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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 94 

 

L-Erbgħa, 1 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5803. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni vittmi ta’ vjolenza domestika li għadhom qed jistennew 

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

 

30/01/2023 

 

 

* 5804. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'miżuri green qed jieħu bħala manutenzjoni tal-proprjetajiet tiegħu?    

 

30/01/2023 

 

 

* 5805. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitkompla x-xogħol mill-pont ta' Ħ'Attard u r-roundabout li kien parti mix-xogħol 

li sar fuq is-Central link? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5806. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid meta se jitkompla x-xogħol mill-pont ta' Ħ'Attard u r-roundabout li kien parti mix-xogħol 

li sar fuq is-Central link? 

 

30/01/2023 
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* 5807. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma t-toroq f’Ħ'Attard li għandhom jiġu rranġati, jew għandu jsir xi xogħol 

fuqhom, tul l-2023? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5808. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema huma t-toroq f’Ħ'Attard li għandhom jiġu rranġati, jew għandu jsir xi xogħol 

fuqhom, tul l-2023? 

 

30/01/2023 

 

 

* 6213. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

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 

 

 

* 6214. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6215. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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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* 6216. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 6217. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6218. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il karozza hemm fis-Segretarjat Privat tagħha u x’inhi l-għamla tagħhom? Tista' 

tgħid jekk inħarġitx tender għall-karozzi tas-Segretarjat Privat tagħha? Jekk ma nħarġet l-ebda tender, tista' 

tgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6306. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5621, jista' l-Ministru jagħti l-average wage ta' dawn il-

ħaddiema? 

 

08/02/2023 

 

 

* 6310. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

B’referenza għall-kawża ARB/21/36 fl-International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 

peress li dawn il-mistoqsijiet m’għandhomx x'jaqsmu mal-arbitraġġ li qed isir bħalissa iżda jirriflettu fondi 

pubbliċi,  kif ukoll informazzjoni barra mill-arbitraġġ u jaqgħu taħt il-mandat ta' dan il-Parlament biex jiġi 

żgurat li jintużaw b'mod korrett u li għandu dritt għalihom, jista’ l-Ministru: 

a. jagħti break down tal-ispejjeż totali (legali u ta' konsulenza) mill-bidu tal-kawża fl-2021 sal-aħħar ta’ Jannar 

2023 u jgħid lil min tħallsu dawn l-ispejjeż; 

b. iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra s-sottomissjonijiet legali li saru mill-Gvern Malti fil-kawża nhar il-21 ta’ 

Novembru, 2022; is-7 u d-9 ta’ Diċembru, 2022; u dawk mill-claimants fil-kawża tas-6 Jannar, 2023? 

 

09/02/2023 
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* 6311. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il skola governattiva, li tkopri kull tip ta’ struttura edukattiva eż. skejjel primarji, 

sekondarji, Learning Centres, resource Centres u ALP fost oħrajn, għandu l-Gvern taħt ir-responsabilità tiegħu?  

 

09/02/2023 

 

 

* 6312. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il skola, li m’għamlitx fire drill fl-ewwel term ta’ din is-sena skolastika, 

m’għandhiex is-servizz ta’ Health and Safety Officer Teacher? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6313. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont ta’ studenti li huma parti mill-Core Curriculum Programme (CCP)? 

Jista’ jaqsam din id-data skont is-sena tal-istudenti (eż. Sena Disa’ total ta’ għaxar studenti)? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6314. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm klassijiet iddedikati f’kull skola, fejn hu relevanti, għall-klassijiet ta’ Core 

Curriculum Programme (CCP)? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6381. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4372 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 2543 dwar ix-xogħlijiet fuq l-estensjoni taċ-Ċentru tal-Università fix-Xewkija, Għawdex, jista’ l-

Ministru jwieġeb il-mistoqsija kollha kemm hi (intera) u jgħid din l-estensjoni meta hu maħsub li tkun lesta 

minn kollox u tibda tintuża? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6388. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4114, jista’ l-Ministru jgħid għaliex il-parti tat-triq ta' 

ħdejn il-bajja ta' Daħlet Qorrot, in-Nadur, jiġifieri l-parti minn fejn tispiċċa t-triq bil-konkos li saret xi żmien ilu 

sa ħdejn il-bajja, baqgħet ma saritx u qiegħda fi stat ħażin ħafna? Jista’ jgħid meta ser issir u fiex ser ikun 

jikkonsisti x-xogħol li ser isir f' din il-parti tat-triq? 

 

13/02/2023 
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* 6389. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4117, jista’ l-Ministru jgħid mit-8 ta' Marzu 2013 sad-data 

meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari kemm saru safety audits tal-proġetti ta’ toroq ġodda li saru 

mill-Ministeru għal Għawdex f'dawn is-snin? Għal liema toroq saru dawn l-audits? X'kien ir-rżultat ta' dawn l-

audits? Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' dawn is-safety audits? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6390. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa totali fil-qasam kulturali f'Għawdex għas-sena 2022? Jista' jagħti 

break down ta' din in-nefqa? Jista' jgħid mill-bidu ta’ din is-sena sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, 

kemm kienet in-nefqa f'dan il-qasam? Jista' jgħid x'vot hemm għas-sena 2023 f'dan il-qasam? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6391. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm dgħajjes irreġistrati bħala MFC minn persuni residenti f’Għawdex fl-

aħħar tas-sena 2015 u kemm kien in-numru ta' dawn id-dgħajjes irreġistrati f'Għawdex? Jista’ jgħid ukoll fil-

preżent kemm hemm dgħajjes irreġistrati bħala MFC minn persuni residenti f'Għawdex? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6392. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4481 dwar xogħlijiet li saru fil-parti tat-telgħa ta' Triq is-

Sagħtrija fiż-Żebbuġ, Għawdex, mill-Ministeru għal Għawdex matul is-sena 2022, jista’ l-Ministru jagħti break 

down tal-ispiża li saret mid-Diviżjoni tal-Istrateġija u s-Sapport sabiex saret it-trinka biex ikun jista’ jiġi 

mgħoddi l-cable tal-elettriku u jgħid kemm ġie jiswa dan il-cable tal-elettriku? Jista’ jgħid ukoll jekk id-

downlighters bdewx jinxtegħlu? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6421. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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

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

Turiżmu 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 

 

 

* 6422. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtha jew minn persuni oħra jew kumpaniji 

f'isem il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u f'isem l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu? Tista' 
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tagħti l-isem tal-imsemmija paġni, profili u gruppi u tindika għal kull wieħed minnhom il-Uniform Resource 

Locator (URL) tagħhom? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6423. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

Finanzi u x-Xogħol u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew kumpaniji f'isem il-

Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 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 

 

 

* 6424. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

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

Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn 

persuni oħrajn jew kumpaniji f'isem il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-

Innovazzjoni 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 

 

 

* 6425. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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

Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar u mill-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu jew minn persuni oħrajn jew kumpaniji 

f'isem il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 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 

 

 

* 6426. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

għall-Ġustizzja 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 

 

 

* 6456. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5603, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid kemm-il lift hemm fl-Isptar Mater Dei? Meta beda l-maintenance? 

 

13/02/2023 
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* 6457. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5358, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid għall-MRI, kemm tistenna persuna wara li tidħol rikjesta għall-appuntament: 

a. bħala urġenti; 

b. inqas urġenti; u 

ċ. mhux urġenti? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6458. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5587, jista' l-Ministru jgħid meta saru dawn il-laqgħat u 

min kien preżenti? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6481. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta kien out of stock il-chemo b’isem Caelyx u 

għaliex?  

 

15/02/2023 

 

 

* 6485. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'se jsir permanenti rigward l-istat diżastruż tal-wiċċ li sar fi Triq it-Tiġrija, Rabat Malta, 

wara li reġgħu saru x-xogħlijiet u l-wiċċ reġa' nqala'? Min ser jieħu r-responsabbilità li jħallas? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6486. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi qed tieħu biex ikun hemm aċċess għall-proġett li sewa miljuni ta’ ewro f’Wied il-

Qlejgħa wara li waqgħet it-triq madwar 13-il xahar ilu? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6513. 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-2013? Jista' 

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

tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

16/02/2023 
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* 6559. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x’kien ix-xogħol kollu li sar, minn min sar, jekk hux b’direct order jew b'tender u kemm 

ġie jiswa, minn Ottubru 2022 sal-ġurnata li qed tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, fl-Iskola Primarja 

San Ġorġ f’Ħal Qormi? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6598. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6269, li oriġinarjament saret lill-Ministru għax-Xogħlijiet 

Pubbliċi u l-Ippjanar u li issa ġiet riferuta lilu, u jieħu l-passi neċessarji biex il-moll li jinsab taħt it-triq 

prinċipali tax-Xemxija, jiġifieri Telgħet ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, jiġi rranġat qabel jitkisser iktar, hekk kif 

bħalissa dan diġà fih ħafna ħsara? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6599. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk irċeviex rapporti dwar opra tal-baħar li ddaħħlet fuq il-blat fil-Mistra? Jista' jgħid 

jekk l-awtorità responsabbli ħaditx xi passi biex titneħħa mill-post l-istess opra tal-baħar? Jista' jgħid ukoll jekk 

ħarġux xi żjut/fuel fil-baħar? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6600. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fejn hemm uffiċċji tad-Direttorat għas-Saħħa 

Ambjentali ġewwa Malta u Għawdex fejn wieħed jista' jirrapporta nuqqas relatat mas-sanità, pest control eċċ. 

minbarra l-uffiċini prinċipali ġewwa Santa Venera? Jista' jgħid ukoll x'inhuma l-ħinijiet tal-ftuħ ta' kull wieħed 

minn dawn l-uffiċċji? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6601. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti xi informazzjoni dwar il-berġa li kellha tinfetaħ fl-

inħawi ta' San Pawl il-Baħar hekk kif l-uniku informazzjoni li nafu hi li din għandha tkun lesta fl-2023? Jista' 

jgħid jekk ġiex identifikat is-sit fejn se tkun qiegħda tinfetaħ din il-klinika tal-komunità? Jekk iva, jista' jqiegħed 

fuq il-Mejda tal-Kamra site plan li tindika fejn ser tkun din il-klinika? X'servizzi ser ikunu offruti u min ser ikun 

jista' juża dawn is-servizzi? 

 

21/02/2023 

 

* 6655. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu bastimenti merkantili f’pajjiżna tul dawn l-aħħar sentejn u kemm niżlu 

persuni minn abbord dawn l-bastimenti? 

 

23/02/2023 



9 

 

 

* 6656. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex minnu li s-sistema preżenti tat-traffiku li joħroġ minn Triq il-Palma u Triq 

San Anard f’Ħal Tarxien se tinbidel billi qiegħed jingħad li minflok se ssir roundabout li tbiddel il-

konfigurazzjoni u l-flow tal-istess traffiku?   

 

23/02/2023 

 

 

* 6663. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-kuntratt li l-Awtorità tal-Artijiet għandha mal-kerrejja tal-Fortizza ta' Bengħajsa? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6664. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm inħarġu multi għal irregolaritajiet fi żviluppi fl-aħħar 10 snin, u jindika kemm minn 

dawn il-multi tħallsu sena b'sena? 

 

 

23/02/2023 

 

 

* 6665. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn minn meta ntgħażel l-offerent preferut fl-2016, sal-ġurnata tal-lum għadu ma sar 

xejn fiż-żona magħrufa bħala l-White Rocks? Meta hu mistenni li jikkonkludu d-diskussjonijiet u jibda x-

xogħol? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6666. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti l-aħħar aġġornamenti dwar il-pjanijiet tal-Gvern rigward il-propost ċentru terapewtiku 

għall-minuri bi problemi ta’ mġiba fl-Imtarfa? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6667. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk sarux aktar konsultazzjonijiet dwar il-propost ċentru terapewtiku għall-minuri bi 

problemi ta’ mġiba fl-Imtarfa wara l-laqgħa li saret mar-residenti tal-Imtarfa? 

 

23/02/2023 
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* 6668. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega r-raġunijiet eżatti għalfejn intgħażel dak is-sit partikolari fl-Imtarfa għall-propost 

ċentru terapewtiku għall-minuri bi problemi ta’ mġiba? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6696. 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 fil-Mosta u 

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

 

24/02/2023 

 

 

* 6697. 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 fil-Mosta? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6698. 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-Università ta’ Malta u l-

operatur li qiegħed jopera l-vending machines (ta’ ikel u xorb) kollha li hemm fuq il-premisis tal-Università u 

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

 

24/02/2023 

 

 

* 6699. 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-Università ta’ Malta? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6700. 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 il-Junior College u l-operatur li 

qiegħed jopera l-vending machines (ta’ ikel u xorb) kollha li hemm fuq il-premises tal-Junior College u jqiegħed 

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

 

24/02/2023 
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* 6701. 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-premises tal-Junior College? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6722. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid fiex waslu d-diskussjonijiet mill-BCRS Malta Ltd., hekk kif imsemmi fit-tweġiba tal-

mistoqsija parlamentari 6065, dwar trasport għall-anzjani sabiex ikunu jistgħu jaċċessaw ir-reverse vending 

machines u jiddepożitaw il-fliexken tagħhom? Tista' tgħid jekk dan is-servizz hux se jkun qed jiġi offrut lill-

anzjani li joqogħdu f'kull lokalità f'Malta u Għawdex? Jekk le, f'liema lokalitajiet se jkun offrut dan is-servizz? 

Ma' liema organizzazzjoni governattiva jew organizzazzjonijiet oħrajn qegħdin isiru dawn id-diskussjonijiet 

mill-BCRS Malta Ltd.?  

 

24/02/2023 

 

 

* 6723. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru hux jikkonsidra l-possibbiltà li anzjani jkunu jistgħu 

jiddisponu mill-fliexken tagħhom mingħajr il-bżonn li joqogħdu jmorru fejn ir-reverse vending machines 

filwaqt li jingħataw il-ħlas tad-depożitu għall-fliexken? Jekk iva, ma' min qed tikkonsidra din il-possibbiltà? 

 

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 

 

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

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

28 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 

28 ta’ Frar 2023        SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


