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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 89 

 

It-Tlieta, 14 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4855. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'miżuri favur l-ambjent ħadet fid-dekasteru tagħha? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4856. 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 adottati mill-Fondazzjoni tas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, FSWS 

- Direttorat għall-Kura Alternattiva - Servizzi ta' Adozzjoni (Aġenzija APPOĠĠ) fir-rigward ta' adozzjonijiet 

minn pajjiżi barra minn Malta (Intercountry Adoptions), mis-sena 2019 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-

domanda, maqsuma sena b'sena?     

 

12/12/2022 

 

 

* 4857. 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 adottati minn aġenziji privati fir-rigward ta' adozzjonijiet minn 

pajjiżi barra minn Malta (Intercountry Adoptions), mis-sena 2019 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda, 

maqsuma sena b'sena? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4858. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3919, jista’ l-Ministru jgħid meta se jsiru l-kuntratti tal-

plots li ngħataw taħt il-Home Ownership Scheme, Issue tal-1987, hekk kif jidher li ċerti plots għadhom mhux 
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esproprjati (Plot fiż-żona ta’ Santa Margerità  fil-Mosta li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament)? Jista’ l-

Ministru jgħid xi tkun il-pożizzjoni tal-eredi ta’ koppja li jiġu nieqsa mingħajr dan il-kuntratt fis-seħħ?  

 

12/12/2022 

 

 

* 4885. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3928 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Wirt 

Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u issa ġiet referuta lilu u jgħid kemm hemm staff fit-taqsima tal-kultura li 

huma responsabbli għal Għawdex? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4909. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm impjegati b'diżabilità fil-Ministeru tagħha? 

 

19/12/2022 

 

 

* 5608. 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 xi tip ta' insulina out of stock fl-Isptar 

Mater Dei bejn l-1 ta' Jannar 2022 u d-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  Jista’ jagħti liema żmien u kemm 

damet out of stock? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5609. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Fid-dawl li ma nxtrawx uniformijiet ġodda għall-Allied Health Professionals, jista' d-Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux se jingħataw scrubs temporanji sakemm jinxtraw l-uniformijiet il-ġodda? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5610. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jippubblika sample ta' menu tal-ikel li ngħata fis-swali tal-

Isptar Mater Dei bejn it-8 u t-22 ta' Jannar 2023? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5611. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien il-ħin medju ta’ stennija għas-servizz 

tat-tabib fiċ-Ċentru tas-Saħħa, il-Mosta fix-xhur ta’ Diċembru 2022 u Jannar 2023 sakemm titwieġeb din il-

mistoqsija? 

 

24/01/2023 
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* 5612. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien il-ħin medju ta’ stennija għas-servizz ta’ 

tabib fiċ-Ċentru tas-Saħħa, il-Mosta fix-xhur ta’ Diċembru 2021 u Jannar 2022? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5613. 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 kanċellazzjonijiet ta' 

operazzjonijiet ortopediċi skedati, urġenti jew ta' nies li kienu diġà rikoverati fl-Isptar Mater Dei f'Diċembru 

2022 jew Jannar 2023? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5631. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5632. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il ħaddiem taċ-Ċivil fil-Ministeru tagħha għad għandhom vacation leave mhux 

użat fi tmiem id-data tal-vacation leave? 

 

24/01/2023 

 

 

* 5633. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5634. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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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* 5635. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5636. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 5927. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 4785 kollha kemm hi u tgħid kemm hemm chargers għall-

karozzi tal-elettriku f'Għawdex li huma b'xejn (fejn min jużahom ma jħallasx) u fejn jinsabu?  

 

01/02/2023 

 

 

* 5928. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4767, tista' l-Ministru tgħid meta hu skedat (xahar u sena) 

li jsir ir-resurfacing tat-trinek kollha tal-Junction tat-Triq ta Ħamet fix-Xewkija, ta' Triq ir-Rabat u Triq Ta' 

Xħajma fin-Nadur, u dan wara li saru trinek f'din it-triq diversi xhur ilu u sal-lum għadhom bil-wiċċ tal-konkos? 

Ma taħsibx li triq arterjali li jkollha parti minnha bil-konkos hija ta' periklu serju għas-sewwieqa?  

 

01/02/2023 

 

 

* 5929. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4367 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3721, jista’ jgħid fejn jinsabu dawn it-12-il binja ġodda (triq u raħal) mikrija mill-privat matul is-

snin 2021 u 2022 u fiex jikkonsistu? Jista’ jgħid b’liema mod inkrew dawn it-12-il binja ġodda mikrija mill-

privat? Meta u fejn ħarġet is-sejħa biex jinkrew dawn it-12-il binja u x'kera qed titħallas għal kull wieħed minn 

dawn it-12-il post? Jista’ jgħid ukoll għal liema skop inkriet binja mid-Direttorat tas-Servizzi Korporattivi 

peress li fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3721 ma ngħatatx ir-raġuni? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5938. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’valur għandhom il-konklużjonijiet mis-‘social impact assessments’ meta dawn jintalbu 

biex isiru fuq proġetti kbar?  

 

01/02/2023 
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* 5983. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru pagamenti fuq l-iskola ġdida primarja u l-estensjoni tal-Middle School fir-

Rabat, Għawdex, sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jista' jgħid lil min sar kull pagament u kemm 

kien u jgħid ukoll ta' liema xogħol/servizz/servizzi kien dak il-pagament? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5984. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru pagamenti fuq il-Gozo Museum fir-Rabat, Għawdex sad-data meta tiġi 

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

xogħol/servizz/servizzi kien dak il-pagament? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5985. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jindika bejn wieħed u ieħor meta se jibda x-xogħol ta' bini u rikostruzzjoni tat-Triq ta' Karkar 

fix-Xagħra, Għawdex, peress li f' dawn l-aħħar disa' snin sar ħafna bini fiha u din it-triq hi bla wiċċ u tinsab fi 

stat ħażin ħafna u taqa’ taħt ir-responsabilità diretta tal-Ministeru għal Għawdex? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6023. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-Politika Nazzjonali kontra l-Użu tad-Droga f’pajjiżna? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6024. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fl-Ewwel Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

għal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6025. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fit-Tieni Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

għal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 
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* 6026. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fit-Tielet Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

għal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6027. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fir-Raba’ Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

għal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6028. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn huma installati l-ispeed cameras fil-Ħames Distrett Elettorali, kemm hu l-ispeed limit 

ghal kull camera, kemm hemm tabelli li jindikaw li hemm speed camera fil-qrib u kemm hemm tabelli qabel 

kull camera li jindikaw l-ispeed limit? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6043. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid minn kemm ilu li twaqqfet l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi, kemm kien hemm 

ħaddiema li kienu fuq kuntratt, kemm kien hemm ħaddiema li ġew impjegati mingħajr sejħa jew abbażi ta' 

position-of-trust, u kemm minn dawn ġew eventwalment ingaġġati mal-Aġenzija u x'inhu l-grad u l-iskala 

tagħhom illum? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6044. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Wara li fil-ħin tal-mistoqsijiet supplimentari tas-Seduta 83 tal-31 ta' Jannar 2023, il-Ministru wieġeb li ppropona 

lill-Kunsill Lokali tal-Marsa sabiex jipprovdi servizz shuttle b'vettura elettrika lir-residenti ta' Triq it-Tiġrija, 

jista' l-Ministru jgħid jekk dan is-servizz hux qed jiġi pprovdut u jekk iva, f'liema ħinijiet? 

 

03/02/2023 

 

* 6045. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5589, peress li l-Ministru qed jgħid li ttieħdu dawn il-

miżuri biex in-nies jaqsmu t-triq b'mod aktar sigur, jista' l-Ministru jgħid kemm saru inċidenti fi Triq it-Tiġrija 

fiż-żmien meta t-traffic lights kienu aċċessibbli għall-pubbliku u kemm saru inċidenti fiż-żmien meta t-traffic 

lights kienu aċċessibbli biss għas-sidien tal-entitajiet kummerċjali, u għal kull każ jgħid kemm weġġgħu jew 

saħansitra mietu nies u jekk kenux fil-karozza jew pedestrians? 

 

03/02/2023 
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* 6049. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li l-kunsilli lokali qegħdin joħorġu permessi ta’ ‘no parking’ li fir-realtà la l-LESA u lanqas il-Pulizija 

ma huma qegħdin jinfurzaw, u diversi residenti qed jispiċċaw ikollhom diversi argumenti mal-kunsilli għaliex 

ghalkemm huma jkunu ħallsu għal dawn il-permessi, xorta ma jkollhomx parkeġġ liberu minħabba l-karozzi 

pparkjati, jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-pożizzjoni tal-Ministeru fuq dan? Għandhom jibqgħu joħorġu permessi 

li ma jiswew xejn? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6050. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li s’issa kull xiri u konsum tal-kannabis huwa illegali għaliex l-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-

Kannabis  (ARUC) għadha ma ħarġet l-ebda permess skont il-liġi l-ġdida, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi 

direttiva lill-pulizija biex ma jħarrku lil ħadd fid-dawl li f’diversi toroq, b’mod partikolari f’Paceville, San 

Ġiljan u l-Belt, mhux biss ikun hemm riħa qawwija ta’ kannabis (second hand cannabis lil non users) imma 

persuni li qegħdin jikkunsmaw din id-droga? Jekk le, jista’ jgħid kemm tħarrku persuni ġo Paceville, San Ġiljan 

u l-Belt Valletta b’mod rispettiv minn Ġunju 2022 sal-lum? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6051. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

To ask the Minister to answer Parliamentary Question 5028: Since Government policy does not allow for a 

parent who does not earn the median wage (plus 20% for each dependent) to apply for family reunification, how 

many decisions have there been in which a minor (under 18) was refused residence, on the basis of family 

reunification, in the last five years? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6052. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tneħħew e-scooters ipparkjati ħażin fuq il-promenade ta’ San Ġiljan u Tas-Sliema 

mil-LESA? Jista’ jispjega kif fuq il-promenade mhux permess l-użu tal-bicycles imma din ir-restrizzjoni ma 

tapplikax għal dawn l-e-scooters? Jista’ jgħid kif se titħares is-sigurtà tal-persuni li jkunu qed jimxu fuq il-

promendade? 

 

03/02/2023 

 

 

* 6053. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tneħħew e-scooters ipparkjati ħażin fuq il-promenade ta’ San Ġiljan u Tas-Sliema 

minn Transport Malta? Jista’ jispjega kif fuq il-promenade mhux permess l-użu tal-bicycles imma din ir-

restrizzjoni ma tapplikax għal dawn l-e-scooters? Jista’ jgħid kif se titħares is-sigurtà tal-persuni li jkunu qed 

jimxu fuq il-promendade?  

 

03/02/2023 
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* 6098. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġu allokati l-irmiġġi li jinsabu fil-Magħluq, f’Marsaxlokk, bl-ewwel preferenza 

tkun għas-sajjieda, kif titlob il-liġi u kif infurmat li kien hemm qbil mal-koperattivi? Jista’ jgħid ukoll kemm 

hemm irmiġġi f'dawn l-inħawi u kif inhuma allokati fil-preżent bejn dgħajjes tas-sajjieda u dgħajjes oħra li 

jintużaw għal skop iehor? Qed isir sforz biex dgħajjes li mhumiex tas-sajjieda jkollhom huma wkoll post għall-

irmiġġi? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6099. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid il-kwoti kollha tal-ħut ta’ min huma? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6100. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3289, peress li vverifikajt il-ġurnata msemmija u jidher li 

dik il-ġurnata partikolari kien impossibbli li s-sajjieda joħorġu fuq il-baħar minħabba l-maltemp, jista’ l-

Ministru, permezz tal-GPRS li huwa obbligatorju li jkun dejjem mixgħul, jgħid kif operaw il-bastimenti li qabdu 

l-bycatch fis-sena 2022? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6101. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu jagħmel id-Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura flimkien mal-Awtorità għall-

Ambjent u r-Riżorsi (ERA) dwar nylon li qed jintuża darba għas-sajd tal-lampuki u ma jiġix irkuprat (li jirriżulta 

li huma mijiet ta’ tunnellati), u li qed jiġu mormija fil-baħar? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6102. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhi tagħmel l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) flimkien mad-Dipartiment 

tas-Sajd u Akkwakultura dwar nylon li qed jintuża darba għas-sajd tal-lampuki u ma jiġix irkuprat (li jirriżulta li 

huma mijiet ta’ tunnellati), u li qed jiġu mormija fil-baħar? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6109. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il siġra hi proġettata li tiżdied fi Triq il-Kbira San Ġużepp, f'Santa Venera? 

 

06/02/2023 
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* 6110. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jippreżenta l-lista tat-toroq, maqsuma skont il-lokalità, illi saru mill-ġdid taħt il-wegħda tal-

Gvern li jsir l-asfaltar tat-toroq kollha f'seba’ snin u flimkien mal-isem tat-triq rispettiva jniżżel id-data ta' meta 

tlesta x-xogħol? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6111. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti rendikont tan-nefqa fuq il-green walls li saru u tgħid kemm-il darba kien hemm il-bżonn 

illi jinbidlu xi qsari b'mod rispettiv għal kull green wall illi sar? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6112. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk għandhiex il-ħsieb illi l-iskips u l-bins on wheels ma jibqgħux permissibbli fit-toroq 

tagħna? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6113. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Dwar l-iskema tal-BCRS, tista’ l-Ministru tgħid jekk huwiex permessibbli li jekk flixkun li jaqa' fl-iskema tal-

BCRS jiġi kkonsmat fil-post fejn inxtara, hemmx lok li jkun hemm xorta t-talba għall-ħlas tal-għaxar ċenteżmi? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6114. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid għal kull Gvern Lokali, b'mod rispettiv, kemm-il persuna ngħatat ħlas għal overtime jew 

time in lieu għal kull sena mis-sena 2013 sal-lum, filwaqt li jiġi indikat l-ammont addizzjonali mħallas għall-

overtime? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6154. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, min kienu l-

persuni li ġew maħtura bħala membri tal-Bord Konsultattiv għall-Politika dwar l-Għoti tas-Sentenzi (Sentencing 

Policy Advisory Board)? Jista' jgħid għal kull wieħed mill-membri meta ġie maħtur u minn min ġie maħtur? 

 

06/02/2023 
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* 6155. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-il laqgħa 

saret tal-Bord Konsultattiv għall-Politika dwar l-Għoti tas-Sentenzi (Sentencing Policy Advisory Board)? Jista' 

l-Ministru jagħti d-dati ta' meta saret kull laqgħa u jindika l-membri tal-Bord u persuni oħra li kienu preżenti 

u/jew assenti għal kull waħda mil-laqgħat? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6156. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-il darba u 

meta kkonsulta mal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja biex jestendi l-kompetenza tal-Bord 

Konsultattiv għall-Politika dwar l-Għoti tas-Sentenzi (Sentencing Policy Advisory Board)? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6160. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm-il persuna tinsab akkużata bir-reat ta' omiċidju volontarju quddiem il-

qrati ta' pajjiżna? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6161. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm-il persuna tinsab akkużata bir-reat ta' offiża gravi fuq il-persuna 

quddiem il-qrati ta' pajjiżna? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6162. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm-il persuna tinsab akkużata bir-reat ta' offiża ħafifa fuq il-persuna 

quddiem il-qrati ta' pajjiżna?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6171. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'azzjonijiet ħa dwar kompetizzjoni li seħħet nhar is-Sibt, 4 ta' Frar 2023, fejn għadd ta' 

summien li ġew imfaqqsa u trabbew fil-magħluq, ġew mitluqin u numru ta' kaċċaturi flimkien mal-klieb 

tagħhom setgħu joqtluhom? Jista' jispjega kif din l-attività setgħet issir ladarba l-Att dwar it-Trattament Xieraq 

tal-Annimali, Kap. 439 tal-Liġijiet ta' Malta, speċifikament jipprojbixxi dan u jsostni dan li  ġej: 

 

“8.(2) L-ebda annimal m'għandu jiġi mġiegħel isofri uġigħ, tbatija jew dwejjaq mingħajr bżonn jew jiġi soġġett 

għal attivitajiet li ma jkunux fin-natura tiegħu. L-ebda annimal ma jista’ jiġi abbandunat.”. 
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Jista' jgħid din il-kompetizzjoni kif setgħet tiġi aċċettata li ssir jekk dawk is-summien ġew mitluqa u 

abbandunati? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6172. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 4629 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 4315, nispeċifika li bil-kelma “kontijiet” kont qed nifhem Accounts (meters) differenti u mhux kull 

invoice li tinħareġ kull xahrejn. Fi kliem sempliċi, tista' l-Ministru tagħti informazzjoni li turi kemm hemm 

numru ta' Residenzi, Meters Domestiċi, u Meters Industrijali, li l-konsum tagħhom annwali jaqa' f'kull waħda 

mill-brackets, u l-brackets ikunu skalati għal kull €500 sakemm jibqa' jagħmel sens? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6173. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5044 u ċjoè: 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3341, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jippubblika l-istess statistika għas-sena 2021? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6174. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 5046 u tara li tiġi riżolta l-problema tal-provvista tal-

elettriku fin-naħa tal-Wied tal-Isqof, limiti Tal-Virtù, Rabat, minħabba li r-residenti qed ibatu b'vultaġġ jitla' u 

jinżel sal-punt li jikkawżalhom ħsarat fl-appliances? Tista' tagħti indikazzjoni meta hu ppjanat li din il-problema 

tissolva? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6183. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'effett kellu l-Patient's Charter fuq is-servizz 

mediku u tas-saħħa f'pajjiżna? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6184. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min hi l-persuna u/jew id-dipartiment responsabbli 

mill-Patient's Charter f'pajjiżna? 

 

07/02/2023 
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* 6185. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hawn kliniċi tas-servizzi tas-saħħa u/jew 

sptarijiet privati reġistrati f’pajjiżna? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6186. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5490 u jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra l-procurement KOLLU li għamel il-Ministeru għas-Saħħa mis-7 ta’ Marzu 2020 (il-bidu tal-

pandemija tal-COVID-19) sal-lum, u jinkludi l-isem ta’ kull item, il-valur tal-procurement u mingħand liema 

kumpanija/entità nxtara? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6187. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex waqaf ix-xogħol fi Triq in-Naxxar, Birkirkara? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6188. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jingħata l-aħħar saff ta' tarmak u meta se jispiċċaw ix-xogħlijiet kollha fi Triq in-

Naxxar, Birkirkara? Jista’ jgħid ukoll meta bdew dawn ix-xogħlijiet, x’tip ta’ xogħol sar u x’ħoloq id-dewmien 

fix-xogħol? 

 

07/02/2023 

 

* 6235. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhi r-raġuni li għaliha ma hemmx dawl fil-bozoz tal-inħawi ta’ Triq Ħal Qormi 

f’Birkirkara? Tista’ tgħid meta dan is-servizz se jkun qed jerġa’ lura għan-normal? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6236. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Fir-rigward tal-kumpanija li qed tħaddem u topera s-sistema tal-Blockcerts li juża l-Ministeru għall-

Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni (is-sistema li permezz tagħha l-istudenti jkunu 

ċċertifikati b'format diġitali), jista’ l-Ministru jgħid:  

a. jekk din kinitx magħżula b'direct order jew b'sejħa pubblika għal kull sena mis-sitt snin li ilha topera; 

b. iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratt; 

ċ. kemm-il persuna timpjega f'Malta;  

d. jekk il-Ministeru għandux rendikont ta' kemm-il student ippreżenta dan iċ-ċertifikat b'format diġitali biex 

applikaw għall-MCAST, għall-Junior College, għall-ITS u għall-Higħer Secondary għal kull istituzzjoni u għal 

kull sena u jekk iva, jagħti dan ir-rendikont u jekk le, jista' jgħid għala l-Ministeru m’għandux tali data?  

 

07/02/2023 
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* 6248. 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 fl-Imġarr mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-

mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6249. 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 fl-Imtarfa mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din 

il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6250. 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 fil-Baħrija mill-2017 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din 

il-mistoqsija? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6251. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4339, 4896, 5647 u 5844 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra rendikont dettaljat ta’ kull inċentiv li ngħata taħt il-Financial Incentives for the Audiovisual Industry: 

Cash Rebate mill-2006 sal-2022 s’issa? Għal kull proġett, jista’ jinkludi l-isem tal-proġett, l-isem tal-kumpanija 

li bbenefikat mill-cash rebate, l-ammont li ngħata mill-Gvern bħala Cash Rebate, l-ispiża diretta tal-film f’Malta 

u l-ispiża indiretta (fuq riżorsi jew servizzi mill-UE) li kienet eliġibbli għal cash rebate? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6252. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5865, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-

Xogħol, u l-mistoqsijiet parlamentari 4340 u 5646, li oriġinarjament saru lill-Ministru għat-Turiżmu u li issa 

ġew referuti lilu, u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-korrispondenza kollha li għaddiet bejn il-Gvern Malti u l-

Kummissjoni Ewropea dwar it-tibdil li tħabbar aktar kmieni din is-sena fil-Financial Incentives for the 

Audiovisual Industry: Cash Rebate? Jista’ jippubblika wkoll l-approvazzjoni li ngħatat mill-Kummissjoni 

Ewropea? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6263. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il każ daħal għand l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji matul l-2022, xahar b’xahar, 

kemm minnhom ġew riżolti u kemm fadal pendenti? 

 

07/02/2023 
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* 6264. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il każ daħal għand l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji matul l-2021, xahar b’xahar, 

kemm minnhom ġew riżolti u kemm kien hemm minnhom pendenti sal-aħħar tal-2021? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6265. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il każ daħal għand l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji matul l-2020, xahar b’xahar, 

kemm minnhom ġew riżolti u kemm kien hemm minnhom pendenti sal-aħħar tal-2020? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6267. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hu n-numru ta’ servizzi tal-elettriku (arloġġi tad-dawl), skont il-kategoriji 

differenti ta’ servizzi, li hemm fl-Imġarr, fil-Mellieħa, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar, rispettivament? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6268. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hu l-konsum globali tal-elettriku li jintuża ġewwa n-Naxxar? Liema huma dawk 

id-distribution centres, substations eċċ. li jagħtu s-servizz tal-elettriku ġewwa n-Naxxar? Tista’ tgħid fejn 

jinsabu s-substations tal-elettriku fil-lokalità tan-Naxxar? Minn liema distribution centres tirċievi s-supply kull 

substation fin-Naxxar? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6269. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex il-moll li jinsab taħt it-triq prinċipali tax-Xemxija, jiġifieri Telgħet 

ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, jiġi rranġat qabel jitkisser iktar, hekk kif bħalissa dan diġà fih ħafna ħsara? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6270. 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-Furnar, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

07/02/2023 
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* 6271. 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-Ragħaj, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6272. 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 Armal, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-ġimgħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6280. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kif inhu ppjanat li jintefqu t-€300,000 allokati għad-Disability Hub fin-Naxxar għal din 

is-sena? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6281. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5947, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar fiex kien 

jikkonsisti kull wieħed mit-taħriġ imsemmi fit-tweġiba? Għal kull taħriġ li sar, kemm kien hemm persuni li 

ħadu sehem f’kull waħda mill-inizjattivi involuti? Għal kull taħriġ li sar, kemm għad hemm persuni li ħadu 

sehem f'dan it-taħriġ u għadhom impjegati mal-Protezzjoni Ċivili? Meta hu mistenni li jkun hemm programm 

ieħor ta’ taħriġ? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6282. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta' ħaddiema fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili? Minn dawn 

il-ħaddiema kemm-il persuna ħadet taħriġ dwar l-eventwalità ta' terremoti jew tsunami f’pajjiżna? Xi rwol 

għandhom dawn il-ħaddiema fi ħdan il-Protezzjoni Ċivili? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6287. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5982, jista’ l-Ministru jgħid x’kien jinvolvi x-xogħol li sar 

fi Triq is-Siġġiewi, fis-Siġġiewi, fi Frar u Marzu 2022 u kemm ġie jiswa? 

 

08/02/2023 
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* 6288. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5893 u jgħid kemm tħallsu taxxi minn ħaddiema barranin li 

jgħixu Malta f’dawn l-aħħar għaxar snin?  

 

08/02/2023 

 

 

* 6333. L-ONOR. ABIGAIL CAMILLERI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa fl-aħħar erba’ snin fuq il-Proġett tal-Infjorata li jittella’ fi Pjazza 

San Ġorġ, il-Belt Valletta, fil-Green Week?   

 

09/02/2023 

 

 

* 6334. L-ONOR. ABIGAIL CAMILLERI staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm qed jitħallsu lura l-kunsilli għal kull unit ta' dawl li qed jipproduċu mill-pannelli 

solari?  

 

09/02/2023 

 

 

* 6335. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ serq irrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6336. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ vjolenza domestika rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 

2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6337. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ ħsara volontarja rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 

2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6338. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta' frodi rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 2022? 

 

09/02/2023 
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* 6339. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ omiċidji fis-snin 2018, 2019, 2021 u 2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6340. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ bon ordni u paċi pubbliku rrapportati fis-snin 2018, 2019, 

2021 u 2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6346. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet pendenti għat-titolu fir-Reġistru tal-Artijiet sal-aħħar 

ta' Jannar 2023? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6347. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet pendenti għall-kawzjoni fir-Reġistru tal-Artijiet sal-

aħħar ta' Jannar 2023? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6348. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’kien l-ammont ta’ proġetti ambjentali li tlestew mis-sena 2020 ’il quddiem f’dawn il-

lokalitajiet: Belt Valletta, Marsa, Santa Venera, Ħamrun, Tal-Pietà u Floriana? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6349. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhu l-ammont ta’ proġetti ambjentali li huma ppjanati għal din is-sena ’l quddiem 

f’dawn il-lokalitajiet: Belt Valletta, Marsa, Santa Venera, Ħamrun, Tal-Pietà u Floriana?   

 

09/02/2023 

 

* 6350. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl tat-tnedija tal-aġenzija l-ġdida: Project Green, tista’ l-Ministru tgħid kif se jkunu qed jiġu prijoritizzati 

l-proġetti ambjentali li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta’ din l-aġenzija madwar Malta u Għawdex?  

 

09/02/2023 
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* 6351. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5689, jista’ l-Ministru jgħid jekk humiex se jsiru xogħlijiet 

ta’ tiswija fl-appartamenti tal-Gvern li hemm faċċata tal-Knisja ta’ Għajn Dwieli, Raħal Ġdid, fi Triq Kordin u 

ċjoè Blk A, B, C u D tul din is-sena? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6352. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk humiex se jsiru xogħlijiet matul din is-sena sabiex tiġi rranġata aħjar il-pjazza li 

hemm quddiem il-Knisja ta’ Għajn Dwieli, Raħal Ġdid u jgħid ukoll jekk jistgħux jinbidlu l-balavostri li qed 

jitmermru? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6353. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk humiex se jsiru xogħlijiet matul din is-sena sabiex tiġi rranġata aħjar il-pjazza li 

hemm quddiem il-Knisja ta’ Għajn Dwieli, Raħal Ġdid u jgħid ukoll jekk jistgħux jinbidlu l-balavostri li qed 

jitmermru? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6354. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk humiex se jsiru xogħlijiet matul din is-sena sabiex tiġi rranġata aħjar il-pjazza li 

hemm quddiem il-Knisja ta’ Għajn Dwieli, Raħal Ġdid u jgħid ukoll jekk jistgħux jinbidlu l-balavostri li qed 

jitmermru? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6355. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 3368 u 4095, jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru fl-

Għadira ta San Rafflu fil-limiti ta’ Kerċem u jistax jgħid ukoll liema awtorità hija inkarigata sabiex iżżomm l-

ambjent tal-istess għadira nadif?  

 

09/02/2023 

 

 

* 6356. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk l-Għadira ta’ San Rafflu fil-limiti ta’ Kerċem hijiex qed tiġi monitorata u l-ambjent 

tagħha miżmum u kkontrollat mill-uffiċjali tal-Ministeru? 

 

09/02/2023 
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* 6366. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratti tal-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, li sservi bħala CEO ta’ żewg entitajiet? Jista’ jgħid kif persuna waħda tista’ tiġi permessa tagħmel 

xogħol bħala CEO full-time ta’ żewġ entitajiet differenti tal-Gvern, illi t-tnejn inzertaw jaqgħu taħt il-Ministeru 

tiegħu? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6374. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' impjegati Maltin li fl-2012 kienu 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? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6375. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' impjegati minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea  li fl-2012 kienu 

jaħdmu f'pajjiżna u 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? 

 

09/02/2023 
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* 6376. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' impjegati minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li fl-2021 kienu 

jaħdmu f'pajjiżna u 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? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6377. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' impjegati Third Country Nationals (TCN) li fl-2012 kienu 

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? 

 

09/02/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

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

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

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

Tieni Qari (Kont.) - Ministru għall-Ġustizzja 
 
3. 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.) 
 

4. 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 

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

għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza  
 
6. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 
 
7. 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 
 
8. 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 

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

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

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

is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
12. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 
 
13. 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 
 

14. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd u 
d-Drittijiet tal-Annimali – Tieni Qari - Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 

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

għall-Ġustizzja 
 

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

17. 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-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 
 

20. Mozzjoni numru 92 - Mozzjoni dwar il-Ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards - Votazzjoni 
 

 
 
          RAYMOND SCICLUNA 
13 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  

13 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


