Jekk iva, x'inhu l-pjan u lil liema etajiet ser ikun qed jiġi introdott dan it-tagħlim? 

 

07/02/2023 

 

* 6230. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li fl-iskola Ta’ Sannat Għawdex, fejn seħħ l-inċident li fih student kiser id 

Assistent Kap ta' Skola, hemm Resource Centre fl-istess binja flimkien mal-Iskola Primarja bl-istess 

amministrazzjoni? Jekk iva, għaliex huwa dan u jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet biex dawn ikunu 

separati u b'amministrazzjoni differenti? 

 

07/02/2023 
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* 6231. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jkun qed jissewwa l-lift bil-ħsara li hemm fil-parti l-antika tal-binja tal-Iskola 

Sekondarja tal-Imrieħel (Kulleġġ Santa Tereża)? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6232. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jissewwa l-forn bil-ħsara (li jintuża għall-fuħħar mill-istudenti tal-Life-Long 

Learning) fl-Iskola tal-Imrieħel (Sekondarja Kulleġġ Santa Tereża)? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6233. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-politika tal-inklużjoni mħabbra nhar it-Tnejn, 6 ta' Frar 2023, u 

jpoġġi wkoll kull politika li tikkonċerna l-inklużjoni mnedija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni matul dawn l-

aħħar 20 sena? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6234. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamanetari 5851, jista' l-Ministru jgħid jekk l-istudenti tal-primarja li 

qabel kienu jagħmlu l-karta alternattiva (li hija l-karta ta' eżami ta' livell iktar baxx li kienet tkun komuni għat-

tfal kollha li jagħżlu li jagħmluha – liema karta mhux se tkun qed titkompla u l-istudenti se jkunu mħeġġa 

jagħmlu tal-anqas partijiet mill-karti prinċipali) u li issa mhux se jkunu qed joqogħdu għal eżami, humiex ser 

ikunu mitluba jibqgħu d-dar fil-jiem li fihom ikunu qed isiru l-eżamijiet? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6242. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid fis-Siġġiewi mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6243. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid f’Ħal Luqa mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din 

il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 
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* 6244. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid f’Ħal Qormi mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6245. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid f’Ħaż-Żebbuġ mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6246. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid fir-Rabat mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-

mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6247. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il triq ingħatat wiċċ ġdid f’Ħad-Dingli mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6254. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5720, jista' l-Ministru jgħid kemm kien id-defiċit ta' 

pajjiżna, xahar b'xahar, matul is-sena 2022 u jqiegħed l-informazzjoni fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

07/02/2023 

 

* 6255. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5723 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 5118, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-kriterji speċifiċi li l-Awtorità ta' Malta tal-Edukazzjoni 

Avvanzata u Ogħla (MFHEA) għamlet lill-American University of Malta (AUM), biex din tkun tista’ tingħata l-

liċenzja ħalli topera f’pajjiżna? 

 

07/02/2023 

 

* 6256. 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 in-Nassab, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

07/02/2023 
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* 6257. 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-Kaċċatur, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6258. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta huwa ppjanat li jiftah iċ-Child Development 

Assessment Unit (CDAU) ġewwa Ghawdex? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6266. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-fdalijiet ta’ importanza arkeoloġika li nstabu fis-sit fejn kien ippjanat li jinbena 

d-disability hub fin-Naxxar? X’investigazzjonijiet saru fuq l-istess sit minn meta nstabu? Jista’ l-Ministru 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ studji li saru minn Heritage Malta, jew minn xi awtorità/dipartiment 

ieħor, fuq dan is-sit? Meta hu mistenni jinforma jekk baqax iktar stħarriġ xi jsir fir-rigward tal-wirt storiku f'dan 

is-sit? Jekk iva, xi stħarriġ baqa' u meta hu ppjanat li dan jiġi konkluż? 

 

07/02/2023 
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MOZZJONIJIET 

 

92. IL-PRIM MINISTRU, L-ONOR. ROBERT ABELA, jipproponi: 

 

Billi l-Artikolu 4 tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika (Kap. 570) jipprovdi li għandu jinħatar Kummissarju 

għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika li jinħatar mill-President ta’ Malta li jaġixxi skont riżoluzzjoni tal-Kamra 

tad-Deputati skont l-istess att. 

 

Billi l-Prim Imħallef Emeritu Dr Joseph Azzopardi għandu l-kwalifiki biex jinħatar bħala Kummissarju 

għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika; 

 

Din l-Kamra tirrisolvi li titlob lill-President ta’ Malta biex, skont l-Artikolu 4 tal-Att dwar Standards fil-Ħajja 

Pubblika (Kap. 570) jaħtar lill-imsemmi Prim Imħallef Emeritu Dr Joseph Azzopardi bħala Kummissarju 

għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika. 

 

18.11.2022 

 

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 (Kont.) 

 

3. 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 

 

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 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 
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15. Abbozz Nru 43 – Abbozz 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. 

 

18. Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Tielet Qari – Ministru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

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

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

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

 

 

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 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 

 

 

                                 

        RAYMOND SCICLUNA  

9 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


