
1 

 

 
PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 90 

 

L-Erbgħa, 15 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5890. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm iggradwaw studenti tal-MCAST, tal-Università u tal-ITS mill-korsijiet MQF Level 

6, ikklassifikati skont ir-raħal ta' fejn jirrisjedu, bejn l-2012 u l-2022? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5891. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ikkwalifikaw studenti tal-MCAST u tal-ITS mill-korsijiet MQF 3, 4 u 5, skont ir-

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

 

01/02/2023 

 

 

* 4910. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm tfal b'diżabilità fl-iskejjel statali u jgħid jekk hemmx trasport provdut 

speċjalment għalihom? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4911. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn karozzi tal-kiri liċenzjati? 

 

19/12/2022 
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* 5085. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid xi proġetti hemm ippjanati b'fondi Ewropej tul is-sena 2023? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5086. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni jbatu b'mard rari u x'inhu 

jagħmel il-Gvern biex jikkurahom? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5087. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il persuna, minn kull nazzjonalità, għandha l-passaport Malti skont l-iskema tal-

IIP? Jista' jelenka skont in-nazzjonalità? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5088. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk persuna li għandha l-passaport Malti akkwistat mill-iskema tal-IIP u teħel il-ħabs, 

jiġix revokat u jekk fl-aħħar tas-sentenza tiġix estradita? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5637. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 5638. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

* 5639. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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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* 5640. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 5641. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 5644. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 5840. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5293, ninforma lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa li qed nirreferi għas-service agreement tal-Isptar Mount Carmel. Għaldaqstant jista' jgħid għaliex stenna li 

jagħlaq dan ‘is-service agreement’ f’Settembru 2022 biex beda proċess biex isir kuntratt ġdid? Fiex wasal il-

proċess u sakemm jinbeda l-kuntratt ġdid, kif ser jitmexxa dak preżenti? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5841. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5294, ninforma lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa li qiegħed nirreferi għall-kuntratt tas-sigurtà tal-Isptar Mount Carmel. Għaldaqstant jista' jgħid għaliex 

hemm dan il-kuntratt skadut tas-servizzi tas-sigurtà, anke wara l-estensjonijiet li ngħataw sa Marzu 2022? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5842. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5295,  ninforma lid-Deputat Prim Ministru u Ministru 

għas-Saħħa li qiegħed nirreferi għall-Isptar Mount Carmel. Għaldaqstant jista' jgħid kemm twaħħlu sistemi tal-

kameras tas-sigurtà (CCTVs) fl-Isptar Mount Carmel f’dawn l-aħħar erba’ snin? Jista’ jgħid f’liema swali 

twaħħlu u f’liema le? 

 

31/01/2023 
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* 5843. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5296, ninforma lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa li qiegħed nirreferi għall-Isptar Mount Carmel. Għaldaqstant jista' jgħid għaliex is-sistema tal-cameras 

(CCTV) tal-Isptar Mount Carmel mhix waħda ċentrali iżda waħda individwali? Jista’ jgħid jekk hemmx pjan u 

meta se jsir biex ikun hemm sistema ċentralizzata? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5894. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se ssir il-manutenzjoni tat-triq li waqgħet f'Wied il-Qlejgħa? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5895. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x'se jsir biex jiġi rijabilitat il-wied fil-ġenb ta' Triq il-Maltin Internati u Eżiljati bejn ir-

Rabat, l-Imtarfa u l-Imdina, fejn sar abbuż minn xi nies u ntrema terrapien? Tista’ tgħid min se jkun qed iħallas 

għal dan l-isfreġju li sar? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5986. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'fadal isir u x’inhu l-andament tax-xogħol ta’ manutenzjoni, restawr u bini mill-ġdid ta’ 

ħitan tas-sejjieħ fi Triq Għajn Ħosna, fix-Xagħra, Għawdex li twassal sal-wied tal-Bajja tar-Ramla l-Ħamra, li 

jinkludu wkoll Triq ir-Ramla, Triq ta' Xurdin, Triq l-Inżul tal-Franċiżi, Triq ir-Ramla l-Ħamra sad-Daħla ta' 

Għajn Damma u r-restawr u tindif ta' 250 metru ta' taraġ Ruman fil-wied tar-Ramla li hu ffinanzjat minn fondi 

Ewropej? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6029. 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 fis-Sitt 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 

 

 

* 6030. 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 fis-Seba’ 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 

 



5 

 

 

* 6031. 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-Tmien 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 

 

 

* 6032. 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 fid-Disa’ 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 

 

 

* 6033. 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-Għaxar 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 

 

 

* 6034. 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-12-il 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 

 

 

* 6054. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika eżattament il-parti tal-liġi li minnha joħorġu r-responsabbiltajiet ta’ Transport Malta fuq 

it-tmexxija/użu/permessi fuq promenades fejn ma jgħaddu l-ebda vetturi? Jista’ l-Ministru jelenka fejn 

Transport Malta għandha din ir-responsabbiltà?  

 

03/02/2023 

 

 

* 6055. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-iskeda l-ġdida tal-ġbir tal-iskart, jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-pjan tiegħu biex tissolva s-

sitwazzjoni fejn diversi boroż suwed jibqgħu jinħarġu barra l-ħin tal-iskeda, b’mod partikolari fejn ikun hemm 

short let outlets f’lokalitajiet turistiċi?  

 

03/02/2023 

 



6 

 

 

* 6080. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fir-raħal tal-Għasri hemmx għassa tal-pulizija u jekk iva, f’liema indirizz tinsab din l-

għassa? Jista' l-Ministru jgħid din l-għassa, bħala medja, kemm-il siegħa fil-ġimgħa kienet miftuħa għall-

pubbliku u b'uffiċjali tal-pulizija ġo fiha? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6081. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhu l-proċess f’każ fejn hi tagħti direttiva bil-miktub ta’ xorta ġenerali skont l-artikolu 

7(1) tal-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545, u din id-direttiva ma tiġix segwita 

mir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) peress li r-REWS ikun iqis li din timpinġi fuq l-

indipendenza tiegħu? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6082. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid għaliex l-ispeed limit ta' triq arterjali li saret mill-ġdid bejn in-Nadur u Għajnsielem huwa 

ta' 30 kilometru fis-siegħa matul it-triq kollha? Jista' jgħid minn irrakkomanda dan? Jista' jispjega kif imbagħad 

fi Triq Sant'Antnin li fiha r-residenzi fiha u parti minnha hija dejqa ħafna, l-ispeed limit huwa ta' 50 kilometru 

fis-siegħa? Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-audit tax-xogħol li sar f'dawn it-toroq (Triq l-Imġarr 

Nadur u Triq Sant’Antnin Għajnsielem)? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6083. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-programm ta’ titjib ta’ toroq arterjali u residenzjali f’Għawdex għal din is-sena? 

Liema toroq huma mdaħħlin fil-programm u kemm hi stmata li tkun l-ispiża? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6084. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kienu dawk l-entitajiet, dipartimenti jew awtoritajiet fid-dekasteru tiegħu li 

applikaw għal xi forma ta' fondi mill-Unjoni Ewropeja matul is-snin 2021 u 2022?  Jista’ jgħid għal liema fondi 

applikaw u x’kien l-eżtu? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6115. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li jestendi ż-żmien tal-iskema għal riduzzjoni fil-perċentwal tal-bolla 

mħallsa fuq kuntratti ta' xiri u bejgħ ta' proprjetà għall-konvenji li saru f’perjodi partikolari? 

 

06/02/2023 
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* 6116. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-konsorzju Electrogas huwiex iħallas Excise Tax lill-entità tal-Gvern Enemalta u 

jekk iva, jagħti l-ammonti mħallsin? Fl-istess waqt, jista' jgħid jekk tali flejjes humiex qegħdin jitħallsu wkoll 

lit-Teżor mill-Enemalta? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6117. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il permess ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar fuq art ODZ matul is-sena 2022? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6118. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3590, jista' l-Ministru jippreżenta l-invoices maħruġin 

għar-rati maqbula u stabbiliti li għamel referenza għalihom fl-istess tweġiba?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6119. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm, u jekk hemmx, tfal fl-iskejjel tagħna li l-ġenituri tagħhom jixtiequ l-

assitenza ta' LSE iżda m'għandhomx? Jekk iva, jista' jagħti l-etajiet ta' dawn it-tfal? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6120. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Kummissjoni dwar il-Kummerċjalizzazzjoni tal-Faċilitajiet Sportivi, jista' l-Ministru jqiegħed 

fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta' applikazzjonijiet li hemm quddiem il-Kummissjoni, inkluż minn min, għal xiex 

u jgħid fiex wasal il-proċess għal kull applikazzjoni? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6163. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

qrati ta' pajjiżna? 

 

06/02/2023 
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* 6189. 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 id-

Difiża Ċivili fil-Mosta? Jista’ jgħid ukoll meta bdew dawn ix-xogħlijiet, x’tip ta’ xogħol sar u x’ħoloq id-

dewmien fix-xogħol? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6190. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

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

jgħid kemm hemm ħaddiema, nisa u r-rġiel, jaħdmu fis-Servizz Pubbliku kif ukoll fis-Settur Pubbliku li qed 

jaħdmu permezz tar-remote working/teleworking? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6191. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-second car tiegħu? Jista' jgħid jekk 

inħarġitx tender għall-għażla tal-karozzi uffiċjali li juża hu u min rebaħ dan it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda 

tender, jista' jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu; u/jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6192. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-

second car tiegħu? Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-għażla tal-karozzi uffiċjali li juża hu u min rebaħ dan 

it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda tender, jista' jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu; u/jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6193. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-second car tiegħu? Jista' jgħid jekk 

inħarġitx tender għall-għażla tal-karozzi uffiċjali li juża hu u min rebaħ dan it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda 

tender, jista' jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu; u/jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu? 

 

07/02/2023 
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* 6194. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-second car tiegħu? Jista' jgħid jekk 

inħarġitx tender għall-għażla tal-karozzi uffiċjali li juża hu u min rebaħ dan it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda 

tender, jista' jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu; u/jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6273. 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 Marco Montebello, f’Ħal Qormi, ikollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6274. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2022? Jista' 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm kien l-ammont fi flus li ħadet kull entità u d-data ta’ meta ħarġet l-ittra 

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6275. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2021? Jista' 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm kien l-ammont fi flus li ħadet kull entità u d-data ta’ meta ħarġet l-ittra 

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6276. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2020? Jista' 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm kien l-ammont fi flus li ħadet kull entità u d-data ta’ meta ħarġet l-ittra 

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6277. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2019? Jista' 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm kien l-ammont fi flus li ħadet kull entità u d-data ta’ meta ħarġet l-ittra 

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

07/02/2023 
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* 6278. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2018? Jista' 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kemm kien l-ammont fi flus li ħadet kull entità u d-data ta’ meta ħarġet l-ittra 

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6283. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il sticker twaħħlet mal-boroż tal-iskart minħabba li dawn instabu barra fil-ġurnata li 

fiha ma jinġabarx dan it-tip ta' skart? Jista' jipprovdi din l-informazzjoni lokalità lokalità? Jista' jgħid x'verifiki 

qed isiru li l-iskart verament ikun inħareġ fil-ġurnata l-ħażina u mhux li l-kuntrattur ma jkunx ġabar dan l-iskart 

meta suppost ġabru qabel ma jitwaħħlu dawn l-istickers? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6284. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux qed isiru spezzjonijiet biex jiġi żgurat li l-iskart qiegħed jinġabar mill-kuntrattur 

responsabbli skont l-iskeda fid-diversi lokalitajiet?  

 

07/02/2023 

 

 

* 6285. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn persuni li għandhom liċenzja tas-sewqan Maltija valida, skont il-kategoriji 

differenti? Kemm minn dawn il-liċenzji huma ta' persuni Maltin? Kemm minn dawn il-liċenzji huma ta' persuni 

li ġejjin minn pajjizi tal-Unjoni Ewropea? Kemm minn dawn il-liċenzji huma ta' persuni li ġejjin minn pajjiżi li 

mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6286. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif inhi mistennija li tiġi kkontrollata u mnaqqsa l-popolazzjoni tal-bagħal taż-żunżan fl-

inħawi residenzjali?  

 

07/02/2023 

 

 

* 6302. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-kariga li jokkupa fil-preżent l-individwu, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament, fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) u x'inhu l-pakkett finanzjarju li jgawdi, inkluż perkaċċi 

u benefiċċji oħrajn?  

 

08/02/2023 
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* 6303. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'ġara mid-dikjarazzjoni li kienet għamlet l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) fis-16 

ta' Jannar 2022, fejn kienet qalet li wara l-abbuż sfaċċat li kien sar minn fondi pubbliċi, l-individwu, li d-dettalji 

dwaru qed jintbagħtu separatament, kien se jiġi degradat għal pożizzjoni fejn ma jkollux poteri deċiżjonali? 

Jista' jgħid ukoll jekk dawk il-fondi li ntefqu għal użu personali ġewx rifużi lura lill-Awtorità?  

 

08/02/2023 

 

 

* 6341. 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’ traffikar ta’ droga fis-snin 2018, 2019, 2021 u 2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6342. 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’ pussess ta’ droga rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 

2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6343. 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’ feriti ta’ natura gravi rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 

2022? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6344. 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’ feriti ta’ natura ħafifa rrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 

u 2022? 

 

09/02/2023 

 

* 6345. 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’ ħasil ta’ flus irrapportati fis-snin 2018, 2019, 2021 u 2022? 

 

09/02/2023 

 

* 6357. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-appartamenti ta’ Block 3, Triq il-Ġnien, Santa Luċija humiex se jiġu kkurati aħjar u 

ssirilhom il-manutenzjoni neċessarja interna u esterna? 

 

09/02/2023 
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* 6358. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul din is-sena humiex se jsiru x-xogħlijiet neċessarji sabiex Triq Kottoner, il-

Fgura tiġi rranġata mill-ġdid?  

 

09/02/2023 

 

 

* 6359. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jekk matul din is-sena humiex se jsiru x-xogħlijiet neċessarji sabiex Triq Kottoner, il-Fgura tiġi 

rranġata mill-ġdid?  

 

09/02/2023 

 

 

* 6360. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm investigazzjoni jew rapport preparat wara li kien hemm waqfien fit-

traffiku nhar it-Tnejn 6 ta’ Frar 2023 mit-3.30.p.m sas-6.30.p.m fi Triq Aldo Moro, il-Marsa u t-toroq l-oħrajn? 

Jista’ jgħid x’passi ttieħdu sabiex it-traffiku li weħel f’diversi partijiet tal-gżira, l-iktar fin-naħa t’isfel, jiġu 

mċaqilqa fuq toroq oħrajn? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6361. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm investigazzjoni jew rapport preparat wara li kien hemm waqfien fit-

traffiku nhar it-Tnejn 6 ta’ Frar 2023 mit-3.30.p.m sas-6.30.p.m fi Triq Aldo Moro, il-Marsa u t-toroq l-oħrajn? 

Jista’ jgħid x’passi ttieħdu sabiex it-traffiku li weħel f’diversi partijiet tal-gżira, l-iktar fin-naħa t’isfel, jiġu 

mċaqilqa fuq toroq oħrajn? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6362. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1390, 1657, 2056, 2928, 4461, 5066 u 5165, jista’ l-

Ministru jgħid meta se jibda jsir ix-xogħol neċessarju fil-Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid u li almenu sal-

aħħar tal-leġiżlatura preżenti dan se jiġi konkluż? 

 

09/02/2023 

 

* 6367. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5987 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 959 fejn ingħad li d-dawl fuq il-moll tal-Veċċja, Xemxija, San Pawl il-Baħar, hu responsabilità tal-

Kunsill Lokali, jista’ l-Ministru jara li dan il-moll, li fih hemm numru ta’ arbli bil-fanali, ikun mixgħul kollu fil-

ħinijiet meħtieġa, speċjalment billejl? X’inhi r-raġuni għala dan il-moll issa ilu b’diversi arbli mitfijin għal 

numru ta’ xhur? 

 

09/02/2023 
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* 6368. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5942, tista' l-Ministru tgħid x'inhu l-pjan biex jiġu ngaġġati 

iktar ħaddiema sabiex it-Taqsima tal-Aċċess għall-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija (ACTU) jkollha l-full 

complement? 

 

09/02/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
1. 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.) 
 

2. 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 

 
3. 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 
 

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 
 

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 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Tielet Qari – Ministru 
għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

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

 
18. Mozzjoni Nru 92 – Mozzjoni dwar il-Ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards – Votazzjoni  

 
 

 
 
          RAYMOND SCICLUNA 
14 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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 
Abbozz Nru 44 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali u sabiex jirregola materji oħra kriminali – 
Ministru għall-Ġustizzja 
 

 

 

                                 

        RAYMOND SCICLUNA  

14 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


