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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 93 

 

It-Tlieta, 28 ta' Frar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5549. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm LSEs li mhumiex Maltin li jaħdmu fi skejjel tal-Istat? 

 

23/01/2023 

 

 

* 5798. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jispjega fid-dettall x’qiegħed isir sabiex il-lista ta’ stennija għas-servizz tal-Għajnuna fid-Dar 

titnaqqas? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5799. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn nies li għandhom ’il fuq minn mitt sena? Jista' jelenka età b’età? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5800. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn tfal (subien u bniet) li fil-preżent qed jgħixu f’xi dar residenzjali? 

 

30/01/2023 
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* 5801. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’qiegħed isir sabiex il-lista ta’ stennija fil-każijiet ta’ servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum, 

is-Servizz ta’ Ħidma Soċjali kif ukoll l-Access Communication Technology Unit (ACTU) jiġu mnaqqsa 

drastikament? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5802. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni minn Marsaskala li għadhom qed jistennew akkomodazzjoni 

soċjali? Kemm ilhom li applikaw għal dan is-servizz? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5861. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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; 

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

 

31/01/2023 

 

 

* 5862. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

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; 
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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 

 

 

* 5863. 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-Kummissjoni Nazzjonali għall-

Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) f'każijiet fejn ikun ġie rrapportat att ta' diskriminazzjoni, għal kull każ 

separatament, meta ssir taf bihom? Jista’ l-Prim Ministru, jekk jogħġbu, jipprovdi fit-tweġiba tqassim f'tabella 

skont it-tip ta' diskriminazzjoni, azzjoni meħuda kif ukoll  riżultat finali għal kull sena bejn l-2013 u l-2022? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5908. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan, u meta, biex issir rikostruzzjoni ta' Triq il-Kbira, f'Ħaż-Żebbug, Malta? 

 

01/02/2023 

 

 

* 5940. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5131 u jgħid kemm hi l-popolazzjoni tal-istudenti f’kull 

skola statali u kemm minnhom imorru l-iskola bit-trasport offrut mill-istat b’xejn, maqsuma skola skola?  

 

02/02/2023 

 

 

* 5941. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5133 u ċjoè: Fid-dawl li fl-iskola fejn sar l-abbuż sesswali 

fuq studenta, il-Ministeru għall-Edukazzjoni żied tliet Morning Supervision points, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

dan ifissirx li l-Ministeru qiegħed jammetti li ma pprovdiex biżżejjed morning transport supervision points biex 

tkun koperta l-iskola kollha? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6207. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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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* 6208. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 6209. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 6210. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm-il karozza hemm fis-Segretarjat Privat tiegħu u x’inhi l-għamla tagħhom? 

Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu? Jekk ma nħarġet l-ebda tender, jista' 

jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu; jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu u mingħand min? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6211. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il karozza hemm fis-Segretarjat Privat tiegħu 

u x’inhi l-għamla tagħhom? Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu? Jekk 

ma nħarġet l-ebda tender, jista' jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu; jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu u mingħand min? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6212. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza hemm fis-Segretarjat Privat tiegħu u x’inhi l-għamla tagħhom? Jista' 

jgħid jekk inħarġitx tender għall-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu? Jekk ma nħarġet l-ebda tender, jista' 

jgħid:  

a) mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu; jew 

b) kemm qed jinkrew kuljum il-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu u mingħand min? 

 

07/02/2023 
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* 6259. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se ssir il-manutenzjoni tal-pont li jinsab fit-triq fiż-żona Tat-Temp, Wied il-Bużbież, 

Mtaħleb Rabat, RBT4420 wara li saru diversi rapporti lill-Kunsill Lokali Rabat, lill-Awtorità tal-Artijiet, lil 

Valley Management Unit u lil Infrastructure Malta peress li  dan l-inkonvenjent qed iwaqqaf lil diversi bdiewa 

milli jaċċesaw ir-raba' tagħhom? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6260. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid meta se ssir il-manutenzjoni tal-pont li jinsab fit-triq fiż-żona Tat-Temp, Wied il-Bużbież, 

Mtaħleb Rabat, RBT4420 wara li saru diversi rapporti lill-Kunsill Lokali Rabat, lill-Awtorità tal-Artijiet, lil 

Valley Management Unit u lil Infrastructure Malta peress li dan l-inkonvenjent qed iwaqqaf lil diversi bdiewa 

milli jaċċesaw ir-raba' tagħhom? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6261. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm irriżenjaw professjonisti li jaħdmu fis-settur 

tas-saħħa, allied health professionals, infermiera u tobba fis-snin 2021 u 2022 u jgħid x’inhi r-raġuni għaliex 

irriżenjaw? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6262. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex hemm differenza bejn l-istandards li 

jintużaw biex allied health professionals u tobba tal-familja jkollhom klinika li joperaw minnha, partikolarment 

tal-podjatra, meta kemm it-tabib kif ukoll il-podjatra jużaw ix-xfafar? 

 

07/02/2023 

 

 

* 6297. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 16999, 18174, 20272 u 23269 tat-13-il Leġiżlatura, kollha 

kemm huma (intiera), u jgħid kemm kien hemm u fil-preżent kemm hemm persuni li jaqgħu taħt ir-

responsabilità tas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex li huma impjegati bħala Consultants, 

Persons of Trust, Position of Trust, Contract for Service, Customer Care Representatives OPM jew b'Direct 

Order sena b'sena u xahar b'xahar mill-10 ta' Marzu 2013 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija 

parlamentari? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6298. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3961 dwar xogħlijiet ta’ cables tad-dawl li baqgħu 

mwaħħlin mal-faċċati tad-djar u bini ieħor fil-Pjazza tax-Xewkija, Pjazza San Franġisk fir-Rabat u l-waterfront 
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ta’ Marsalforn, fejn kien ġie mwieġeb "li s-sejħa għall-offerti ġiet abbozzata", jista’ l-Ministru jgħid jekk it-

tender ħarġitx u jekk iva, meta ħarġet u meta se jibdew ix-xogħlijiet? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6304. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 3630 u 4863 dwar ix-xogħlijiet ta' twaqqigħ ta' numru ta' 

stallel taż-żwiemel fil-Korsa taż-Żwiemel f'Ta’ Xħajma, minħabba li ngħad li kienu f'qagħda perikoluża li iżda 

sal-ġurnata qabel twaqqgħu kienu għadhom qed jintużaw mis-sidien taż-żwiemel biex fihom ipoġġu ż-żwiemel 

tagħhom qabel u wara t-tiġrijiet, jista' l-Ministru jgħid dan ix-xogħol kienx kopert bil-permessi tal-Awtorità tal-

Ippjanar permezz ta’ applikazzjoni ta' Dangerous Structures (DS) u jekk iva, iqiegħed kopja ta' dan il-permess 

fuq il-Mejda tal-Kamra? Jista' jgħid min għamel dan ix-xogħol ta' twaqqigħ, kif intgħażel u kemm ġie jiswa? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6305. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4976 u 5580 kollha u jagħti rendikont dettaljat ta' fejn dawn 

il-fondi kienu użati u għal xiex? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6378. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm saru pagamenti fuq it-tender 3085/2019 'Trenching and pipelaying for the second 

class water (new water) distribution water in Gozo' sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Tista' tgħid 

kull pagament lil min sar, kemm kien u ta’ liema xogħol/servizz/servizzi kien dak il-pagament? Tista’ tgħid 

ukoll jekk ix-xogħol mitlub f’din l-imsemmija sejħa sarx kollu u jekk le x’fadal isir u meta hu maħsub li jitlesta 

kollu? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6379. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4517 u jgħid liema parroċċi u istituzzjonijiet tal-Knisja 

f'Għawdex ingħataw kontribuzzjonijiet, għajnuna fi flus jew għajnuna oħra mill-Ministeru tiegħu, jew xi waħda 

mill-entitajiet li taqa' taħt il-Ministeru tiegħu minn Jannar 2020 sal-lum? Jista' jgħid f'kull każ kemm kien l-

ammont jew għajnuna oħra li ngħatat jew ġie miftiehem li tingħata lil kull parroċċa u għal liema skop ingħatat u 

minn liema Direttorat jew Diviżjoni ngħatat? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6380. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4519, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Edukazzjoni, 

l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid fil-preżent kemm hemm 

ħaddiema fi ħdan il-Ministeru tiegħu li qed jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni tal-iskejjel f’Għawdex? 

 

13/02/2023 
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* 6415. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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

Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 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 

 

 

* 6416. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 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 

 

 

* 6417. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtha jew minn persuni 

oħrajn jew kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u f'isem l-

entitajiet kollha li jaqgħu taħtu? Tista' tagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u tindika għal kull 

wieħed minnhom il-Uniform Resource Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6418. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 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 

 

 

* 6419. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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

Għawdex u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew kumpaniji f'isem il-Ministeru għal 

Għawdex 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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* 6420. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew 

kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 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 

 

 

* 6455. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5604, jista' l-Ministru jgħid meta se jsir ix-xogħol fuq it-

triq li waqgħet f'Wied il-Qlejgħa 13-il xahar ilu? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6460. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6017 u jagħti lista tal-promozzjonijiet kollha, inkluż it-titlu 

tal-impjieg, li saru fi ħdan l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji bejn April tal-2013 u l-ġurnata li fiha 

titwieġeb din il-mistoqsija? Kemm hu l-pakkett finanzjarju, inkluż il-perkaċċi għall-imsemmija impjiegi? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6507. 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-2019? Jista' 

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

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6508. 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-2018? Jista' 

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

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6509. 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-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? 

 

16/02/2023 
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* 6510. 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-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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6511. 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-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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6512. 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-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? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6523. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba attenda laqgħat barra minn pajjiżna in konnessjoni max-xogħol 

Ministerjali tul is-sena li għaddiet? Jista’ jgħid ukoll min akkumpanjah u kemm kienu l-ispejjeż relattivi tal-

vjaġġ u l-akkomodazzjoni? 

 

16/02/2023 

 

 

* 6546. 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 l-Batterija Wied Musa, 

li wara ġie konvertit għall-Marfa Palace Hotel, magħruf ukoll bħala l-Palazz l-Aħmar, Mellieħa? Mingħand min 

ġiet sottomessa u meta? X'inhi r-raġuni għala din it-talba għadha pendenti? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6547. 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 l-Fortizza ta' Selmun, 

magħruf ukoll bħala Fort Campbell, fil-Mellieħa? Mingħand min ġiet sottomessa u meta? X'inhi r-raġuni għala 

din it-talba għadha pendenti? 

 

17/02/2023 
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* 6548. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk Ambjent Malta għandhiex pjan li tagħmel xi xogħol fuq il-bini msemmi l-Fortizza ta' 

Selmun, magħruf ukoll bħala Fort Campbell, fil-Mellieħa? Jekk iva, xi pjanjiet għandha? Fiex waslu dawn il-

pjanijiet? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6556. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm twaħħlu stickers mal-boroż tal-iskart minħabba li dawn ikunu nstabu barra fil-

ġurnata li fiha ma jinġabarx dan it-tip ta' skart? Tista' tipprovdi din l-informazzjoni lokalità b’lokalità? Tista' 

tgħid x'verifiki qed isiru li l-iskart verament ikun inħareġ fil-ġurnata l-ħażina u mhux li l-kuntrattur ma jkunx 

ġabar dan l-iskart meta suppost ġabru qabel ma jitwaħħlu dawn l-istickers? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6557. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm twaħħlu stickers mal-boroż tal-iskart minħabba li dawn ikunu nstabu barra fil-

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

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

dan l-iskart meta suppost ġabru qabel ma jitwaħħlu dawn l-istickers? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6558. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6285 u jgħid kemm hawn persuni li għandhom liċenzja tas-

sewqan Maltija valida, skont il-kategoriji differenti? Kemm minn dawn il-liċenzji huma ta’ persuni Maltin? 

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

liċenzji huma ta’ persuni li ġejjin minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6575. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu complementary tickets minn Festivals Malta nhar il-Ħadd 19 ta' Jannar?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6576. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux l-anzjani kollha intitolati għas-somma ta' €350 li ngħatat fil-bidu ta' Jannar li 

għadda rċevew il-flus dovuti lilhom?  

 

20/02/2023 
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* 6577. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonsidra li d-Dipartiment għas-Sigurtà Soċjali jerġa' jibda jinforma lill-anzjani permezz ta' 

SMS meta dawn tkun daħlitilhom il-pensjoni?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6580. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-istudenti li kienu jattendu l-Iskola Primarja tal-Imtarfa u li issa qegħdin jattendu l-

iskola tal-Imsida humiex se jiġu allokati fl-Iskola Primarja "A" fi Triq il-kulleġġ, ir-Rabat, f'Settembru li ġej?  

 

20/02/2023 

 

 

* 6588. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5149 u jgħid kemm hemm persuni f’Malta/Għawdex li huma 

fuq is-servizzi soċjali? Jista’ jagħti l-kategoriji kollha ta’ dawn is-servizzi soċjali u jgħid kemm hemm persuni 

f’kull kategorija? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6589. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Fid-dawl li fi ftit taż-żmien ieħor wieħed jista’ jagħmel użu tal-Kannabis, jista’ l-Ministru jgħid jekk wieħed 

jistax isuq il-vettura fit-triq wara li jkun għamel użu mill-Kannabis? Ser ikun hemm xi testijiet bħalma jiġri fl-

użu tal-alkoħol? Ser jibqa’ illegali  li wieħed jagħmel użu tas-sustanzi u jsuq vetturi?  Kif wieħed jista’ jserraħ 

rasu li meta jkollu t-tfal l-iskola fuq vannijiet tal-iskola jew jagħmel użu minn taxi/cabs/vannijiet privati, is-

sewwieq ma jkunx taħt effett ta’ din is-sustanza? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6590. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li fi ftit taż-żmien ieħor wieħed jista’ jagħmel użu tal-Kannabis, jista’ l-Ministru jgħid jekk wieħed 

jistax isuq il-vettura fit-triq wara li jkun għamel użu mill-Kannabis? Ser ikun hemm xi testijiet bħalma jiġri fl-

użu tal-alkoħol? Ser jibqa’ illegali  li wieħed jagħmel użu tas-sustanzi u jsuq vetturi?  Kif wieħed jista’ jserraħ 

rasu li meta jkollu t-tfal l-iskola fuq vannijiet tal-iskola jew jagħmel użu minn taxi/cabs/vannijiet privati, is-

sewwieq ma jkunx taħt effett ta’ din is-sustanza? 

 

21/02/2023 

 

* 6596. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5711 u jgħid kemm-il applikazzjoni rċeviet l-Awtorità tal-

Artijiet fl-aħħar għaxar snin? Kemm minn dawn għadhom pendenti? 

 

21/02/2023 
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* 6597. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-kuntratt tas-sussidjarja tal-Air Malta għat-trasferiment tas-Selmun Palace 

mingħand is-sussidjarja tal-Air Malta għal għand il-Gvern fl-24 ta' Marzu 2016? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6602. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid bħalissa min qed jokkupa l-kariga ta’ CEO tal-Istitut għall-Istudji tat-Turiżmu (ITS), 

minn meta beda jservi u kif ġie reklutat? X’inhuma l-kundizzjonijiet li jgawdi u jqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra kopja tal-aħħar kuntratt ta’ xogħol li ngħata? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6603. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid bħalissa min qed jokkupa l-kariga ta’ CEO ta' Dar tal-Mediterran għall-Konferenzi 

(MCC), minn meta beda jservi u kif ġie reklutat? X’inhuma l-kundizzjonijiet li jgawdi u jqiegħed fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja tal-aħħar kuntratt ta’ xogħol li ngħata? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6621. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm qed tiswa lill-Enemed li tqabbad is-servizzi tas-sigurtà ta' kumpanija ta' terzi? 

 

21/02/2023 

 

* 6623. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Fid-dawl tal-korrispondenza datata 22 ta’ Ġunju 2022 (li qed tingħata b’mod separat) annessa ma’ din il-

mistoqsija li tindika li l-parapet walls fil-blokki tal-binjiet tal-Gvern f’Ta Giorni jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-

Awtorità tad-Djar, jista’ l-Ministru, b’referenza għall-mistoqisja parlamentari 5426 u b’referenza għal dak li qal 

fit-tweġiba għal mistoqsija supplimentari tiegħi fis-seduta 78 tat-18 ta’ Jannar 2023 għall-mistoqsija 

parlamentari 4213, jikkonferma li l-parapet walls u l-blokki tal-bini inkwistjoni fil-fatt ġew trasferiti lill-

Awtorità tad-Djar? 

 

21/02/2023 

 

* 6637. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6387, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u 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?  

 

22/02/2023 
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* 6641. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5998 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt ta’ 

konċessjoni li ngħatat mill-Awtorità tal-Artijiet fil-Bajja ta’ Little Armier għat-tliet lidos li d-dettalji dwarhom 

qed jingħataw separatament?  

 

23/02/2023 

 

 

* 6648. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jekk il-baħrin li se jkunu qed jiġru fuq il-yacht tal-qlugħ "Viva Malta” se jkunu Maltin, jista’ l-Ministru jgħid 

meta se jibdew jitħarrġu u x'baġit ġie allokat għat-taħriġ tagħhom? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6650. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid liema huma l-gazzetti li ngħataw xi forma ta’ għajnuna minħabba l-effetti tal-

pandemija u jekk il-gazzetta li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament hijiex tirċievi wkoll dan? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6651. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Kunsill Lokali Santa Luċija ġiex ikkonsultat jew ikkonsultax ma’ Transport Malta 

dwar il-mod li bih numru ta’ toroq ġew kważi inaċċessibbli bit-tabelli li ma jippermettux l-aċċess li kien hemm 

qabel? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6652. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ingħataw exclusions lill-istudenti fil-Kulleġġ ta’ Santa Margerita tul dawn l-aħħar 

sitt snin, possibbilment maqsuma sena b’sena? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6653. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-gazzetti li ngħataw xi forma ta’ għajnuna minħabba l-effetti tal-pandemija u 

jekk il-gazzetta, li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, hijiex tirċievi wkoll dan? 

 

23/02/2023 
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* 6654. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm turisti li niżlu f’pajjiżna tul dawn l-aħħar għaxar snin sena b’sena? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6662. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa l-ammont ta’ multi pendenti relatati mal-każ li d-dettalji dwaru qed 

jingħataw separatament? 

 

 

23/02/2023 

 

 

* 6670. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jpoġġi 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? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6671. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar il-progress tal-wegħda elettorali għall-bini ta' Arkivju Nazzjonali ġdid 

f’Ta’ Qali - proġett li jinkludi fih il-faċilitajiet moderni meħtieġa għall-preservazzjoni tal-patrimonju arkivistiku 

ta' pajjiżna? Jista’ jgħid jekk hemmx xi ħjiel  dwar meta se jibda jittella’ dan il-bini u meta hemm hu maħsub li 

jitlesta u jibda jopera? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6672. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta hu maħsub li tkun lesta Luqa Junction?  

 

24/02/2023 

 

* 6688. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid x'inhu l-ammont ta' impjegati f'Malta li huma msieħba f'xi waħda mill-Unions 

irreġistrati mar-Reġistratur tal-Unions? 

 

24/02/2023 

 

* 6689. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hawn Unions reġistrati mar-Reġistratur tal-Unions f'Malta u jagħti lista 

tagħhom u d-data ta' meta kienu reġistrati? 

 

24/02/2023 
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* 6690. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka l-gradi differenti tal-impjegati fl-iskejjel tal-Istat, inkluż dawk li jservu fid-Direttorati 

responsabbli mill-edukazzjoni u kemm huma l-impjegati f’kull grad? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6691. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka l-gradi differenti tal-impjegati fl-iskejjel Indipendenti u tal-Knisja ta’ dawk kollha li s-

salarji tagħhom huma rimborsati mill-Gvern u kemm huma l-impjegati f’kull grad? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6692. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-ammont ta’ studenti li jattendu fl-iskejjel tal-Istat skont il-livell (Kindergarten, 

Primarju, Medju u Sekondarju), tal-Knisja skont il-livell (Kindergarten, Primarju, Medju u Sekondarju), u 

Indipendenti skont il-livell (Kindergarten, Primarju, Medju u Sekondarju)? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6693. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim li sar bejn l-MCAST u Teatru Malta biex dawn tal-

aħħar jużaw partijiet mill-MCAST bħala uffiċini? Jista’ jikkonferma jekk l-individwu li d-dettalji dwaru qed 

jintbagħtu separatament  huwiex fuq il-Bord tat-Teatru Manoel u jekk iva, jgħid jekk dan hux ikkunsidrat bħala 

kunflitt ta’ interess ladarba kien l-istess individwu li nnegozja sabiex Teatru Malta jużaw partijiet mill-MCAST 

għall-użu tagħhom? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6694. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim eżistenti (attwali) bejn l-MCAST u l-operatur li 

qiegħed jopera l-vending machines (ta’ ikel u xorb) kollha li hemm fuq il-premisis tal-MCAST f’Raħal Ġdid u 

jqiegħed ukoll fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim preċedenti? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6695. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista tal-prezzijiet tal-ikel u x-xorb li qed jinbiegħ mill-vending machines kollha li hemm 

fuq il-premisis tal-MCAST f’Raħal Ġdid? 

 

24/02/2023 
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* 6716. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi l-policy, l-istandard jew il-prattika użata dwar kif (id-direzzjoni)  jorbtu l-vapuri 

mal-mollijiet tal-Malta Freeport Terminals, għaliex ħafna drabi dawn jorbtu bil-poppa u għalhekk il-magni u l-

ħsejjes ikunu l-eqreb lejn l-abitant? Hemm possibbiltà li din il-prassi tinbidel b'tali mod li l-ħsejjes ikunu l-aktar 

’il bogħod possibbli mir-residenti, dejjem jekk l-istandards u r-regoli tal-marittimu u tas-sigurtà jippermettu? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6717. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jelenka l-lista ta' mediċini li l-Gvern qiegħed jagħti b'xejn 

lill-pazjenti li jbatu mill-kundizzjoni tal-Fibromyalgia? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6718. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex wasal il-proċess biex id-Dipartiment tal-Kura 

Primarja jsib sit adegwat għal ċentru komunitarju ġdid f’Birżebbuġa? Jekk is-sit diġà ntgħażel, jista' l-Ministru 

jgħid jekk dan huwiex tal-Gvern jew tal-privat, fejn ser tkun il-Klinika fil-Komunità l-ġdida ta’ din il-lokalità, 

meta ser tinfetaħ din il-klinika f'Birżebbuġa, kemm-il spazju ta' parkeġġ hemm biswit, kemm ser ikun l-

investiment inizzjali, x'ser ikunu s-servizzi li ser ikunu offruti u meta ser ikunu l-ġranet u l-ħinijiet tal-ftuħ? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6719. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5570 u jgħid liema tip 

ta' operazzjonijiet u kemm minn kull tip ġew posposti mill-1 ta' Jannar 2023 sa meta titwieġeb din il-mistoqsija 

fl-Isptar Mater Dei u x'kienet ir-raġuni prinċipali għal kull tip ta' operazzjoni? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6720. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid liema hija l-awtorità li tissorvelja s-saħħa u s-sigurtà fl-ispazji pubbliċi, inkluż fil-

playing fields, u jelenka lista tal-istandards nazzjonali u internazzjonali użati għal dan l-iskop? 

 

24/02/2023 

 

* 6721. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti l-lista ta’ liġijiet u/jew linji gwida uffiċjali li s-social workers għandhom isegwu f'każijiet 

ta' vjolenza domestika li jiltaqgħu magħhom? Jista' l-Ministru jgħid liema huma u fejn jistgħu jinstabu l-linji 

gwida u/jew proċeduri li għandhom isegwu s-social workers meta jiltaqgħu ma’ każijiet ta' vjolenza domestika u 

kif tali każijiet għandhom jiġu rrapportati? 

 

24/02/2023 
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* 6726. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema entità hija responsabbli li tinforza regoli relatati ma' Health & Safety u Fire Exits 

tal-komun ta' binja residenzjali, inkluż tal-area ta' garaxxijiet li jkunu taħt l-art? 

 

24/02/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Rapporti Annwali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli għas-snin 2019, 2020 u 2021, skont l-artikolu 14 tal-Att dwar 

l-Iżvilupp Sostenibbli, Kap. 521 – Diskussjoni Ġenerali mingħajr vot (Kont.) 

 

2. Abbozz Nru 36 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) – 

Tieni Qari – Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

3. Abbozz Nru 45 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni Sesswali, 

l-Identità tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u 

l-Ugwaljanza 

 

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

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

 

5. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

6. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

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

 

7. Abbozz Nru 17 – Abbozz ta’ Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet ta’ Miżuri 

għall-Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u Persuni fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

11. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

12. Abbozz Nru 35  – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija – Tieni Qari - 

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

 

13. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd u 

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

 

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

għall-Ġustizzja 

 

15. Abbozz Nru 43 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Produzzjoni tal-Petroleum – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

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

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
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20. Mozzjoni Nru 92 – Mozzjoni dwar il-Ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards – Tielet Vot – Prim Minisru  

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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  

27 ta’ Frar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


