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* 5159. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4199, li oriġinarjament 

saret lill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid 

x’qed isir minħabba nuqqas ta’ riżorsi fiċ-Child Development Assessment Unit (CDAU), speċjalment fejn jidħlu 

early interventions?  

 

12/01/2023 

 

 

* 5160. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4200, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Inklużjoni, 

il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid xi kemm idum biex jingħata l-

psychological report lill-ġenituri biex dawn jaraw jekk uliedhom hux se jkollhom għajnuna ta’ LSE jew jekk 

hux se jkun LSE shared jew one-to-one? Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex konxju minn dan id-dewmien 

esaġerat u jekk iva, x’qed isir? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5256. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm healthcare professionals speċjalizzati fuq diżabiltajiet komuni? 

 

16/01/2023 

 

 

 

 

 



* 5257. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm healthcare professionals speċjalizzati fuq acquired disabilities bħall-

kundizzjonijiet tal-Fibromyalgia, Parkinson's u ALS fost oħrajn? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5258. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-impjieg tal-persuna li d-dettalji dwarha 

qed jingħataw separatament, inkluż dokumenti addizzjonali għall-kuntratt, jindika x’perkaċċi, benefiċċji, 

allowances u salarji ħadet tul dawn l-aħħar ħames snin u jipprovdi wkoll kopja tal-assenjazzjoni jew kuntratt 

tagħha mal-aġenzija Infrastruttura Malta, inkluż il-grad tagħha? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5259. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-impjieg tal-persuna li d-dettalji dwarha 

qed jingħataw separatament, inkluż dokumenti addizzjonali għall-kuntratt, tindika x’perkaċċi, benefiċċji, 

allowances u salarji ħadet tul dawn l-aħħar ħames snin u tipprovdi wkoll kopja tal-assenjazzjoni jew kuntratt 

tagħha mal-aġenzija Infrastruttura Malta, inkluż il-grad tagħha? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5825. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5119, jista' l-Ministru jagħti l-ismijiet tal-iskejjel li għamlu 

dawn il-fire drills? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5826. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4941 u  5096 u jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il AED 

hemm li mhux funzjonabbli fl-iskejjel? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5827. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentar 4944 u 5120 u jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il skola 

m’għandhiex is-servizz tal-lift u turġien ta’ emerġenza f’każ ta’ nirien? Jista’ jagħti din l-informazzjoni mhux 

għall-iskola b’mod ġenerali iżda anke kull blokka fejn hu relevanti? 

 

30/01/2023 

 

 

 



* 5852. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi lista  ta’ kemm skejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti għandhom risk assessment 

validu, qegħdin fil-proċess li jġeddu l-valutazzjoni tar-riskju tagħhom u qegħdin taħt investigazzjoni mill-

Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) għal xi raġuni? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5853. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi lista  ta’ kemm skejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti għandhom risk assessment 

validu, qegħdin fil-proċess li jġeddu l-valutazzjoni tar-riskju tagħhom u qegħdin taħt investigazzjoni mill-

Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) għal xi raġuni? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5854. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi lista tabulata ta' dritt għal leave annwali għall-impjegati, skont id-direttivi tal-Unjoni 

Ewropea u l-Liġi Maltija, imqassma mill-Ordni dwar il-"Work Time Regulations”? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5896. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega għaliex għal ġimgħat sħaħ id-dawl fi Triq il-Belt Valletta, ir-Rabat, ma kienx qed 

jixgħel u għaliex dan id-dewmien? 

 

01/02/2023 

 

* 5897. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex ma tħallsux il-pagi sħaħ f'Jannar lill-istaff 

tal-Isptar Mount Carmel u meta ser jitħallsu? 

 

01/02/2023 

 

* 5898. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm staff li jaħdem on call fl-Isptar Mount 

Carmel, x'inhi l-pożizzjoni tagħhom (l-impjieg) u f'liema sala jaħdmu? 

 

01/02/2023 

 

* 5899. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm staff li jaħdem bit-teleworking fl-Isptar 

Mount Carmel, x'inhi l-pożizzjoni tagħhom (l-impjieg) u f'liema sala jaħdmu? 

 

01/02/2023 



 

* 5900. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex staff mhux qed jingħata ċ-ċans li jaħdem 

overtime fil-payroll unit tal-Isptar Mount Carmel meta m'hemmx biżżejjed staff biex ilaħħaq mal-ħidma u ħruġ 

tal-pagi? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5901. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fejn jinsabu l-x-ray machines fis-settur tas-saħħa 

minbarra l-Isptar Mater Dei? 

 

01/02/2023 

 

 

* 6035. 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-13-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 

 

 

* 6085. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm uffiċjali tal-Pulizija f’Għawdex li huma assenjati full-time fuq ix-xogħol tal-

Qorti? Jista' jgħid kemm-il-dispatch driver hemm f’Għawdex fil-Korp tal-Pulizija? Jista' jgħid fl-aħħar sentejn 

(2021 u 2022) kemm-il riferta ġiet imqassma? Jista' jgħid ukoll l-uffiċċju li jieħu ħsieb ix-xogħol tal-Qorti 

kemm-il entità differenti jkopri? Jista' jgħid jekk kienx hemm talba biex jiżdiedu n-nies f' dan l-uffiċċju li jieħu 

ħsieb ix-xogħol tal-Qorti?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6121. 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 jgħid 

minn meta bdiet tiffunzjona din il-Kummissjoni, min huma l-membri u kemm ġew approvati applikazzjonijiet 

s'issa? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta' proġetti approvati mill-Kummissjoni? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6122. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema fis-Settur Pubbliku fuq bażi ta' work from home? 

 

06/02/2023 

 

 



* 6123. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema ta' kuntratturi assenjati ma' kuntratt maħruġ mill-Gvern li 

jaħdmu fuq bażi ta' work from home? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6124. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu nies il-Qorti minħabba ksur tal-paċi pubblika jew reati simili fil-Belt 

Valletta matul is-sena 2022? Jista’ jgħid nhar ta’ Sibt filgħaxija xi preżenza qed ikun hemm, jekk qed ikun 

hemm, fit-toroq prinċipali tal-Belt Valletta tal-forzi tal-bon ordni? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6125. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid fiex waslet il-ħidma dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva (EU) 2020/1828 li suppost kellha 

tiġi trasposta fil-Liġi Maltija sal-aħħar tas-sena 2022? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6175. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6000 u jgħid kemm-il rapport b’SMS daħal għand Transport 

Malta dwar emissjonijiet ta’ duħħan minn karozzi fl-2022 u jgħid kemm ittieħdu azzjonijiet f’dan ir-rigward? 

Kemm-il karozza m'għaddietx mit-test? Kemm jiswa SMS? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6176. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6001 u jippubblika l-prezz għall-VRT test għal kull tip ta’ 

vettura mill-2016 sal-lum, maqsuma sena b’sena? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6195. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

 



* 6196. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6197. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 6198. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6199. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-second car tagħha? Tista' tgħid jekk 

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

tender, tista' tgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6200. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 



* 6237. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru adozzjonijiet kull sena fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022? Jista' jgħid 

kemm minnhom kienu f'Malta u kemm minnhom f'Għawdex? Jista' jgħid ukoll minn dawn l-adozzjonjiiet kemm 

minnhom kienu ta' tfal minn Malta stess u kemm minnhom ta' tfal minn pajjiżi barranin? Jista' jagħti break 

down tal-adozzjonijiet li saru minn pajjiżi barranin, pajjiż pajjiż? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6238. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-akkomodazzjoni soċjali? Jista' jgħid kemm 

minn dawn huma għall-akkomodazzjoni f’Malta u kemm f’Għawdex? Jista' jgħid mis-sena 2018 sal-lum, sena 

b’sena, kemm ġew allokati units ġodda lill-applikanti li kienu fuq il-waiting list, f’liema lokalitajiet kienu dawn 

il-units u jekk f’kull każ dawn il-units humiex proprjetà tal-Gvern jew proprjetà tal-privat li ġew mikrija mill-

Gvern għal dan l-iskop? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6239. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn tfal li huma fostered fil-preżent u kemm minnhom huma fostered f’familja 

f’Malta u kemm minnhom f’familji f’Għawdex? Jista' jgħid kull sena mis-sena 2018 sal-lum kemm kien in-

numru totali ta' tfal li ġew fostered? Jista' jgħid kemm hemm tfal li bħalissa qed jistennew li jiġu fostered? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6279. 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-2017? 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 

 

 

* 6289. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 6005 u tgħid kemm-il dikjarazzjoni ta' serq u tbagħbis ta' 

meters daħlu għand l-Enemalta minn meta l-Gvern ħabbar maħfra lil min seraq l-elettriku? Tista' tagħti break 

down skont il-lokalità ta' fejn kienu jinsabu dawn il-meters? Tista' tgħid kemm-il dikjarazzjoni ġiet mingħand 

negozji u kemm minn djar residenzjali? Min kienu l-membri tal-kumitat li aċċettaw dawn id-dikjarazzjonijiet? 

Kemm kien l-ammont li l-Gvern irċieva minn dawn id-dikjarazzjonijiet? Min huma l-avukati li qed 

jirrappreżentaw lill-Enemalta f'dawn il-każijiet u kemm qed jitħallsu? 

 

08/02/2023 

 

 

 

 

 

 



* 6290. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6009 u jgħid x'inhuma l-pakketti finanzjarji li għandhom il-

membri tal-Executive Committee fi ħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA)? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6291. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6010 u jgħid jekk kienx hemm istanzi fis-snin 2020, 2021 u 

2022 fejn membri tal-Executive Committee fi ħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) 

iddikjaraw kunflitt ta' interess u ma pparteċipawx f'deċiżjonijiet? Meta kienu dawn l-istanzi u liema kienu l-

membri tal-Executive Committee? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6294. 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-2016? 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? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6299. 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-2015? 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? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6300. 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-2014? 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? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6301. 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-2013? 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? 

 

08/02/2023 

 

 



* 6363. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-Għassa tal-Pulizija f’Ħal Għaxaq tinfetaħ iktar spiss u jindika x’xogħol ta’ 

manutenzjoni sar is-sena li għaddiet u x’beħsiebu jsir din is-sena? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6364. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba attenda laqgħat matul is-sena li għaddiet barra minn Malta in konessjoni 

max-xogħol ministerjali u jistax jindika wkoll min akkumpanjah u kemm kienu l-ispejjeż relattivi tal-vjaġġ u l-

akkomodazzjoni? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6365. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il darba attenda laqgħat matul is-sena li 

għaddiet barra minn Malta in konessjoni max-xogħol ministerjali u jistax jindika wkoll min akkumpanjah u 

kemm kienu l-ispejjeż relattivi tal-vjaġġ u l-akkomodazzjoni? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6369. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6061 dwar in-New Water fl-inħawi ta’ San Pawl il-Baħar, 

tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija kollha u tgħid meta hu mistenni li x-xogħol kollu jiġi konkluż? Tista’ tieħu 

l-passi neċessarji biex tassigura li fejn diġà tqiegħdu l-pajpijiet, isir ix-xogħol u l-asfalt li baqa' qabel ma sseħħ 

xi traġedja fl-istess triq? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6370. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hawn skejjel speċjalizzati għal persuni b'diżabilità (Resource 

Centres)? Liema huma dawn l-iskejjel? Kemm jattendu tfal u żgħażagħ f'kull skola u x'inhi l-età tagħhom għal 

kull skola separatament? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6371. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk il-Gvern għandux pjan li jiftaħ iktar skejjel speċjalizzati għal persuni 

b'diżabilità (Resource Centres)? Jekk iva, jista' jagħti informazzjoni dwar dan? 

 

09/02/2023 

 

 

 



* 6372. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex fit-triq prinċipali ta' San Pawl il-Baħar, Triq San Pawl, minn ħdejn 

ir-roundabout (li tagħti għax-Xatt il-Pwales u Triq Għajn Tuffieħa) sal-Veċċja, jkun hemm miżuri xierqa ta' 

sigurtà bħal zebra crossings eċċ.? 

 

09/02/2023 

 

* 6373. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema applikazzjonijiet pendenti għandu l-Ministeru jew xi entità li taqa' 

taħtu, quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar għal-lokalitajiet tal-Imġarr, Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar? Jista' 

jagħti taghrif dwar liema permessi validi tal-Awtorità tal-Ippjanar għandu kemm il-Ministeru kif ukoll l-

awtoritajiet/entitajiet li jaqgħu taħtu? F'kull każ x'inhu x-xogħol involut? 

 

09/02/2023 

 

* 6385. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' jgħid l-Prim Ministru jgħid għalfejn inħarġet espressjoni ta' interess għall-post li reċentement spiċċa vakat 

fl-inkarigu ta' responsible person tal-ART Clinic (Assisted Reproductive Technology) fl-Isptar Mater Dei u ma 

saritx sejħa pubblika normali ġewwa l-Isptar Mater Dei? Ma jaħsibx li sejħa pubblika tattira aktar persuni adatti 

għal din il-kariga importanti?  

 

13/02/2023 

 

* 6386. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għalfejn inħarġet espressjoni ta' interess għall-post li 

reċentement spiċċa vakat fl-inkarigu ta' responsible person tal-ART Clinic (Assisted Reproductive Technology) 

fl-Isptar Mater Dei u ma saritx sejħa pubblika normali ġewwa l-Isptar Mater Dei? Ma jaħsibx li sejħa pubblika 

tattira aktar persuni adatti għal din il-kariga importanti?  

 

13/02/2023 

 

* 6387. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet, matul is-snin 2021 u 2022 u matul din is-sena sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, fi Triq Ġorġ Borg Olivier (Buschetto Road), fir-Rabat, minn uffiċjali 

tal-LESA u mill-Pulizija lil sewwieqa ta' inġenji kbar li għaddew minn din it-triq kontra r-regolamenti tat-

traffiku?  

 

13/02/2023 

 

* 6393. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3871 u jgħid jekk għall-Kulleġġ ta' Għawdex b'mod 

speċifiku, ħarġitx sejħa għal EO (Educational Officer) Curriculum? Jekk iva, jista' jgħid jekk din il-vakanza 

mtlietx u f'każ li iva, jista' l-Ministru jgħid jekk il-persuna li ħadet dan il-post hux qarib ta' Ministru fil-kabinett 

attwali? 

 

13/02/2023 

 

 



* 6394. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3303 u jgħid meta saru l-aħħar audits min-naħa tal-Malta 

Further & Higher Education Authority (MFHEA) tal-entitajiet tal-Gvern li joffru edukazzjoni terzjarja jew 

għall-adulti, l-Università ta' Malta, l-MCAST, l-ITS, il-Jobsplus, l-Akkademja tal-Pulizija, l-Akkademja tal-

Forzi Armati, id-Direttorat tal-Edukazzjoni tal-Adulti (li jaqa' fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni) u l-IFE? 

Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-aħħar audits għal kull entità u jgħid meta se jkunu  qed isiru l-audits li 

jmiss għal kull entità? 

 

13/02/2023 

 

* 6395. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3872 u jgħid jekk hemmx first aider (bil-korsijiet aġġornati) 

għal kull skola f'Malta u Għawdex, kemm primarji, medji kif ukoll sekondarji? Jista' jagħti rendikont ta' kemm 

hawn first aiders bil-korsijiet aġġornati fil-livell primarju, medju u sekondarju? Jista' jgħid ukoll meta se jkunu 

msejħa l-first aiders attwali biex jaġġornaw il-korsijiet li għandhom bħalissa (u li ta' wħud huma skaduti)? 

 

13/02/2023 

 

* 6396. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3208 u jgħid b'liema kriterji qed ikunu assessjati studenti 

barranin sabiex ikun stabbilit il-livell lingwistiku fil-Malti u fl-Ingliż qabel jiddaħħlu fil-mainstream classes jew 

le? Dan it-tip ta' assessjar qiegħed isir online jew le? 

 

13/02/2023 

 

* 6397. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3203 u jgħid jekk hemmx mekkaniżmu stabbilit mill-

MATSEC, li permezz tiegħu t-30% mill-marka totali għall-eżamijiet tal-O’Level,  li jinkisbu matul l-aħħar tliet 

snin tas-sekondarja u li se jibdew japplikaw mis-sena skolastika li jmiss (2023-2024), sabiex il-marki jkunu 

standardizzati bejn l-Iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u tal-Privat? Jekk hemm, min se jkun qiegħed jissorveljah? 

 

13/02/2023 

 

* 6398. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka lista ta' plakki li hemm fil-Kappella li tinsab fil-Palazz ta’ Sant’Anton li juru min 

tgħammed u min iżżewweġ fl-istess kappella? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6399. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl li f’Marzu 2022 il-Malta International Contemporary Art Space (MICAS) ħareġ sejħa internazzjonali 

għal direttur artistiku, jista' l-Ministru jgħid jekk il-persuna biex tieħu dan ir-rwol intgħażlitx u jekk iva, x’inhi r-

remunerazzjoni li se tingħata? 

 

13/02/2023 

 

 



* 6400. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk ir-remunerazzjoni tad-direttur artistiku l-ġdid hix se tkun koperta mill-fondi tal-

Gvern li jingħataw lill-Malta International Contemporary Art Space (MICAS) jew hux se tkun koperta mill-

fondi ġenerati mill-attivitajiet li jorganizza l-MICAS, fosthom il-MICAS Gala?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6401. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid xi pjanijiet għandha l-Aġenzija għal Infrastruttura Malta biex tissolva darba għal dejjem 

il-problema ta' għargħar ikkawżata mill-ilma tax-xita fi Triq D'Argens, il-Gżira? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6402. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jerġa' jiġi istallat il-bus shelter li kien istallat fil-bus stop bl-isem "Imperu" fi Triq 

D'Argens, il-Gżira u li waqa' kawża tal-maltemp? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6403. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont sħiħ u dettaljat tan-nefqa li saret għal reklamar dwar il-Baġit għas-sena 2023, 

inkluż nefqa għal reklami f'gazzetti, f'siti soċjali bħal Facebook, Twitter u permezz ta' Google kif ukoll fuq l-

istazzjonijiet lokali tat-televiżjoni u tar-radju? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' kwalunkwe 

fattura, rendikont u/jew talba għall-ħlas dwar l-imsemmija reklami? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6428. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tara li tissewwa l-ħsara li qed tikkawża qtugħ spiss ta' dawl fi Triq Hompesch, bejn Triq is-Sur 

u Triq San Tumas in-naħa tal-Knisja Parrokkjali, fil-Fgura, li qed twassal biex spiss din il-parti tat-triq, inkluż 

iz-zuntier tal-knisja, ikunu fi dlam ċappa, b'periklu għall-anzjani li jiffrekwentaw il-knisja filgħaxija? 

 

13/02/2023 

 

* 6429. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5772, jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders 

MHUX lill-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament  IŻDA kemm ingħataw direct orders mill-

Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi matul il-perjodu li l-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, 

kienet Kap Eżekuttiv? Jista’ jipprovdi l-lista ta’dawn id-direct orders u l-valur tal-istess? 

 

13/02/2023 

 

 

 



* 6430. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Fid-data meta tkun qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija, jista’ l-Ministru jagħti n-numru ta’ pulizija li jaħdmu fi 

ħdan il-Unit tal-Vjolenza Domestika u r-ranks relattivi tal-istess pulizija li jaħdmu fi ħdan din il-unit? In vista 

tal-każijiet ta’ vjolenza domestika, jista’ l-Ministru jgħid x’inhi s-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Vjolenza 

Domestika?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6431. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex ġie abbandunat il-pjan li jkun hemm żewġ hubs f’Malta li jirċievu u jaħdmu fuq 

il-każijiet tal-vjolenza domestika? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6432. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex fil-każ ta’risk assessments id-DASH Risk Assessment qed jintuża għal kulħadd, 

anke għal abbuż minn ulied fuq ġenituri jew aħwa fuq aħwa, meta l-mistoqsijiet huma speċifikament indirizzati 

għall-partners u miżżewġin? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6433. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex hemm ħaddiema li jagħmlu DASH risk assessments li l-unika background ta’ 

studju tagħhom huwa fil-healthcare (MCAST), meta jrid ikun hemm minimu ta’ konoxxenza fil-psikoloġija jew 

suġġetti umanistiċi? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6434. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex fix-shift tar-risk assessors stazzjonati fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija hemm 

biss żewġ ħaddiema? Jista’ jgħid jekk hemmx il-ħsieb li dawn jiżdiedu? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6439. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ priġunieri barranin li ġew ripatrijati mis-sena 2020 sal-ġurnata li 

tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

13/02/2023 

 

 

 

 



* 6440. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hija l-ispiża għal kull ġurnata ta’ priġunier fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6441. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim bejn l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità u l-Victim 

Support Agency? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6442. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex jikkonsisti s-servizz ta’ dijetetiku u kif wieħed jista’ jagħmel użu minnu? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6443. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn sar it-taħriġ tal-IT lill-anzjani li jattendu fiċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum u residenti fid-

djar residenzjali tal-Gvern matul dawn l-aħħar sentejn u jekk hux se jsir aktar taħriġ matul din is-sena? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6444. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn se jiġu organizzati l-korsijiet ta’ tisjir lill-anzjani li jattendu ċ-Ċentri ta’ Matul il-Jum 

matul din is-sena? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6445. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tara li jsiru t-tiswijiet meħtieġa biex jerġa' jixgħel id-dawl tat-triq f'ħafna partijiet minn Raħal 

Ġdid, fiz-żona bejn il-Pjazza u Triq Lampuka, u minn Triq il-Knisja sa Wied Blandun? Tista' tara li tinstab il-

kawża ewlenija tal-problema peress li mhux l-ewwel darba li kien hemm il-ħsara fl-istess żona, titranġa, u terġa' 

tinqala'?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6446. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Peress li l-wesgħa li tinsab bejn Triq is-Sagħtar, Triq il-Miġħba u Triq in-Narċis fil-Mellieħa, li hija fil-qalba ta’ 

żona residenzjali, fl-aħħar jiem inħarġet b’offerta mill-Awtorità tal-Artijiet b’intenzjoni ċara li tiġi żviluppata 



f’aktar bini, tista’ l-Ministru tara li tittieħed minn Project Green (b’konsultazzjoni mal-Awtorità tal-Artijiet u l-

Kunsill Lokali tal-Mellieħa) sabiex isir proġett għat-tgawdija tal-komunità Melliħija?. 

 

13/02/2023 

 

 

* 6451. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jibda l-proġett li hemm ippjanat fi Ġnien Vjal de la Cruz, Ħal Qormi?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6459. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6128 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riforma u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu u 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?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6461. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6057, jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 

kollha u jagħti rendikont tal-job description ta' kull grad li hemm fit-Teatru Manoel? Jista’ wkoll jikkonferma li 

kull grad qed jaħdem skont il-job description li għandu?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6462. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6086 u 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? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6463. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6056 u jgħid kemm żdiedu impjegati mat-Teatru Manoel fis-

snin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 u 2023 s’issa? Jista’ jipprovdi lista tal-ħaddiema, f’liema 

grad daħlu kull sena u f’liema grad jinsabu llum il-ġurnata? Jista’ jgħid kemm hemm ħaddiema seconded minn 

entitajiet oħrajn tal-Gvern u minn fejn ġew seconded? F'liema grad kienu meta daħlu u  f'liema  grad jinsabu fih 

illum? Jista’ jgħid kemm daħlu impjegati ġodda kull sena mill-2013 sal-lum? 

 

13/02/2023 

 

 

 

 



* 6464. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl tar-riforma li permezz tagħha l-Gvern se jkun qed jipproteġi lil dawk li jużaw il-kannabis mis-suq 

kriminali, fejn tħabbar li mit-28 ta’ Frar Non-Profit Organisations se jkunu jistgħu japplikaw għal-liċenzja 

meħtieġa biex ifornu l-kannabis lill-membri tagħhom, jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm diġà 

diskussjonijiet mal-banek lokali biex jiġi żgurat li tali Non-Profit Organisations ma jispiċċawx ristretti mis-

servizzi tal-banek minħabba n-natura tan-negozju tagħhom, li huwa wkoll ġdid għas-servizz offrut mill-banek? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6465. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huwa responsabbli għaż-żamma tal-vertical garden ġewwa Triq it-Telgħa ta' Raħal 

Ġdid? X'qed isir biex wieħed jara li dan qed jinżamm fi standard mixtieq? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6466. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk għadhiex illegalità li l-ħitan tas-sejjieħ jiġu ssiġillati bil-konkos? Jekk fl-affermattiv, 

jista’ jgħid kif qed jara li jiġi regolarizzat dan u jekk għadx hemm uffiċjali li jiċċekkjaw li dan qed isir u 

għaldaqstant tiġi infurzata din il-liġi? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6467. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn inqalgħu s-siġar kollha matul Triq it-Telgħa ġewwa Paola? X'ser isir minflokhom 

u għaliex kien hemm dan il-bżonn? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6468. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6103 u 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? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6469. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il kumpanija fetħet ġewwa l-Gozo Innovation Hub u kemm iħaddmu nies? 

 

14/02/2023 

 

 

 



* 6470. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’hini r-raġuni li korrispondenza mibgħuta mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) 

lil periti fir-rigward ta’ method statements u korrispondenza oħra relatata, tkun anonima u ħadd ma qiegħed 

jerfa’ r-responsabbiltà ta’ tali korrispondenza?  

 

14/02/2023 

 

 

* 6471. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’termini ta’ skadenzi hemm minn meta jiġi sottomess method statement mal-Awtorità 

tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) sa meta toħroġ il-’clearance’ neċessarja? Hemm xi tip ta’ relazzjoni fid-

dewmien ta’ ħruġ ta’ clearances mal-kobor tal-proġett meta ġieli proġetti kbar tinħarġilhom clearance fi tlett 

ijiem ta’ xogħol (3 working days) u proġetti żgħar ġieli jdumu ġimgħat jistennew li toħroġilhom il-clearance? 

 

14/02/2023 

 

* 6472. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’kompetenzi għandhom l-assessors tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) li 

jassesjaw il-method statements ta’ diversi proġetti peress li qed jitolbu informazzjoni mingħand periti li tkun 

diġà sottomessa fil-method statements u korrispondenza oħra relatata u b’hekk ikunu qed itawlu ż-żmien biex 

toħroġ il-clearance neċessarja bla bżonn? X’hini r-raġuni li kull korrispondenza minn dawn l-assessors tkun 

anonima u mhux iffirmata biex b’hekk ikun hemm it-trasparenza neċessarja?  

 

14/02/2023 

 

* 6479. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6174, tista' l-Ministru tara li tiġi riżolta l-problema tal-

provvista tal-elettriku tar-residenza li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament? 

 

15/02/2023 

 

* 6482. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il applikazzjoni għaċ-ċittadinanza Maltija naturalizzata (by naturalisation) irċieva 

l-Ministeru għall-Intern jew l-entità rilevanti f’dawn l-aħħar ħames snin (mhux b’referenza għal persuni li 

ngħataw ċittadinanza għax kienu miżżewġin lil ċittadini Maltin)? Minn liema nazzjonalità dawn il-persuni kienu 

ġejjin? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6483. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Ġaladarba l-liġi tagħmel referenza għad-diskrezzjoni tal-Ministru biex tingħata ċittadinanza Maltija 

naturalizzata, li nifhem li din tkun infurmata, jista’ l-Ministru jgħid fuq liema bażi ċ-ċittadinanza tintlaqa’ u fuq 

liema tiġi rrifjutata? Hemm sistema trasparenti ta’ kif dawn l-applikazzjonijiet jiġu pproċessati? Jekk iva, kif 

taħdem? Hemm sistema ta’ appell? Kemm hu ż-żmien medju minn meta ssir l-applikazzjoni sad-deċiżjoni 

finali?  

 

15/02/2023 



 

* 6484. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Peress li l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija, Kap. 188, jagħmel referenza għall-għoti taċ-ċittadinanza għal 

persuni li taw “servizz eċċezzjonali” lir-Repubblika ta' Malta, jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw ċittadinanzi 

fuq din il-bażi f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

15/02/2023 

 

* 6492. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-applikazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar bir-referenza PA/03172/22 għall-bini ta' distribution 

centre tal-elettriku fin-Naxxar, tista' l-Ministru tgħid jekk kinux ikkonsidrati siti oħrajn għal dan id-distribution 

centre? Jekk iva, liema kienu u x'inhi r-raġuni għala ma ntgħażlux? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6494. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6171, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Agrikolutra, 

is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali u li issa ġiet riferuta lilu, u 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.". 

 

Jista' jgħid din il-kompetizzjoni kif setgħet tiġi aċċettata li ssir jekk dawk is-summien ġew mitluqa u 

abbandunati? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6496. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Malta u Għawdex hux se jaderixxu mal-Konvenzjoni Ramsar (bħall-bqija tal-

Ewropa) li tipprojbixxi l-użu ta' sparar biċ-ċomb peress li dan jikkawża problemi tossiċi kbar kemm fl-għasafar 

kif ukoll fil-kreaturi kollha li possibbilment jixorbu minn dan l-ilma, f’artijiet pubbliċi u privati li huma 

mistagħdra (wetlands) jew li għandhom għadajjar sew jekk huma naturali kif ukoll jekk huma artifiċjali? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6497. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista l-Ministru jgħid jekk Malta u Għawdex hux se jaderixxu mal-Konvenzjoni Ramsar (bħall-bqija tal-Ewropa) 

li tipprojbixxi l-użu ta' sparar biċ-ċomb peress li dan jikkawża problemi tossiċi kbar, kemm fl-għasafar kif ukoll 

fil-kreaturi kollha li possibbilment jixorbu minn dan l-ilma, f’artijiet pubbliċi u privati li huma mistagħdra 

(wetlands) jew li għandhom għadajjar sew jekk huma naturali kif ukoll jekk huma artifiċjali? 

 

15/02/2023 

 



 

* 6498. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6117 u jgħid kemm-il permess ġie approvat mill-Awtorità 

tal-Ippjanar fuq art ODZ matul is-sena 2022? 

 

16/02/2023 

 

* 6499. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif inħadem il-prezz tal-valur tal-art li tinsab fiż-żona tal-Għoljiet tal-Mellieħa (Mellieħa 

Heights), fil-Mellieħa, li ħarġet b’tender mill-Awtorità tal-Artijiet (Avviż Numru 8 - Sit tal-Qortin) u kemm hu 

indikat allura l-istess valur?  

 

16/02/2023 

 

 

* 6500. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra d-dokumenti kollha relatati mal-ħruġ tat-tender li nħareġ mill-

Awtorità tal-Artijiet (Avviż Numru 8 - Sit tal-Qortin )  relatat ma’ art fil-Mellieħa f’żona magħrufa bħala l-

Għoljiet tal-Mellieħa (Mellieħa Heights)? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6501. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern hux qed jikkunsidra li jirtira t-tender ‘Avviż Numru 8 - Sit tal-Qortin fil-

Mellieħa’ sabiex jidħol bħala parti mill-inizjattiva tal-Gvern mnedija minn Project Green u minflok din l-art, li 

tinsab fiż-żona magħrufa bħala l-Għoljiet tal-Mellieħa (Mellieħa Heights), tispiċċa f’aktar bini bla rażan, 

tingħata għat-tgawdija tal-ġid komuni fi spazju miftuħ? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6502. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-aħħar 30 sena kienx hemm talbiet oħra għal ħruġ ta’ tenders fuq art fil-Mellieħa 

fiż-żona magħrufa bħala l-Għoljiet tal-Mellieħa - Mellieħa Heights, art li bħalissa inħarġet sejħa għall-offerti 

fuqha - Avviż Numru 8- Sit tal-Qortin - mill-Awtorità tal-Artijiet ? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6503. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux konxju/infurmat mit-talbiet/oġġezzjonijiet varji li qed jagħmlu numru kbir ta’ 

residenti li joqogħdu fiż-żona tal-Għoljiet tal-Mellieħa dwar il-ħruġ tat-tender ‘Avviż Numru 8 - Sit tal-Qortin’ 

mill-Awtorità tal-Artijiet fil-Mellieħa, liema tender ser ikun ifisser aktar bini bla rażan f’din iż-żona fil-

Mellieħa? 

 

16/02/2023 

 



* 6514. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 3368, 4095 u 6355, jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet 

saru fl-Għadira ta’ San Rafflu fil-limiti ta’ Kerċem? Jista’ jgħid liema awtorità hija inkarigata sabiex iżżomm l-

ambjent tal-istess għadira nadif?  

 

16/02/2023 

 

* 6515. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-uffiċjali tal-Ministeru marrux sabiex jeżaminaw l-istat li tinsab fih il-Pjazza 

Antoine de Paule, Raħal Ġdid, in vista tal-fatt li hemm ħafna traffiku li jgħaddi minnha u din jidher li għadha 

m’għaddietx lura f’idejn il-Kunsill Lokali?  

 

16/02/2023 

 

* 6516. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-uffiċjali tal-Ministeru marrux jaraw it-tappiera li hemm fil-bidu ta’ Triq Ninu 

Cremona, Raħal Ġdid billi qiegħda tagħti fastidju bil-ħoss kull darba li jgħaddu l-karozzi minn fuqha? 

 

16/02/2023 

 

* 6524. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tara li tissewwa l-ħsara li qed tikkawża biex Triq in-Nadur kollha (minn triq il-Gardiel sal-

Pharmacy); Triq Vittorio Cassar kollha; Triq il-Granmastri; Triq is-Salini (minn Triq is-Sajjieda sal-eks Jerma 

Palace Hotel); Dawret it-Torri kollha u Triq Philipe De Vendome u oħrajn fil-madwar, f'Marsaskala, ma 

jibqgħux fid-dlam? 

 

16/02/2023 

 

* 6525. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu persuni akkużati bi traffikar ta’ droga f’Għawdex, sena b'sena, mill-2013 

sal-2023? 

 

16/02/2023 

 

* 6526. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm każijiet ta’ omiċidji ġewwa Għawdex, sena b'sena, mill-2013 sal-2023? 

 

16/02/2023 

 

* 6527. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu persuni l-Qorti mill-Pulizija akkużati bir-reat ta’ vjolenza domestika 

f’Għawdex, sena b'sena, mill-2013 sal-2023? 

 

16/02/2023 

 

 



* 6528. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn failed asylum seekers li għandhom Police Card? Jista’ l-Ministru jagħti din l-

informazzjoni fi klassifikazzjoni skont minn liema pajjiż dawn ġejjin u kemm ilhom Malta? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6529. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6374 u 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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6530. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6375 u 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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6531. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6376 u 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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6532. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6377 u 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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6533. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm iggradwaw studenti mill-korsijiet MQF Level 6 mill-Istitut għall-Istudji tat-

Turiżmu (ITS) ikklassifikati skont ir-raħal ta' fejn jirrisjedu, bejn l-2012 u l-2022? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6534. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ikkwalifikaw studenti mill-korsijiet MQF 3, 4 u 5 mill-Istitut għall-Istudji tat-

Turiżmu (ITS) skont ir-raħal ta’ fejn jirrisjedu bejn l-2012 u 2022? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6535. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Fid-dawl li fis-16 ta' Frar 2023 l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ppubblika "L-Ewwel Volum" mir-Rapport 

Finali taċ-Ċensiment tal-2021, jista' l-Ministru jgħid f’kemm-il volum se jkun jikkonsisti r-Rapport Finali u 

meta se jiġu ppubblikati?  

 

16/02/2023 

 

 

 

 



* 6536. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra ċ-ċertifikazzjoni tal-jetty li jintrabat miegħu l-Floating Storage 

Unit (Armada LNG Mediterrana) f'Marsaxlokk meta jkun qed iforni l-gass għall-użu tal-power stations?  

 

16/02/2023 

 

 

* 6551. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti u r-renders relattivi għall-proġett/i taħt l-Iskema 

'Project Green' li hemm ippjanat li jsir/u għal Triq Marsamxett, il-Belt Valletta? 

 

17/02/2023 

 



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 – Prim Minisru – Votazzjoni  

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

21 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 



KUMITATI TAL-KAMRA 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI  

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 22 ta’ Frar 2023, fis-2.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. 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;  

3. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol; u 

4. Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 – Ministru għall-Ġustizzja 

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

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 
 

Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 22 ta’ Frar 2023, 

fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti u; 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina ta’ Dott. Edward Woods għall-ħatra ta’ Chairperson 

tal-Awtorità Maltija għall-Edukazzjoni Avvanzata u Għolja. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar il-Ġimgħa, 24 ta' Frar 2023 fis-2.30 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 PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 27 ta’ Frar 2023, 

fis-2.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 27 ta’ Frar 2023, 

fl-4.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

  

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Diskussjoni dwar il-Programm ta’ Ħidma 2024+ tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri;   

3. Affarijiet oħra.                   
        RAYMOND SCICLUNA  

21 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 


