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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 92 

 

It-Tnejn, 27 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5260. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il rapport ta' serq u kriminalità oħra kien hemm f'Ħ'Attard u l-Mosta tul l-2022? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5261. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm impjegati fuq il-payroll tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (FES) u 

huma deployed fil-Ministeru tiegħu? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5262. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il tomna ta' art hemm quddiem l-Awtorita tal-Ippjanar (PA) għall-permess tal-

iżvilupp? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5263. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk u meta se terġa' tibda tiffunzjona l-Medical 

School jew jekk hux se jkun hemm premises ġodda? 

 

16/01/2023 
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* 5264. 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 impjegati fuq il-payroll tal-

Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (FMS) u huma deployed fil-Ministeru tiegħu? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5548. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-benefiċċju soċjali ta’ €100 li wiegħed il-Gvern li se jiġu depożitati fil-kont tal-bank tal-

individwi li huma dovuti jirċevuhom, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-kriterji li permezz tagħhom intgħażlu l-

persuni li kellhom jirċievu dan il-benefiċċju soċjali? Jista’ jgħid kemm kien in-numru ta’ persuni li rċevew dan 

il-benefiċċju soċjali? Jista’ jgħid kemm kien hemm persuni li appellaw għaliex ma rċevewx dan il-benefiċċju 

soċjali? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5855. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim 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 

 

 

* 5856. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi lista/i f'tabella tar-reati kollha identifikati mid-Dipartiment għall-Impiegi u r-

Relazzjonijiet Industrijali (DIER) skont it-tip, b'referenza għall-artikolu speċifiku fil-liġi miksura kif ukoll multa 

applikabbli, imqassma fis-sena bejn l-2013 u l-2022, li tinkludi wkoll analisi tan-numru ta’ kull tip fis-sena li 

ġew riżolti b’mod amikevoli, imħarrka, immultati, ħabs, li għadhom pendenti u kwalunkwe status ieħor, kif 

ukoll it-total f’ewro f’multi imposti u t-total effettivament miġbur, u t-total f’ewro f’arretrati dovuti lill-

impjegati u t-total attwalment miġbur, imqassam ukoll separatament skont it-tip għal kull sena bejn l-2013 u l-

2022? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5857. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jipprovdi lista/i f'tabella tar-reati kollha identifikati mid-Dipartiment għall-Impiegi u r-

Relazzjonijiet Industrijali (DIER) skont it-tip, b'referenza għall-artikolu speċifiku fil-liġi miksura kif ukoll multa 

applikabbli, imqassma fis-sena bejn l-2013 u l-2022, li tinkludi wkoll analisi tan-numru ta’ kull tip fis-sena li 

ġew riżolti b’mod amikevoli, imħarrka, immultati, ħabs, li għadhom pendenti u kwalunkwe status ieħor, kif 

ukoll it-total f’ewro f’multi imposti u t-total effettivament miġbur, u t-total f’ewro f’arretrati dovuti lill-

impjegati u t-total attwalment miġbur, imqassam ukoll separatament skont it-tip għal kull sena bejn l-2013 u l-

2022? 

 

31/01/2023 
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* 5858. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid x'inhuma l-proċeduri u l-perjodi ta' żmien segwiti mid-Dipartiment għall-Impiegi u 

r-Relazzjonijiet Industrijali (DIER) meta: 

1. jidentifika li min iħaddem kiser liġi; 

2. jiċħad dritt identiku b'mod ġenerali u jkun reċidiv, kemm jekk impjegat jagħmel talba jew le; u 

3. jekk impjegat jiffirmax jew le l-istqarrija finali tad-DIER? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5859. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid x'inhi l-proċedura u l-perjodu ta' żmien segwit mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u d-

diversi Ministeri, f'kull wieħed mill-każijiet li ġejjin separatament meta jsir jaf, kif ukoll jidentifika ruħu, ksur 

tad-drittijiet tal-impjieg, inklużi iżda mhux limitati għal atti ta' diskriminazzjoni tal-impjegati taċ-Ċivil, inkluż 

tqassim f'tabella skont it-tip, kif ukoll azzjoni meħuda, kull sena bejn l-2013 u l-2022? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5860. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema mir-rekwiżiti legali minimi li ġejjin, skont il-L.S. 452.116,  li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ 

Jannar 2019, huma inklużi, u liema mhumiex inklużi, fil-karta tal-paga (payslip) tal-Edukatur, sa Diċembru 

2022 mill-Ministeru għall-Edukazzjoni:  

1. l-isem tal-prinċipal; 

2. l-isem tal-impjegat; 

3. l-indirizz tal-prinċipal; 

4. it-titolu tal-pożizzjoni tal-impjegat; 

5. is-somma totali tal-pagi mħallsa; 

6. il-breakdown tas-somma totali tal-pagi mħallsa; 

7. il-perjodu li fir-rigward tiegħu l-kontenut tiegħu jirrelata;  

8. in-numru ta’ sigħat normali maħduma; 

9. in-numru ta’ sigħat imħallsa bħala overtime; 

10. in-numru ta’ sigħat imħallsa b’rata speċjali; 

11. in-numru ta’ sigħat ta’ leave annwali li ttieħdu; 

12. il-bilanċ ta’ leave li jkun fadal; 

13. il-pagi bażiċi riċevuti; 

14. breakdown ta’ kwalunkwe bonuses u allowances; u 

15. kwalunkwe tnaqqis effettwat, inkluż kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali nazzjonali, taxxa u oħrajn? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5902. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk f'Jannar l-x-ray machine tal-Qormi Health 

Centre kenitx qed tiffunzjona kuljum u kemm-il eżami ta' x-ray sar? 

 

01/02/2023 
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* 5903. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid f'liema stat wasal ix-xogħol fiċ-Ċentru tas-Saħħa ta’ 

Birkirkara u meta se jkun lest biex jilqa' l-pazjenti? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5904. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk nisa li jkunu tilfu t-tarbija tagħhom waqt it-

tqala u dawk in-nisa li jkunu qed jistennew jew kellhom tarbija jiġux ikkurati fl-istess swali fl-Isptar Mater Dei? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5905. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-Triq Sir Harry Luke, l-Imġarr, u x-xogħlijiet li hemm 

bżonn isiru min-naħa tal-Ministeru tagħha? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5906. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żvilupp fuq it-Triq Sir Harry Luke, l-Imġarr, u x-xogħlijiet li hemm 

bżonn isiru min-naħa tal-Ministeru tiegħu? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5907. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx xi żviluppi fuq il-proġett taċ-ċentru terapewtiku fl-Imtarfa u xi pjan qed 

iħejji? 

 

01/02/2023 

 

 

* 6201. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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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* 6202. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6203. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 6204. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6205. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 6206. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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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* 6240. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid mis-sena 2019 sal-lum kemm kienet l-ispiża totali fuq grawnds tal-futbol f’Għawdex min-

naħa tal-Ministeru għal Għawdex? Jista' jgħid kemm kienet l-ispiża fuq kull grawnd partikolari u x’kien ix-

xogħol li sar? Jista' jgħid ma’ kull grawnd tal-futbol f’Għawdex kemm hemm ħaddiema assenjati mill-Ministeru 

għal Għawdex jew minn xi skema u x’inhu x-xogħol ta' kull ħaddiem? Jista' l-Ministru jgħid liema xogħol fadal 

isir fuq il-grawnds tal-Qala u tan-Nadur u meta hu mistenni li jsir dan ix-xogħol? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6241. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Avviż Legali Nru 15 tal-2023, tista’ l-Ministru tgħid jekk ir-rimunerazzjoni lill-arbitru ta’ ħlas 

ta’ €150 għal kull każ hijiex irrispettivament min-numru ta’ seduti li jsiru f’kull każ? Tista’ l-Ministru tgħid 

kemm attwalment hemm arbitri fir-rigward tat-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi, u f’kull każ meta tiġi fi 

tmien il-ħatra ta’ kull wieħed minnhom? Tista’ tgħid ukoll tul l-2022 kemm ġew deċiżi każijiet mit-Tribunal 

għal Talbiet tal-Konsumaturi u f’kemm minn dawn il-każijiet ġew ukoll mogħtija danni morali a tenur tal-

artikolu 21 tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6292. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-proġett ta' permanent link bejn Malta u Għawdex, jista’ l-Ministru jgħid: 

a. fl-aħħar tmien xhur xi żviluppi kien hemm fejn jidħol dan il-proġett; 

b. liema studji hemm għaddejjin meta jwieġeb din il-mistoqsija u min qed jagħmel dawn l-istudji; 

ċ. jekk fl-aħħar tmien xhur kienx hemm xi studji li ġew konklużi; u 

d. jekk kien hemm studji konklużi, liema kienu dawn l-istudji, min għamilhom u jistax iqiegħed kopja tagħhpm 

fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6293. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3713 u 4798 kollha kemm huma (intiera) u jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra lista sħiħa tal-uffiċjali kollha minn Manager, Manager I u Manager II ’il fuq fil-Ministeru għal 

Għawdex, bid-dettalji tar-responsabbiltajiet tagħhom u l-pakkett finanzjarju sħiħ ta’ kull uffiċjal u kemm ilhom 

(inkluż snin u xhur) f'din il-kariga? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6295. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

 B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 3634, 3823 u 4601 dwar is-sejħa li ħareġ il-Ministeru 

tiegħu f’dawn l-aħħar ġimgħat għal “Tender for the management (service of tradesmen operators) of the fishers' 

facilities situated at Mġarr, Marsalforn and Xlendi, Gozo” jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija intera (kollha 

kemm hi) u jgħid ukoll min kien qed joffri dan is-servizz, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin u kemm kienet 

l-ispiża, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

08/02/2023 
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* 6296. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-proġetti f’Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex applika għalihom u liema 

minnhom ġew aċċettati u liema ma ġewx aċċettati biex isiru mill-programm 'Connecting Europe Facility of the 

European Union', kemm ingħata flus s’issa u kemm se jingħata flus minn dan il-fond il-Ministeru għal 

Għawdex għal dawn il-proġetti? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6307. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6012 u jgħid kemm daħlu rapporti għand il-Whistleblower 

tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) sena b'sena mis-sena 2015 sad-data li tiġi mwieġba din 

il-mistoqsija? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6308. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6013 u jgħid min hu jew huma l-uffiċjali fi ħdan l-Awtorità 

għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) li għandhom aċċess għall-email, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6309. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6016 u jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online 

news portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Awtorità għas-

Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar 2023? Jista' jgħid min fi ħdan l-

MFSA jiddeċiedi jekk mistoqsijiet jiġux mwieġba jew le? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6382. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6008, jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa s-salarju ta’ dawk 

l-ufficjali tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) li huma wkoll membri tal-Compliance 

Monitoring Committee fi ħdan il-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU)? 

 

13/02/2023 

 

* 6383. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm istanzi fis-snin 2020, 2021 u 2022 fejn membri tal-Compliance 

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

interess u ma pparteċipawx f'deċiżjonijiet? Meta kienu dawn l-istanzi u liema kienu l-membri tal-Compliance 

Monitoring Committee? 

 

13/02/2023 
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* 6384. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

rapporti mill-pubbliku ta' kunflitt ta' interess li seta' kellhom jew għandhom membri tal-Executive Committee 

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

 

13/02/2023 

 

 

* 6409. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Uffiċċju tal-

Prim Ministru u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħra jew kumpaniji f'isem l-Uffiċċju tal-

Prim Ministru u f'isem l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu? Jista' jagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u 

gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-Uniform Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6410. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook 

amministrati mill-Ministeru għas-Saħħa u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għas-Saħħa u f'isem l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu? Jista' jagħti l-isem tal-

imsemmija paġni, profili u gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-Uniform Resource Locator (URL) 

tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6411. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Ministeru għall-Wirt 

Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħra jew kumpaniji 

f'isem il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u f'isem l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu? 

Jista' jagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-Uniform 

Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6412. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Ministeru għall-

Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u f'isem l-entitajiet kollha li 

jaqgħu taħtu? Jista' jagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-

Uniform Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 
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* 6413. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Ministeru għall-

Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u f'isem l-entitajiet kollha li jaqgħu 

taħtu? Jista' jagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-Uniform 

Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6414. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Ministeru għall-

Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn 

jew kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali u f'isem l-entitajiet kollha 

li jaqgħu taħtu? Jista' jagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u jindika għal kull wieħed minnhom il-

Uniform Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6435. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi s-sitwazzjoni meta x-sheltered accommodations huma mimlijin? Jista’ jgħid jekk 

hemmx pjan biex jiżdiedu sheltered accommodations oltre dak li nfetaħ – dar Il-Milja, fiż-Żejtun – li huwa 

second stage shelter?  

 

13/02/2023 

 

 

* 6452. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta sar xogħol ta' manutenzjoni fi Ġnien Vjal de la Cruz, Ħal Qormi, u x’tip ta’ xogħol 

sar matul l-2022 u sal-ġurnata li fiha qed tingħata din it-tweġiba, maqsuma xahar b'xahar? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6453. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li fi Triq l-Imdina f’Ħal Qormi hemm problema kbira għax malli tagħmel ħalba xita jfur id-drenaġġ 

b’detriment lejn is-saħħa tar-residenti Qriema, lejn il-komunità kummerċjali u kull min jaħdem u jiffrekwenta 

din iż-żona, u billi ta’ min jinnota li fl-aħħar snin il-Ministeru responsabbli mit-Trasport u l-Infrastruttura wettaq 

xogħol ġdid f’din it-triq, tista’ l-Ministru tispjega x’tip ta’ xogħol qed isir biex din il-problema tiġi indirizzata? 

Tista’ tindika wkoll meta din il-problema se tiġi riżolta? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6454. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Peress li fi Triq l-Imdina f’Ħal Qormi hemm problema kbira għax malli tagħmel ħalba xita, ifur id-drenaġġ 

b’detriment lejn is-saħħa tar-residenti Qriema, lejn il-komunità kummerċjali u kull min jaħdem u jiffrekwenta 
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din iż-żona, u billi ta’ min jinnota li fl-aħħar snin il-Ministeru responsabbli mit-Trasport u l-Infrastruttura wettaq 

xogħol ġdid f’din it-triq, jista’ l-Ministru jispjega x’tip ta’ xogħol qed isir biex din il-problema tiġi indirizzata? 

Jista’ jindika wkoll meta din il-problema se tiġi riżolta? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6478. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4339, 4896, 5647, 5844 u 6251 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-

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

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

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

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

 

15/02/2023 

 

 

* 6493. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk meta jseħħu inċidenti fuq siti ta’ kostruzzjoni u jkunu għaddejjin inkjesti 

maġisterjali, hux qed ikun hemm pulizija stazzjonat fuq l-istess siti u jekk dan il-pulizija jibqax hemm sa meta 

tintemm l-inkjesta? Jekk iva, kemm hemm siti li bħalissa għandhom għassa magħhom? Liema huma dawn is-

siti? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6495. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6070 u jgħid fiex intefqu jew se jintefqu s-€60 miljun li ġew 

iddedikati għar-rinovazzjoni ta’ faċilitajiet eżistenti kif ukoll għall-bini ta’ oħrajn ġodda bi preparazzjoni għal-

Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li għandhom isiru f’Malta iktar tard matul din is-sena? Liema faċilitajiet se jitwettqu 

b’din in-nefqa u kemm kienet jew kemm se tkun in-nefqa fuq kull faċilità? Liema minn dawn il-faċilitajiet 

tlestew? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6504. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6505. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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? 

 

16/02/2023 
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* 6506. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6517. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6360 u jgħid jekk kienx hemm investigazzjoni jew rapport 

ippreparat 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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6518. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6358, jista’ l-Ministru jara u jikkonsidra mill-ġdid it-talba 

sabiex Triq il-Kampanella, Fgura, issir, billi fil-leġiżlatura preċedenti kien hemm impenn li din se ssir? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6519. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet 1390, 1657, 2056, 2928, 4461, 5066, 5165 u 6362, jista’ l-Ministru jgħid meta ser 

jibda x-xogħol neċessarju fil-Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid? Jista’ jgħid almenu jekk sal-aħħar tal-

leġiżlatura preżenti dan hux ser ikun konkluż? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6520. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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-karozza minn fuqha? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6521. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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-karozza minn fuqha? 

 

16/02/2023 
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* 6522. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1198 u 5700, tista’ l-Ministru tara li x-xogħol ma jdumx 

ma jsir fi Triq il-Kampanella, il-Fgura, għax kull darba li tinżel ix-xita l-garages tar-residenti jsiru mhux 

operabbli? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6537. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm ġiet tiswa fi flus l-operazzjoni li biha l-Floating Storage Unit (Armada LNG 

Mediterrana) ġie maqlugħ minn mal-jetty f'Marsaxlokk biex inħareġ 'il barra fuq l-istorm moorings u biex 

ittieħed lura f'postu u reġa' tqabbad mal-jetty biex jerġa' jibda jforni l-gass? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6538. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk il-proċess li bih it-tanker Armada LNG Mediterrana jinqala' minn mal-jetty jinvolvix 

automatic decoupling, jew huwiex manwali? Tista' tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-proċedura dettaljata li 

biha dan it-tanker jinqala' minn mal-jetty u jiġi winched fuq l-istorm moorings? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6542. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'inhuma l-kriterji li fuqhom jiġi deċiż jekk persuna hijiex eleġibbli għall-Blue Badge? 

Tista' tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' dawn il-kriterji? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6543. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x’inhu l-metodu li bih il-Bord tal-Appell għall-blue sticker jevalwa l-appelli li jirċievi 

wara li persuna tkun ġiet informata li mhijiex eleġibbli għall-Blue Badge? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6544. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il talba għandha pendenti quddiemha s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali 

għall-kustodja ta' xi proprjetà? Għal liema bini saret din it-talba u mingħand min saret? Fiex wasal il-proċess 

sabiex tkun konkluża kull waħda minn dawn it-talbiet? 

 

17/02/2023 
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* 6545. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex kienet tikkonsisti l-espressjoni ta' interess għall-bini msemmi Cavallerizza, magħruf 

ukoll bħala Ir-Razzett tax-Xjaten, Mellieħa? Mingħand min ġiet sottomessa u meta? X'inhi r-raġuni għala din it-

talba għadha pendenti? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6549. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Fil-każ tal-qtugħ ta' dawl tal-gżira Għawdxija li seħħ nhar il-Ħamis, 16 ta' Frar 2023, li dwaru l-Enemalta 

nnotifikat lill-pubbliku li "kuntrattur li kien qed jaħdem għal terzi fil-Mellieħa laqat il-cables ta' vultaġġ għoli li 

jissupplixxu lil Għawdex", tista' l-Ministru tgħid:   

a. jekk l-Enemalta kenitx informata qabel bdew dawn ix-xogħlijiet; 

b. kienx hemm clearance li l-kuntrattur jista' jibda x-xogħol u min ta din il-clearance; 

ċ. kienx hemm approvazzjoni mill-Enemalta biex ix-xogħol jinbeda; 

d. ġewx immarkati r-rotot tal-cables tas-servizzi kollha fuq il-post qabel ma beda x-xogħol; 

e. kienx hemm superviżjoni mill-Enemalta waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet qrib linji ta' 33kV li fuqhom 

tiddependi għalkollox il-gżira ta' Għawdex; u 

f. x'miżuri effettivi se jittieħdu biex xi ħaġa bħal din ma tirrepetix ruħha? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6550. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Fil-każ tal-qtugħ ta' dawl tal-gżira Għawdxija li seħħ nhar il-Ħamis, 16 ta' Frar 2023, li dwaru l-Enemalta 

nnotifikat lill-pubbliku li "kuntrattur li kien qed jaħdem għal terzi fil-Mellieħa laqat il-cables ta' vultaġġ għoli li 

jissupplixxu lil Għawdex", jista' l-Ministru jgħid:   

a. jekk l-Enemalta kenitx informata qabel bdew dawn ix-xogħlijiet; 

b. kienx hemm clearance li l-kuntrattur jista' jibda x-xogħol u min ta din il-clearance; 

ċ. kienx hemm approvazzjoni mill-Enemalta biex ix-xogħol jinbeda; 

d. ġewx immarkati r-rotot tal-cables tas-servizzi kollha fuq il-post qabel ma beda x-xogħol; 

e. kienx hemm superviżjoni mill-Enemalta waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet qrib linji ta' 33kV li fuqhom 

tiddependi għalkollox il-gżira ta' Għawdex; u 

f. x'miżuri effettivi se jittieħdu biex xi ħaġa bħal din ma tirrepetix ruħha? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6553. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont tal-manutenzjoni fl-iskola primarja ta' Ħal Għaxaq u meta huwa ppjanat li dan 

ix-xogħol jitlesta?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6554. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fejn wasal il-proġett ta' childcare għall-użu tal-impjegati fi ħdan il-Ministeru għall-

Edukazzjoni?  

 

20/02/2023 
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* 6555. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-proċedura, jekk hemm, ta' meta jidħlu rapporti fuq membri tal-SLT tal-iskejjel tal-

Istat? Jista' jgħid ukoll min jinvestiga tali rapporti?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6560. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6366, fid-dawl li l-Ministru ma poġġiex fuq il-Mejda tal-

Kamra l-kuntratti tal-persuna, li d-dettalji dwarha ntbagħtu separatament mal-istess mistoqsija, li sservi bħala 

CEO tal-ITS u tal-MCC, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratti tal-impjieg ta’ din il-

persuna maż-żewġt entitajiet indikati u dan kif ġie mitlub jagħmel fil-mistoqsija oriġinali? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6561. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6302, jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx allowances, 

benefiċċji u perkaċċi oħra (inkluż karozza, mobile eċċ), apparti mis-salarju bażiku, u jekk iva dawn x'inhuma u 

għal kemm jammontaw?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6562. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’kien l-iskop li partijiet mill-wied ta’ Ħal Qormi ma ġewx imsaqqfa fil-proġett li 

għaddej bħalissa kif muri fir-ritratti li qegħdin jiġu annessi?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6563. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru telenka r-rapporti u lmenti li daħlu dwar qtugħ ta' dawl fi Triq il-Belt Valletta, bejn ir-Rabat u 

Ħ'Attard, mill-1 ta' Settembru 2022 sa meta qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija (data, ħin, u b'liema mezz sar ir-

rapport jew ilment)? Tista' wkoll tgħid meta sar kull intervent li sar biex id-dawl f'din it-triq jitranġa mill-1 ta' 

Settembru 2022 sa meta qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6569. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' jgħid il-Ministru jekk huwiex infurmat dwar l-istat ħażin tat-toilets tal-iskola primarja fl-Imġarr, tant li t-

tfal qegħdin jirrifjutaw li jinqdew fihom? Huwa infurmat il-Ministru dwar klassijiet fl-istess skola li kellhom l-

ilma jċarċar mal-ħitan fejn għaddejjin il-wires tal-interective whiteboards u sal-lum ma kien hemm ebda 

intervent dwar dan? 

 

20/02/2023 
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* 6570. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk jaqbilx li fl-iskola Primarja tal-Imġarr il-brejk tat-tfal huwa biss ta' kwarta, meta 

għandna l-obbligu li nippromwovu l-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel u  meta f'Malta l-problema tal-obesità hija 

waħda kbira?  

 

20/02/2023 

 

* 6571. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li ma tqassamx frott u ħaxix lit-tfal fl-iskola primarja tal-Imġarr? Jista' 

jgħid jekk iċ-ċirkolari dwar tqassim ta’ frott u ħaxix waslitx għand il-ġenituri tat-tfal li jattendu l-iskola? 

 

20/02/2023 

 

* 6572. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid għalfejn fl-iskola primarja tal-Imġarr ma titħaddimx l-istess prassi li hemm fi skejjel oħra 

fil-Kulleġġ San Nikola, fejn meta t-tfal tal-kindergarten jitqassmu, jintbagħtu relievers biex jagħmlu dan? 

 

20/02/2023 

 

* 6573. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li bħalissa qegħdin jistennew post tal-Housing? Kemm minn dawn 

il-persuni huma barranin li jgħixu Malta?  

 

20/02/2023 

 

* 6574. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm barranin jgħixu f'post tal-Gvern fis-snin 2020, 2021 u 2022?  

 

20/02/2023 

 

* 6578. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għad-dawl maqtugħ f'diversi toroq madwar Marsaskala u Ħal Għaxaq, tista’ l-Ministru tgħid meta 

s-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ dawl f’numru ta’ toroq madwar dawn il-lokalitajiet se tiġi għan-normal?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6579. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il serqa ġiet rapportata f'Għawdex mill-1 ta' Jannar ta' din is-sena sa meta tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jgħid f'liema rħula ġew imwettqa dawn is-serqiet? Kemm minn dawn ġew 

solvuti? 

 

20/02/2023 
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* 6581. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il rapport ta' undervoltage jew overvoltage rċeviet l-Enemalta mill-1 ta' Jannar tal-

2022 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari u telenka wkoll il-lokalitajiet minn fejn saru 

r-rapporti? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6582. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5428 dwar allokazzjoni tad-djar lil persuni li huma single, 

jista’ l-Ministru jelenka fid-dettall minn liema stock ingħataw  dawn l-1,989 akkomodazzjoni? Jista’ jgħid ukoll 

kemm kienu minn binjiet tal-Gvern (housing estates) u kemm kienu mill-skema 'Kiri' jew minn l-iskema li 

ħarġet wara din l-iskema? Jista’ jgħid ukoll f'liema lokalitajiet kienu dawn? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6583. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5429 u għall-proġett tal-mina taħt l-art mis-

Swieqi/Pembroke għal Paceville, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-kundizzjonijiet kollha mogħtija mill-Awtorità 

tal-Ippjanar għal żvilupp lill-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament?  

 

21/02/2023 

 

 

* 6584. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5937 fejn il-Ministru qal li s-sewwieqa tal-e-scooters 

għandhom jużaw veloċità ta’ 10km fis-siegħa, jista’ l-Ministru jgħid jekk din il-veloċità hijiex ta’ periklu għal 

dawk li jimxu, peress li persuna normali timxi bejn 3km u 4km fis-siegħa? 

 

21/02/2023 

 

* 6585. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Fid-dawl li l-Ministeru jinsisti fuq anzjanità attiva, jista’ l-Ministru jgħid kif jistgħu l-anzjani jagħmlu dan u 

joħorġu jimxu meta diversi bankini pubbliċi huma meħuda minn imwejjed u siġġijiet u boroz tal-iskart, filwaqt 

li fil-promenades m'hemmx sigurtà minħabba diversi abbużi minn dawk li jużaw l-e-scooters, fejn mhux l-

ewwel darba li anzjani jintlaqtu minn dawn l-istess e-scooters? X’ser jagħmel biex l-anzjani jkollhom serħan tal-

moħħ u aċċessibbiltà? 

 

21/02/2023 

 

* 6586. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6052, peress li l-LESA taqa’ taħt ir-responsabilità tal-

Ministeru tiegħu, jista' l-Ministru jwieġeb din il-mistoqsija u jgħid kemm uffiċjali tal-LESA ħarġu multi għaliex 

e-scooters kienu pparkjati ħażin? Kemm ġew imneħħija minn fuq il-promenades ġewwa San Ġiljan u Tas-

Sliema? 

 

21/02/2023 



17 

 

 

* 6587. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4092 u 5154 u jgħid min huma l-periti u/jew ditti tal-periti 

li huma mqabbdin mill-Building Construction Authority (BCA) sabiex jirrevedu l-method statements li jiġu 

sottomessi u jekk humiex imqabbdin permezz ta’ direct orders jew b’mod ieħor, kif ukoll ir-rata ta’ 

remunerazzjoni tagħhom? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6591. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fl-2022 kemm-il rapport sar mill-pubbliku jew entitajiet pubbliċi oħrajn lill-Awtorità tal-

Artijiet fuq imwejjed u siġġijiet? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6592. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi ħadet jew ser tieħu l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet 

tal-Konsumatur (MCCAA) biex jitwaqqfu abbużi fejn kummerċjanti jew negozji qed jgħollu l-prezzijiet tal-ikel 

u prodotti oħrajn u li allura qegħdin jikkawżaw biex ħafna prodotti tal-ikel jogħlew? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6593. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru x'inhu n-numru ta’ arbitri fit-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumatur? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6594. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hija l-medja ta’ każijiet li kull arbitru tat-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumatur 

jisma’ fis-sena? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6595. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5710 u jgħid kemm saru spezzjonijiet ta’ infurzar mill-

Awtorità tal-Artijiet f’Għawdex matul is-sena 2022, indikati xahar b’xahar u skont il-lokalità? 

 

21/02/2023 
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* 6604. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk dan l-aħħar sarux sejħiet għal post of 

Emergency Ambulance Responder? Kemm applikaw persuni? Meta għalqet l-applikazzjoni? Kemm riedu 

jimtlew postijiet? Jista’ jgħid sarux eżamijiet jew interviews? Min għamel l-interviews? Min ħatar il-Bord tal-

Għażla? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6605. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5267, jista' l-Ministru jgħid fiex waslu d-diskussjonijiet 

biex il-Laboratory Technicians fl-Iskejjel tal-Knisja jingħataw il-promozzjonijiet ta' ATO, TO, STO u PTO 

bħall-Iskejjel tal-Gvern?  

 

21/02/2023 

 

 

* 6622. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6258 dwar il-ftuħ ta’ Child Development Assessment Unit 

(CDAU) ġewwa Għawdex, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex waslu d-

diskussjonijiet bejnu u l-Ministri kkonċernati l-oħra? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6631. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

 

Fid-dawl li l-Awtorità tal-Artijiet toffri diversi skemi li jgawdu minnhom diversi intrapriżi privati u sidien ta’ 

ħwienet fejn skema partikolari hi l-iskema pilota tal-għoti ta’ ċens temporanju lill-kerrejja jew l-operaturi tal-

ħwienet li huma proprjetà tal-Gvern fil-Belt Valletta, jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm negozji li diġà 

bbenefikaw mill-iskema? Peress li l-Gvern kellu wkoll jestendi din l-iskema għal lokalitajiet differenti madwar 

Malta, jista’ l-Ministru jgħid f’liema lokalitajiet se tkun qed tinfetaħ din l-iskema u jekk l-iskema hux se terġa’ 

tiġi estiża fil-Belt Valletta? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6632. L-ONOR. CRESSIDA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega f’aktar dettall kif se jitqassmu u jintużaw il-fondi Ewropej li jammontaw għal 

€2.2 biljun fis-snin li ġejjin, b’mod partikolari kif dawn se jolqtu b’mod dirett lill-familji Maltin u Għawdxin? 

 

22/02/2023 

 

* 6633. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jara jekk hux possibbli li xi ħitan li waqgħu minħabba l-maltemp ta’ xi ġranet ilu fi Triq Ħal 

Tarxien, iż-Żejtun jiġu rranġati minħabba li huma ta’ periklu għas-sewwieqa li jgħaddu minn din it-triq? 

 

22/02/2023 
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* 6634. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk applikax għal Fondi Ewropej għar-rikostruzzjoni ta’ Triq Marsalforn, mir-Rabat għal 

Marsalforn? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6635. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm kumpaniji privati ġewwa l-Gozo Innovation Hub? Kemm iħaddmu persuni 

dawn il-kumpaniji? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6636. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6502 u 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? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6642. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx atleti, li mhumiex ta’ nazzjonalità Maltija, li qegħdin fil-proċess li jintgħażlu, 

jew diġà ġew magħżula, biex jipparteċipaw f’isem Malta fil-Logħob tal-Istati ż-Żgħar tal-Ewropa li ġejjin u li 

għalhekk se jieħdu post l-atleti ta’ nazzjonalità Maltija? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6643. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jekk hemm atleti, li mhumiex ta’ nazzjonalità Maltija, li qegħdin fil-proċess li jintgħażlu jew li diġà ġew 

magħżula biex jirrappreżentaw lil Malta fil-Logħob tal-Istati ż-Żgħar tal-Ewropa li ġejjin, jista’ l-Ministru jagħti 

lista sħiħa ta’ dawn l-atleti , in-nazzjonalità tagħhom u d-dixxiplini li se jkunu qed jipparteċipaw fihom? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6644. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet l-ispiża totali għall-akkwist tal-yacht tal-qlugħ "Viva Malta",  li tnieda fil-21 

ta' Diċembru 2022? 

 

23/02/2023 
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* 6645. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Peress li l-yacht tal-qlugħ "Viva Malta" huwa yacht tekniku u kkumplikat ħafna biex jitħaddem, jista' l-Ministru 

jispjega r-raġuni għall-akkwist ta' yacht tal-qlugħ daqshekk ikkumplikat u tekniku? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6646. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema tiġrijiet, kemm fil-Mediterran kif ukoll barra mill-Mediterran, se jkun qed 

jipparteċipa l-yacht tal-qlugħ "Viva Malta"? Jista’ jgħid f'liema dati se jkunu qed isiru dawn it-tiġrijiet, kemm se 

jkun kull ħlas ta' parteċipazzjoni għal kull tiġrija  u meta se tkun l-ewwel tiġrija li fiha se jkun qed jieħu sehem 

dan il-yacht tal-qlugħ? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6647. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-baħrin tal-yacht tal-qlugħ "Viva Malta" hux se jkunu kollha Maltin jew kollha 

barranin jew jekk hux se jkunu kemm Maltin kif ukoll barranin? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6649. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk jistax jagħti l-awtorizzazzjoni biex  tinfetaħ il-

Communal Clinic f’Marsakala għat-teħid tad-demm (Phlebotomy) kull nhar ta' Sibt filgħodu minbarra matul il-

ġimgħa, peress li ħafna persuni jaħdmu matul il-ġimgħa u hemm domanda biex jibdew jinqdew is-Sibt? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6657. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’rabta mal-Aġenzija Legal Aid Malta, jista’ l-Ministru jgħid:  

a. kemm ġew riferuti klijenti għal kawżi ċivili u kriminali bejn l-2018 u l-2021; 

b. x’kienet ir-rata ta’ suċċess għal dawn il-każijiet li nqatgħu f’dan il-perjodu u jekk m’hemmx informazzjoni 

dwar dan, għaliex ma tinġabarx; 

ċ. x’inhi l-proċedura jekk il-klijent ma jkunx kuntent bis-servizz legali li qed jingħata; 

d. x’jiġri jekk l-avukat ma jkunx irid jirrinunzja mill-każ;  

e. jekk hemmx kodiċi ta’ kondotta għall-avukati tal-għajnuna legali; jekk le għaliex le, u jekk iva x’jiġri meta 

dan jinkiser; 

f. kemm hemm avukati li joffru s-servizz permezz tal-Uffiċċju tal-Għajnuna Legali; u 

g. kemm jitħallsu fix-xahar dawn l-avukati? 

 

23/02/2023 
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* 6660. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm tfal fuq il-waiting list taċ-Child Protection Services? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6661. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma dawk il-pajjiżi li mhumiex stati membri tal-Unjoni Ewropea u li l-Istat Malti 

għandu ftehim bilaterali magħhom? Meta kien iffirmat dan il-ftehim u x’kien l-iskop li għalih ġie ffirmat? Jista’ 

jgħid liema minn dan il-ftehim kien emendat mill-2004 ’l hawn u liema ma kienx emendat u jagħti r-raġunijiet 

rispettivi? 

 

23/02/2023 
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MOZZJONIJIET 

 

107. IL-MINISTRU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-ONOR. JONATHAN ATTARD, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex ikompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9” 

 

20.02.2023 

 

 

108. IL-MINISTRU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U L-IPPJANAR, L-ONOR. STEFAN ZRINZO 

AZZOPARDI, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda liġijiet varji dwar il-bini u l-kostruzzjoni” 

 

21.02.2023 

 

 

109. IL-MINISTRU GĦALL-ĠUSTIZZJA, L-ONOR. JONATHAN ATTARD, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex ikompli jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u 

Proċedura Ċivili, Kap. 12” 

 

22.02.2023 

 

 

 

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 
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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. Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tielet Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

19. Mozzjoni Nru 92 – Mozzjoni dwar il-Ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards – Prim Minisru – Tieni Vot  

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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.  

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA  

U L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar tal-Iżvilupp se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 1 

ta' Marzu, 2023 fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Partial Local Plan Review of the Cemeteries Policy and Design Guidance (2015) regarding the 

development of standalone crematoria.  

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI  

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 1 ta’ Marzu 2023, fit-3.30 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering (Kontinwazzjoni)– Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol. 

 

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 

Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju 

Internazzjonali (Kont.) – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn 6 ta’ Marzu 2023 fil-4:30 p.m. fil-

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-espansjoni tas-servizzi fil-Port tal-Imġarr, Għawdex, (kont.); u 

3. Affarijiet oħra. 

 

                                 

        RAYMOND SCICLUNA  

24 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 


