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IL-MOSTA U Ħ'ATTARD - SERQ 
 
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 
 
  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Infurmat li l-informazzjoni mitluba tinsab fit-tabella t'hawn taħt: 
 
Reat Attard Mosta
Abbuż ta’ awtorità pubblika 0 1
Ħruq 1 0
Attentat ta’ offiżi 7 8
Feriti fuq il-persuna 19 17
Ksur ta’ kondizzjonijiet ta’ pleġġ 0 1
Użu ħażin tal-komputer 11 33
Reati kontra l-paċi pubblika 1 1
Ħsarat 33 132
Vjolenza domestika 42 50
Offiżi ta’ droga 4 3
Falsifikazzjoni 1 0
Frodi 33 63
Ħasil ta’ flus 1 0
Pornografija 0 1
Eżerċizzju arbitrarju ta’ pretensjonijiet 7 12
Offiżi sesswali 2 1
Serq 43 97
Theddid u vjolenza privata 7 28
Vjolenza fuq uffiċjal pubbliku 10 5
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FES - IMPJEGATI 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li hemm 3 impjegati tal-FES li huma deployed 
fil-Ministeru. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
AWTORITÀ TAL-IPPJANAR - PERMESSI TAL-IŻVILUPP FUQ ARTIJIET 
 
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 
 
  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jispeċifika għal liema tip ta’ 
permessi qiegħed jirreferi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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MEDICAL SCHOOL 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Nitlob  lill-Onor. Interpellant biex jirreferi l-mistoqsija lill-Ministeru kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FMS - IMPJEGATI 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi m’hemm l-ebda impjegati li jaħdmu l-
Ministeru għas-Saħħa fuq il-payroll tal-FMS. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
BENEFIĊĊJI SOĊJALI 
 
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 
 
  ONOR. MICHAEL FALZON:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jispeċifika għal liema wieħed mid-diversi 
benefiċċji, li ġew introdotti minn din l-amministrazzjoni, qed jirreferi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
WORK TIME REGULATIONS – LEAVE ANNWALI GĦALL-IMPJEGATI 
 
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 
 
  ONOR. ROBERT ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li dak li qed jitlob għalih joħroġ mil-liġi skont 
kif inhu stipulat fl-Artikolu 8 tar-Regolamenti dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol (L.S. 452.87).  
Dawn ir-Regolamenti jipprovdu li kull ħaddiem huwa intitolat għal leave bi ħlas kull sena li minn tal-anqas ikun 
ekwivalenti f’għadd ta’ sigħat għal erba’ ġimgħat u tnejn u tletin siegħa mkejjel fuq il-bażi ta’ ġimgħa ta’ 
erbgħin siegħa xogħol, u fuq ġurnata ta’ tmien sigħat xogħol.  
Infakkar ukoll lill-Onor. Interpellant li mill-Ewwel ta’ Jannar 2021, fil-każ ta’ impjegati whole-time, meta festa 
nazzjonali jew btala pubblika taħbat fil-ġurnata tas-Sibt jew tal-Ħadd jew f’ġurnata ta’ mistrieħ tal-ġimgħa li 
għaliha impjegat ikollu jedd, dak l-impjegat ikollu dritt għal ġurnata oħra ta’ leave għal vaganza matul dik l-
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istess sena kalendarja. Dan ġie introdott sabiex jintradd lura dak li Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien seraq mill-
ħaddiema u b’hekk jiżdied il-ħin mal-familja biex titjieb il-kwalità tal-ħajja u jissaħħaħ il-bilanċ bejn il-ħajja 
tax-xogħol u dik privata. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
DIER – LISTA/TABELLA TA’ REATI 
 
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 
 
  ONOR. JONATHAN ATTARD:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija numru 5857. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
DIER – LISTA/TABELLA TA’ REATI 
 
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 
 
  ONOR. ROBERT ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-liġi tax-xogħol, apparti l-Liġi primarja, 
tinkludi wkoll 'il fuq minn 100 Avviż Legali u li kollha jinkludu reati b’multi u pieni differenti.Qiegħed inpoġġi 
fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni dwar il-Klassifikazzjoni tal-irregolaritajiet l-aktar komuni mill-2013 sal-
2022 u informazzjoni dwar każi li ġew riżolti amikevolment, każi mħarrka, każi immultati, każi li weħlu l-ħabs, 
każi li għadhom pendenti kull sena, it-total f’Ewro f’multi imposti, it-total f’Ewro f’multi miġbura, it-total 
f’Ewro f’arretrati dovuti, u t-total f’Ewro attwalment miġbur mill-2013 sal-2022. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
PROĊEDURA DIER 
 
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 ikun reċidiv, kemm jekk impjegat jagħmel talba jew le; u 
3. jekk impjegat jiffirmax jew le l-istqarrija finali tad-DIER? 
 
31/01/2023 
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  ONOR. ROBERT ABELA:  Ninsab infurmat li każ li fih min iħaddem ikun kiser il-liġi jiġi identifikat 
b’żewġ modi li huma: 
- jew persuna tirrapporta ksur ta’ liġi mad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impieg (DIER) li jkun 
jinvolvi pagi jew intitolamenti statutorji mhux imħallsa jew mhux imħallsa korrettament jew ksur ta’ liġi tax-
xogħol fuq drittijiet mhux monetarji; inkella 
- meta jkun hemm rapport lid-Dipartiment, li jista’ jkun anonimu, jew permezz ta’ investigazzjoni ġenerika li d-
Dipartiment ikun qed jorganizza abbażi ta’ risk assessment. Dawn il-każi wkoll jistgħu jinvolvu ksur ta’ liġi li 
jinvolvi drittijiet kemm monetarji kif ukoll drittijiet oħra bħal leave annwali, kuntratti tax-xogħol, ħinijiet ta’ 
xogħol etc. 
F’każijiet ta’ reati li ma jinvolvux drittijiet monetarji iżda ksur ta’liġi tax-xogħol, l-ispettur inkarigat mill-każ 
jinnotifika l-impjegatur dwar in-nuqqasijiet u jkompli jaħdem fuq il-każ sabiex min iħaddem jirregola ruħu. Jekk 
dan ma jsirx, il-każ jiġi riferut lill-pulizija ( Prosekutur) li jressaq il-każ il-Qorti.  
Meta l-każ jinvolvi pagi jew intitolamenti statutorji mhux imħallsa jew mhux imħallsa korrettement, il-persuna 
tintalab tippreżenta dokumenti neċessarji sabiex jibda l-proċess biex jiġu stabbiliti l-fatti, u eventwalment 
jinħadem l-ammont ta’ pagi dovuti lill-impjegat jew ex impjegat. Min iħaddem jingħata ċans sabiex iwieġeb 
għal din il-claim. F’dan l-istadju l-impjegatur jista’: jew jikkontesta l-claim u jressaq il-verżjoni tiegħu flimkien 
ma’ provi, jew iħallas lill-impjegat il-pagi dovuti skont il-liġi. F’din il-fażi l-uffiċjal inkarigat mill-każ jieħu 
konjizzjoni tal-verżjonijiet imressqa miż-żewġ partijiet u mill-provi sottomessi, u jaġġorna l-claim sakemm il-
każ jiġi solvut. 
 
Xi drabi dawn il-każi jilħqu l-istadju fejn id-Dipartiment ikollu jmexxi l-każ għall-qorti, u dan għaliex l-
impjegatur jew jibqa’ ma jirregolarizzax ruħu, jew ma jkunx irrisponda għall-claim/s mibgħuta mid-
Dipartiment. F’tali każi dawn jintbagħtu lill-Puluzija (Prosekutur) li jressqu l-każ il-Qorti. 
 
Ninforma lill-Onor. Interpellant li reati taħt l-EIRA għandhom preskrizzjoni ta’ sena. 
 
Ninsab infurmat li dwar it-tieni punt tal-mistoqsija tal-Onor. Interpellant,  il-proċeduri huma simili bħal dawk 
imsemmija aktar 'il fuq. 
 
Dwar it-tielet punt tal-mistoqsija, jekk bi “stqarrija finali” l-Onor. Interpellant qiegħed jirreferi għall-iStatement 
of Account, id-Dipartiment ma jkunx f’pożizzjoni li joħroġ il-claim jekk l-iStatement of Account ma jkunx 
ikkonfermat mill-persuna li tkun fetħet il-każ tagħha nnifisha.  
L-ewwel Statement of Account li jinħareġ mhux neċessarjament ikun finali, u dan għaliex mill-investigazzjoni 
tad-Dipartiment jistgħu jirriżultaw fatti li jwasslu għal tibdil u aġġornament tal-iStatement of Account. Matul 
dan il-proċess il-claimant jinżamm aġġornat u jiġi informat dwar dak li jkun qed jirriżulta mill-investigazzjoni u 
kif allura jkunu qed jinbidlu l-parametri tal-claim fid-dawl tal-liġijiet applikabbli. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SERVIZZ PUBBLIKU - PROĊEDURA DWAR KSUR TAD-DRITTIJIET TAL-IMPJIEG 
 
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 
 
  ONOR. ROBERT ABELA:  Ninsab infurmat li fil-każijiet kollha elenkati, fis-Servizz Pubbliku japplikaw il-
provvedimenti tad-diversi Manwali, policies u regolamenti relatati li jistipulaw il-proċeduri u ż-żmien li fih 
għandha tittieħed l-azzjoni.  Uffiċjali Pubbliċi jistgħu jitolbu gwida jew informazzjoni mill-One-Stop-Shop 
għall-Uffiċjali Pubbliċi, kif ukoll iressqu ilment quddiem il-Grievances Board rigward allegati inġustizzji fil-
konfront tagħhom. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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REKWIŻITI LEGALI FIL-KARTA TAL-PAGA TAL-EDUKATUR 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
QORMI HEALTH CENTRE – X-RAY MACHINE 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari numru 
5948. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
BIRKIRKARA - ĊENTRU TAS-SAĦĦA – XOGĦOL 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari numru 
5593. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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KURA LIL NISA LI JKUNU TILFU T-TARBIJA 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi dawk in-nisa li jkunu tilfu t-tarbija tagħhom 
waqt it-tqala u dawk in-nisa li jkunu qed jistennew jew kellhom tarbija, fejn hu possibbli ma jingħatawx kura fl-
istess swali. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
IMĠARR – TRIQ SIR HARRY LUKE - XOGĦLIJIET 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninsab infurmata li waqt li Infrastructure Malta se tkun għaddejja bix-xogħlijiet 
fit-triq imsemmija, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tibdel il-mains tal-ilma u d-drenaġġ. Bl-istess mod 
hemm ukoll qbil sabiex l-Enemalta tgħaddi żewġ feeders waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
IMĠARR – TRIQ SIR HARRY LUKE - XOGĦLIJIET 
 
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 
 
  ONOR. AARON FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li Infrastructure Malta varat proċess ta’ 
konsultazzjoni mal-Kunsilli Lokali, fosthom dak tal-Imġarr, fejn talbithom jagħtu lista ta’ toroq li għandhom 
bżonn xogħol infrastrutturali u li huma ta’ prijorità għal lokalità tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jsiru fis-snin li 
ġejjn. Dan skont skeda dettaljata li qed tiġi diskussa u maqbula magħhom. Infatti, Triq Sir Harry Luke hija 
waħda mit-toroq li tinsab fil-lista tal-prijoritajiet. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
IMTARFA – PROĠETT TAĊ-ĊENTRU TERAPEWTIKU 
 
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 
 
  ONOR. MICHAEL FALZON:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi għat-tweġiba li ngħatat għall-
mistoqsija parlamentari 3275.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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MINISTRU GĦAL GĦAWDEX - KAROZZA UFFIĊJALI U S-SECOND CAR TIEGĦU 
 
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 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Il-vettura uffiċjali tal-Ministru għal Għawdex, hija tal-għamla BMW 520 D 
Saloon. Din hija l-unika vettura uffiċjali tal-Ministru, peress li dan ma għandux second car. Preżentement, il-
vettura qed tinkera għal €10,220 fis-sena. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTRU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA - KAROZZA 
UFFIĊJALI U S-SECOND CAR TIEGĦU 
 
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 
 
  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Infurmat li l-karozza li taqa’ fil-portafoll tal-Ministru għall-Intern, is-
Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza hi tat-tip Mercedes, mikrija mingħand Burmarrad Commercials għal 28 Ewro 
kuljum. Il-Ministru ma jagħmilx użu minn second car. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTRU GĦAT-TURIŻMU - KAROZZA UFFIĊJALI U S-SECOND CAR TIEGĦU 
 
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 
 
  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta li l-karozza uffiċjali tiegħi hija 
Mercedes-Benz EQC 400 li hija mikrija mingħand Burmarrad Commercials għal €33.67-il ġurnata.  Il-karozza 
ntgħażlet wara li nġabru 3 stimi minn fornituri differenti.   
Ninfurmaha wkoll li m’għandi l-ebda second car. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTRU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA - KAROZZA UFFIĊJALI U S-
SECOND CAR TAGĦHA 
 
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 
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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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Nirreferi lill-Onor. Interpellanta għar-risposta li tajt għall-Mistoqsija Parlamentari 
numru 21504. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL - KAROZZA UFFIĊJALI U S-SECOND CAR TIEGĦU 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta li qed nagħmel użu mill-karozza privata 
tiegħi mingħajr ma nieħu ebda forma ta’ kumpens jew allowance ta’ dan. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
MINISTRU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-
INNOVAZZJONI - KAROZZA UFFIĊJALI U S-SECOND CAR TIEGĦU 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-għamla tal-karozza uffiċjali tal-Ministru 
għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ u l-Innovazzjoni hi BMW 530E IPERFORMANCE. Din il-karozza 
qed tinkera €13,200 kull sena mingħand J.Zammit Ltd. 
 
Niġbed l-attenzjoni tal-Onor. Interpellant li l-Ministru m’għandux second car. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
GĦAWDEX – SPIŻA U XOGĦOL FUQ GRAWNDS TAL-FUTBOL 
 
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 
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  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni għadha qed tinġabar u ser 
tingħata f’xi seduta oħra.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
TRIBUNAL GĦAL TALBIET TAL-KONSUMATURI – ARBITRI U KAŻIJIET DEĊIŻI 
 
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 
 
  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ħlas ta’ €150 għal kull każ 
huwa irrispettivament min-numru ta’ seduti li jsiru mill-Arbitri. L-Avviż Legali 15 tal-2023 huwa ċar f’dan ir-
rigward fejn jgħid li din ir-rata tapplika għal kull każ, kemm jekk deċiż, ċedut jew irtirat u ma hemmx referenza 
għan-numru ta’ seduti. 
Rigward l-informazzjoni mitluba fuq l-Arbitri tat-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi, ninforma lill-Onor. 
Interpellant li bħalissa hemm sitt arbitri u hawn taħt hawn id-dettalji mitluba, inkluż it-tmiem tal-ħatra ta’ kull 
arbitru: 
ꞏ Dr. Martha Mifsud -  10 ta’ Mejju 2023 
ꞏ Dr. Michela Spiteri - 16 ta’ Ġunju 2023 
ꞏ Dr. Mattia Felice  - 5 ta’ Settembru 2024 
ꞏ Dr. Charmaine Cherrett - 11 ta’ Diċembru 2025 
ꞏ Dr. Deborah Schembri - 11 ta’ Diċembru 2025 
ꞏ Dr. Richard Sladden - 22 ta’ Jannar 2026 
Bħala risposta għall-aħħar mistoqsija, ninforma lill-Onor. Interpellant li fl-2022 ġew deċiżi ħamsa u sebgħin 
(75) każ u ma kien hemm l-ebda każ fejn ġew mogħtija danni morali a tenur l-artikolu 21 tal-Att dwar l-
Affarijiet tal-Konsumatur. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
PROĠETT TA’ PERMANENT LINK BEJN MALTA U GĦAWDEX 
 
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 tagħhom 
fuq il-Mejda tal-Kamra? 
 
08/02/2023 
 
  ONOR. AARON FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li hekk kif spjegat b’mod dettaljat fit-
tweġiba għall-Mistoqsija Parlamentari 22403 kif ukoll għall-Mistoqsija Parlamentari 171, fix-xhur li għaddew 
intemm l-ewwel stadju (pre-qualification questionnaire) tal-għażla tal-kuntratturi li ser jibnu u joperaw din l-
infrastruttura ġdida, meta nħarġet l-ewwel rakkomandazzjoni. Madankollu, kif diġà spjegat lil din il-Kamra, 
tnejn mill-offerenti l-oħrajn issottomettew appell biex joġġezzjonaw għar-rakkomandazzjoni li huma ma jimxux 
għat-tieni stadju tal-proċess. Dawn iż-żewġ appelli għadhom fil-proċess li jinstemgħu mill-Public Contracts 
Review Board. Il-proċess tal-għażla jidħol fit-tieni fażi tiegħu meta jkun hemm deċiżjoni dwar dawn l-appelli. 
 
Sadanittant, kif spjegat ukoll fit-tweġibiet għall-Mistoqsijijiet Parlamentari indikati aktar kmieni, l-esperti 
mqabbdin biex jistudjaw dan il-proġett u jħejju l-environmental impact assessment tiegħu, qed jaħdmu fuq 
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micro simulation model li janalizza l-effetti tal-mina l-ġdida fuq il-junctions u t-toroq tal-madwar. Kif diġà 
għedna kemm-il darba, ladarba jitlestew il-proċessi tal-għażla tal-kuntratturi u l-istudji relatati, l-istudji kollha li 
qed isiru jew li għad iridu jsiru jiġu ppubblikati għall-konsultazzjoni pubblika, hekk kif jitlob il-proċess stabbilit 
biex ikun determinat il-permess finali għall-proġett mill-awtoritajiet tal-ambjent u l-ippjanar. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦAL GĦAWDEX - UFFIĊJALI 
 
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 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant biex jagħmel referenza għall-informazzjoni 
li ngħatat fil-mistoqsija parlamentari 3713. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MĠARR, MARSALFORN U X-XLENDI, GĦAWDEX – “TENDER FOR THE MANAGEMENT 
(SERVICE OF TRADESMEN OPERATORS) OF THE FISHERS' FACILITIES” 
 
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 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant biex jagħmel referenza għall-informazzjoni 
li ngħatat fil-mistoqsija parlamentari numru 3823 u 4601. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦAL GĦAWDEX – APPLIKAZZJONI GĦALL-PROĠETTI F’GĦAWDEX 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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MFSA – RAPPORTI GĦAND IL-WHISTLEBLOWER 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-Whistleblowing Reports Unit fi ħdan l-
Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) irċeviet 22 rapport mill-2015 sal-lum taħt l-Att dwar il-
Protezzjoni ta’ Informant (Kap. 527). 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MFSA - UFFIĊJALI 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-uffiċjali li għandhom aċċess għall-email 
dwar rapporti ta’ żvelar ta’ informazzjoni protetta (Whistleblowing Reports Unit) fi ħdan l-Awtorità Maltija 
għas-Servizzi Finanzjarji huma uffiċjali responsabbli għall-investigazzjonijiet ta’ allegat ksur ta’ liġijiet u regoli 
rilevanti.  
Minħabba s-sensittività tal-funzjoni u raġunijiet ta' protezzjoni tad-data d-dettalji tal-uffiċjali mhux qed 
jingħataw. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MFSA – EMAILS MINGĦAND ONLINE NEWS PORTALS JEW MEDIA HOUSES TA’ AĦBARIJIET 
LOKALI 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi fil-perjodu indikat kien hemm disa’ talbiet 
li ma ġewx imwieġba. 
Il-persuni fi ħdan l-Awtorità li jieħdu deċiżjonijiet marbutin ma’ tweġibiet għall-mistoqsijiet mill-midja ivarjaw 
minn każ għal ieħor, skont is-suġġett tal-mistoqsija. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FIAU – COMPLIANCE MONITORING COMMITTEE - MEMBRI 
 
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 



13 
 

 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-uffiċjali tal-Korp għall-Analisi ta’ 
Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) li jipparteċipaw bħala membri tal-Compliance Monitoring Committee fi ħdan 
l- FIAU ma jitħallsux talli huma jiġu appuntati u jaħdmu bħala membri tal-Compliance Monitoring Committee.  
Dawn l-impjegati jirċievu s-salarji skont it-tabella t'hawn isfel fil-qadi tad-dmirijiet kollha tagħhom ġewwa l-
FIAU: 
 
Senior Officer EUR 33,750 
Manager EUR 41,500 
Senior Manager EUR 52,750 
Head EUR 66,600 
Deputy Director EUR 73,000 
Director EUR 83,000 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FIAU – COMPLIANCE MONITORING COMMITTEE – MEMBRI LI DDIKJARAW KUNFLITT TA’ 
INTERESS 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ma 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. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MFSA – EXECUTIVE COMMITTEE – RAPPORTI MILL-PUBBLIKU TA’ KUNFLITT TA’ 
INTERESS 
 
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 
 
  ONOR. CLYDE CARUANA:  Ninforma lil-Onor. Interpellant illi l-Mezzi uffiċjali fejn il-pubbliku jista’ 
jressaq ilment fuq l-MFSA u l-operat tagħha huwa permezz tal-websajt pubbliku uffiċjali tal-MFSA. 
Madanakollu l-ebda rapporti ma ġew ippreżentati mid-data meta ġie ffurmat il-Kumitat sal-lum. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU – PAĠNI, PROFILI U GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
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  ONOR. ROBERT ABELA:  Qed inpoġġi t-tagħrif mitlub fuq l-Mejda tal-Kamra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦAS-SAĦĦA - PAĠNI, PROFILI U GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta 
paġni, profili u gruppi fuq Facebook amministrati mill-Ministeru għas-Saħħa u mill-entitajiet li jaqgħu taħtu. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI - PAĠNI, PROFILI U 
GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
 
  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li qiegħed inpoġġi l-informazzjoni mitluba fuq 
il-Mejda tal-Kamra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ U L-KUMMERĊ - PAĠNI, PROFILI 
U GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
 
  ONOR. IAN BORG:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-
Kummerċ u l-entità li taqa’ taħtu jamministraw paġna kull wieħed fuq Facebook. Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-
Kamra screenshot tal-faċċata rispettiva ta’ dawn iż-żewġ paġni. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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MINISTERU GĦALL-POLITIKA SOĊJALI U D-DRITTIJIET TAT-TFAL - PAĠNI, PROFILI U 
GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
 
  ONOR. MICHAEL FALZON:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni mitluba minnu hija kif 
tidher fit-tabella t’hawn taħt: 
 
 
Isem il-Ministeru: 
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet 
tat-Tfal   
 
Ministeru/Entità Isem Direttorat jew Dipartiment Isem tal-Paġna 
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-
Tfal 

Ministry Secretariat Familja 

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

Department of Social Security Department of Social Security - 
Malta

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

Positive Parenting Positive Parenting Malta 

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

The Meeting Place The Meeting Place 

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

Ġemma ĠEMMA - Know, Plan, Act. 

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

Welfare Committee Welfare Committee Malta 

Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali 
(FSWS) 

Foundation for Social Welfare 
Services

Foundation for Social Welfare 
Services  

Uffiċċju tal-Kummissjarju tat-Tfal  Commissioner for Children Commissioner for Children, Malta
 
Qed inqiegħed ukoll fuq il-Mejda tal-Kamra, dokument bi screenshots tal-paġni kollha msemmija, għall-
attenzjoni tal-Onor. Interpellant. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI - PAĠNI, 
PROFILI U GRUPPI FUQ FACEBOOK 
 
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 
 
  ONOR. ANTON REFALO: Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-informazzjoni mitluba. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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SHELTERED ACCOMMODATIONS 
 
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 
 
  ONOR. MICHAEL FALZON:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li bħalissa hawn seba’ (7) shelters għall-
vittmi ta’ vjolenza domestika. Erbgħa (4) minn dawn ix-shelters huma esklussivament għall-vittmi ta’ vjolenza 
domestika u joffru 33 post għall-vittmi u wliedhom.  
 
Minbarra dawn hemm tliet (3) back-up shelters li mhumiex esklussivament għall-vittmi ta’ vjolenza domestika 
imma jospitaw nisa bi problemi soċjali oħra u allura f’każ ta’ bżonn jintużaw għall-vittmi ta’ vjolenza domestika 
wkoll. F’dan il-back-up shelters hemm 35 sodda.  
 
L-ispiża totali għat-tmexxija ta’ dawn ix-shelters kollha u li hija ffinanzjata kollha direttament mill-Gvern hija 
ta’ € 1,702,324 fis-sena. 
 
Ovvjament, l-FSWS bħala l-entità tal-Gvern li hija responsabbli li tassigura l-provvediment tas-servizzi soċjali, 
inklużi dawk ta’ vjolenza domestika, tiġbor tagħrif statistiku kontinwament biex jekk tinħass il-ħtieġa ta’ aktar 
shelters tinforma b’ dan lill-Ministeru bil-għan li jsir il-capacity building meħtieġ.   
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
ĦAL QORMI – ĠNIEN VJAL DE LA CRUZ – XOGĦOL TA’ MANUTENZJONI 
 
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 
 
  ONOR. OWEN BONNICI:  Filwaqt li nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija 
parlamentari bin-numru 6451, ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Qormi li l-istess Kunsill fil-perjodu 
minnu msemmi ħa ħsieb it-tindif u ż-żamma fi stat tajjeb tal-ġnien imsemmi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
ĦAL QORMI – TRIQ L-IMDINA – FAWRAN TAD-DRENAĠĠ KAWŻA TAL-ILMA TAX-XITA 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Tajjeb nippreċiża li s-sistemi tad-drenaġġ f’Malta qatt ma kienu ddisinjati sabiex 
jieħdu fihom ilma tax-xita u fil-fatt mhuwiex permess li ilma minn btieħi u bjut jintefa fis-sistema tad-drenaġġ.   
Ninsab infurmata li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma xorta waħda għaddejja bi proġetti biex tikber il-
kapaċità ta’ dawn is-sistemi, bħalma għaddej biswit il-korsa taż-żwiemel. Dan il-proġett mistenni li jkollu effett, 
fiż-żona msemmija u l-madwar. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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ĦAL QORMI – TRIQ L-IMDINA – FAWRAN TAD-DRENAĠĠ KAWŻA TAL-ILMA TAX-XITA 
 
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 
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 
 
  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija 
lill-Ministru kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FINANCIAL INCENTIVES FOR THE AUDIOVISUAL INDUSTRY - GĦOTI TA' INĊENTIVI 
 
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 
 
  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  L-informazzjoni tingħata f’seduta oħra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
INĊIDENTI FUQ SITI TA’ KOSTRUZZJONI – PULIZIJA PREŻENTI WAQT LI JKUNU 
GĦADDEJJIN INKJESTI MAĠISTERJALI 
 
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 
 
  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Ninsab infurmat illi din l-ordni tkun fid-diskrezzjoni tal-Maġistrat 
Inkwerenti. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
LOGĦOB TAL-PAJJIŻI Ż-ŻGĦAR - NEFQA FUQ FAĊILITAJIET 
 
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 
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  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Gvern investa fil-faċilitajiet sportivi mhux 
biss għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, imma anke biex dan il-Logħob iħalli legat lil kull sport ieħor. Kull faċilità 
se tkun użata biex l-isportivi u l-atleti ta’ pajjiżna jkollhom faċilitajiet fuq livell internazzjonali fejn jitħarrġu u 
jipprattikaw l-isport tagħhom. 
Dan huwa pjan li nħadem fuq erba’ snin u se jkompli għaddej bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern għal dan is-
settur. 
L-Investiment imsemmi jinkludi: 
Il-Matthew Micallef Athletics Stadium fil-Marsa, 
Il-Padiljun tal-Basketball f’Ta’ Qali, 
Il-Pixxina tas-Sirens, 
Shhoting Range f’ Ta’ Kandja, 
Titjib fil-Kumpless Sportiv f’’ Ħal Kirkop 
Titjib fil-Pixxina Nazzjonali f’Tal-Qroqq, 
Il-Pixxina ta’ daqs Olimpiku fil-Kottonera, 
Il-Padiljun tal-Ġinnastika tal-Marsa,  
Padiljun ta’ Squash u Weightlifting fil-Marsa, 
Titjib fil-Kumpless Sportiv f’Għawdex, u l-Kumpless tar-Rugby f’Kordin, 
Padiljun tal-Handball, 
Kumpless Sportiv f’Maria Assunta li jinkludi Akkademja tas-Snooker, 
Ċentru tat-Tennis f’Pembroke. 
Dawn il-proġetti kollha jikkumplimentaw l-għajnuna rekord li ta l-Gvern lill-atleti Maltin kollha biex 
jippreparaw b’mod tekniku għal dan il-logħob, li jinkludu: 
€2.7 miljun f’assistenza diretta għall-4 snin minn SportMalta, 
€5 miljun mill-NDSF għal Sport Malta sabiex atleti Maltin iħejju ruħhom għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar 2023. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FOND GĦALL-KAWŻI ĠUSTI – ENTITAJIET LI BBENEFIKAW FIS-SENA 2022 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FOND GĦALL-KAWŻI ĠUSTI – ENTITAJIET LI BBENEFIKAW FIS-SENA 2021 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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FOND GĦALL-KAWŻI ĠUSTI – ENTITAJIET LI BBENEFIKAW FIS-SENA 2020 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MARSA – TRIQ ALDO MORO – WAQFIEN FIT-TRAFFIKU 
 
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 
 
  ONOR. AARON FARRUGIA: Ninforma lill-Onor. Interpellant li huwa kompitu tal-Pulizija li jagħmlu 
investigazzjoni ta’ kif ġara il-każ, u jekk ikun il-każ is-segwenti passi li għandhom jittieħdu. 
  
Infurmat ukoll li Transport Malta ħadet azzjoni immedjata meta ġara l-inċident billi ġew assenjati l-uffiċjali tas-
sezzjoni tal-muturi u l-operational response unit assistiti mill-Pulizija u LESA f’postijiet strateġiċi sabiex jiġi 
devjat u maniggjat it-traffiku.  Bl-assistenza tal-uffiċjali ta’ Transport Malta u l-entitajiet l-oħra, it-triq bi tliet 
karreġġjati nżammet dejjem miftuħa fuq karreġġjata waħda. Meta ippermetta, u  kien possibbli it-triq bdiet 
taħdem fuq żewġ karreġjati u biex jitnaqqass il-volum ta’ traffiku fi żona milquta saru devjazzjonijiet  fit-toroq 
tal-madwar fejn prinċiparjament: 
  
Ġie devjat it-traffiku li kien gej mis-South minn Santa Luċija lejn Triq Garibaldi u jkompli ghal hdejn ic-
Ċimiterju tat-torok ghall-Hal Qormi lejn Marsa-Hamrun bypass, kif ukoll lejn Ħaż-Żebbuġ. 
 
Ġie devjat  parti mit-traffiku li kien ġej minn Triq Aldo Moro għal mar-roundabout imsejħa tas-suffarini lejn 
Albert Town, il-Menqa u Blata l-Bajda. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FGURA – TRIQ IL-KAMPANELLA – XOGĦOL 
 
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 
 
  ONOR. AARON FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li kif ġie spjegat fit-tweġiba għall-Mistoqsija 
Parlamentari numru 6358, Infrastructure Malta għaddejja b’konsultazzjoni mal-kunsilli lokali kollha, inkluż il-
Kunsill Lokali tal-Fgura, u rċeviet lista ta’ prijoritajiet għal-lokalità. Id-diskussjonijiet mal-kunsill għadhom 
mhux konklużi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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RAĦAL ĠDID – PJAZZA ANTOINE DE PAULE – XOGĦLIJIET 
 
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 
 
  ONOR. OWEN BONNICI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi għat-tweġiba li ngħatat ghad-
domanda parlamentari 4461.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
RAĦAL ĠDID – TRIQ NINU CREMONA – TAPPIERA 
 
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 
 
  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali tar-Raħal Ġdid illi l-istess Kunsill għaddej 
bid-diskussjonijiet dwar il-ħtieġa ta’ tiswijiet li huma meħtieġa b’rabta mas-suġġett inkwistjoni.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
RAĦAL ĠDID – TRIQ NINU CREMONA – TAPPIERA 
 
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 
 
  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi din il-mistoqsija 
lill-Ministru kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FGURA – TRIQ IL-KAMPANELLA – XOGĦLIJIET 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħlijiet għadhom għaddejjin fl-imsemmija 
triq. Dan huwa xogħol intensiv li jinvolvi wkoll konnessjonijiet ma’ sistemi ta’ drenaġġ f’toroq oħra. Ix-xogħol 
qed isir b’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra li min-naħa tagħhom qed iwettqu wkoll xogħlijiet prinċipali f’din 
it-triq. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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MARSAXLOKK – QLUGĦ TAL-FLOATING STORAGE UNIT - SPIŻA 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Enemalta ma toħroġ l-ebda flus għall-
proċedura li qed jirreferi għaliha. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
TANKER ARMADA LNG MEDITERRANA 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Nirreferi lill-Onor. Interpellant għar-risposta li tajtu għall-Mistoqsija 
Parlamentari 6536. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
PERSUNI ELEĠIBBLI GĦALL-BLUE BADGE 
 
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 
 
  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta sabiex tirreferi għall-Att 560 
tal-2017, artikolu 13, fejn wieħed jista’ jsib il-kriteriji tal-eleġibilità biex wieħed ikun jista’ japplika għall-Blue 
Badge. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
BORD TAL-APPELL GĦALL-BLUE STICKER – PERSUNI LI MA JKUNUX ELEĠIBBLI GĦALL-
BLUE BADGE 
 
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 
 
  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta li l-Bord tal-Appelli tal-Blue 
Badge huwa bord awtonomu taħt is-CRPD bħala regolatur. Huwa maħtur skont dak li jipprovdi l-artikolu 10 tal-
Att biex jipprovdi għal Konċessjonijiet ta’ Parkeġġjar għal Persuni b’Diżabilità, Kap. 560 tal-Liġijiet ta’ Malta. 
Il-metodu addottat minn dan il-bord huwa dak li ġej; 
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Persuna illi ġiet infurmata li mhijiex eliġibbli għall-Blue Badge u li tippreżenta appell skont ma hu pprovdut fis-
subartikolu 9(3) tal-Att biex jipprovdi għal Konċessjonijiet ta’ Parkeġġjar għal Persuni b’Diżabilità, Kap. 560 
tal-Liġijiet ta’ Malta, tiġi mistiedna sabiex tressaq il-każ tagħha quddiem il-bord u biex tippreżenta l-
informazzjoni kollha illi hi tħoss illi tista’ ssostni l-każ tagħha. Minbarra illi l-bord ikollu fil-pussess tiegħu il-
fajl tal-persuna, li jinkludi l-informazzjoni ppreżentata mill-persuna fl-applikazzjoni oriġinali, hija tingħata l-
opportunità illi tressaq l-informazzjoni (inkluż dokumentazzjoni) kollha li għandha (anke dik illi kisbet wara li 
ġiet evalwata fl-ewwel istanza) sabiex tagħmel il-każ tagħha u tispjega għalfejn fl-opinjoni tagħha hi għandha 
tingħata l-Blue Badge. F’każ illi l-persuna tiddikjara illi għandha informazzjoni illi iżda ma tkunx ġabitha 
magħha, tingħata l-opportunità illi tippreżentaha f’seduta oħra u d-deċiżjoni tal-bord tiġi posposta għal dik is-
seduta. 
 
Ġaladarba l-bord ikollu l-informazzjoni kollha, il-persuna tkun ressqet il-każ tagħha u tkun wieġbet għall-
mistoqsijiet li jistgħu jsiru mill-membri tal-bord, il-persuna tiġi mistiedna tħalli l-kamra. 
Il-bord imbagħad jiddiskuti internament il-każ u tittieħed deċiżjoni. Is-Segretarju tal-bord iħejji l-ittra li għandha 
tintbagħat bid-deċiżjoni tal-bord, din tiġi ffirmata miċ-Ċerpersin tal-bord u tintbagħt bil-posta lill-persuna li tkun 
ressqet l-appell. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SOVRINTENDENZA TAL-PATRIMONJU KULTURALI – TALBIET PENDENTI GĦALL-
KUSTODJA TA’ PROPRJETÀ 
 
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 
 
  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali li l-istess 
Sovrintendenza taf b’ħamsa u erbgħin (45) talba għall-kustodja ta’ proprjetajiet ikkunsidrati bħala patrimonju. 
Infurmat li dawn ġew ipproċessati min-naħa tas-Sovrintendenza u ntbagħtu lill-Awtorità tal-Artijiet.  
 
Infurmat li dawn it-talbiet huma: 
 
ꞏ Din l-Art Ħelwa 
o Il-Kappella ta’ San Mikiel is-Sanċir, Rabat  
o Australian Bungalow, Luqa 
o Il-Batterija tal-Qbajjar/ It-Torri tal-Qolla l-Bajda, Żebbuġ (Għawdex) 
o Razzett tax-Xitan, Mellieħa  
o Il-Batterija ta’ Wied Musa/ Il-Palazz l-Aħmar, Mellieħa 
 
ꞏ Fondazzjoni Wirt Artna  
o Saluting Battery & Lascaris War HQ Complex, Valletta (tiġdid u estenzjoni) 
ꞏ Ramblers Association of Malta 
o Il-Mitħna l-Qadima, Mosta 
ꞏ Gabriel Caruana Foundation 
o Il-Mitħna ta’ Ganu Windmill (magħrufa wkoll bħala Il-Mitħna tal-Maħlut), Birkirkara  
Infurmat ukoll illi s-siti/proprjetajiet imsemmija hawn taħt se jiġu proċessati taħt entrustment agreement bejn is-
Sovrintendenza u Heritage Malta minflok guardianship deed: 
o It-Tempji ta’ Ħal Tarxien, Tarxien 
o Fortizza Delimara, Marsaxlokk  
o Banjijiet Rumani, Mġarr (Malta) 
o Il-Berġa ta’ Provinċja (Il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija) 
o Għar Dalam, Birżebbuġa 
o Il-kumpless Arkeoloġiku Tas-Siġg, Marsaxlokk  
o Il-Palazz Vilhena (Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali), Mdina 
o It-Tempji ta’ Ħaġrat, Mġarr (Malta) 
o It-Tempji Ta’ Skorba, Mġarr (Malta) 
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o L-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni, Paola 
o It-Templji ta’ Kordin III, Paola 
o It-Tempji ta’ Ħaġar Qim, Qrendi 
o It-Tempji tal-Imnajdra, Qrendi 
o Domus Romana, Rabat (Malta) 
o Il-Katakombi ta’ San Pawl, Rabat (Malta) 
o Il-Katakombi ta’ Santu Wistin, Rabat (Malta) 
o Il-Katakombi tal-Abbatija tad-Dejr, Rabat (Malta) 
o Il-Palazz tal-Granmastru, Valletta 
o L-Armerija fil-Palazz tal-Granmastru, Valletta 
o Bastjun ta’ Vendome (eks-Mużew tal-Gwerra), Valletta 
o Il-Palazz tal-Inkwiżitur, Birgu 
o Il-Forti Sant’ Anġlu, Birgu 
o L-Ifran Navali, (Il-Mużew Marittimu ta’ Malta), Birgu 
o Il-Mużew tal-Arkeoloġija t’Għawdex, Cittadella 
o It-Tempji ta’ Ġgantija 
o Gran Castello Historic House, Citadella 
o Il-Ħabs il-Qadim, Cittadella  
o Il-Kappella tal-Madonna tal-Pilar, Valletta 
o It-Tempji ta’ Borġ in-Nadur, Birżebbuġa 
o Il-Katakombi ta’ Bistra, Mosta 
o Ħaġra ta’ Sansuna, Qala 
o Il-Mitħna Ta’ Kola, Xagħra 
o L-Armerija u l-Mużew tan-Natura (inkluż l-uffiċini), Cittadella 
o Fugass 
o Il-Berġa tal-Italja (MUŻA), Valletta 
o Torri tal-Kaptan, Naxxar 
o Torri San Luċjan, Marsaxlokk  
 
Intant infurmat illi s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturi qiegħda tipproċessa talba ta’ tiġdid tal-kustodja ta’ 
xi proprjetajiet mingħand Din l-Art Ħelwa, li tinkludi:  
ꞏ It-Torri l-Aħmar, Mellieħa  
ꞏ It-Torri ta’ Wignacourt, San Pawl il-Baħar  
ꞏ It-Torri tad-Dwejra, San Lawrenz  
ꞏ It-Torri ta’ Santa Marija, Kemmuna  
ꞏ Il-Batterija ta’ Santa Marija, Kemmuna  
ꞏ It-Torri Mamo, Marsascala  
ꞏ It-Torri ta Xutu, Qrendi  
ꞏ It-Torri tal-Għallis, Baħar iċ-Ċagħaq, Naxxar 
ꞏ It-Torri ta’ Qaliet Marku, Baħar iċ-Ċagħaq, Naxxar  
ꞏ Msida Bastion Garden of Rest, Floriana 
 
Intant infurmat ukoll li s-Sovrintendenza pproċessat ukoll talba għat-tiġdid tal-kustodja tal-Kappella tal-Vitorja, 
Valletta, mingħand Din l-Art Ħelwa.  Din tinsab fl-aħħar stadji u s-Sovrintendenza qed tistenna risposta 
mingħand in-Nutar tal-Gvern.   
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MELLIEĦA – ESPRESSJONI TA’ INTERESS GĦALL-BINI TAL-CAVALLERIZZA 
 
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 
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  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat illi l-espressjoni ta’ interess għall-Cavallerizza, magħruf ukoll 
bhala r-Razzet tax-Xjaten, kienet f’forma ta’ talba għal kustodja tal-proprjetà mingħand Din l-Art Ħelwa li saret 
fit-13 ta’ Mejju, 2021.  
 
Intant infurmat ukoll li s-Sovrintendenza ipproċessat din it-talba u għaddietha lill-Awtorità tal-Artijiet għall-
ipproċessar min-naħa tal-istess Awtorità. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MELLIEĦA – KUNTRATTUR LI LAQAT CABLES TA’ VULTAĠĠ GĦOLI WAQT XOGĦLIJIET 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI: Ninsab infurmata li bħalma ġara f’dan il-każ, il-prassi hija li l-entità terza li 
għaliha jkunu ser isiru x-xogħlijiet tinforma lill-Enemalta u l-Enemalta tintalab pjanta li turi r-rotta tal-cables 
tas-servizzi tagħha fuq il-post.  
 
L-Enemalta tagħmel wkoll marki fit-toroq biex tindika fejn ikunu għaddejjin il-cables. Hija l-entità li tkun ser 
tagħmel ix-xogħlijiet u/jew l-kuntrattur tagħha li jridu jaraw li ma ssirx ħsara fil-cables tal-Enemalta.   
 
F’dan il-kuntest, u fid-dawl tal-ħafna interventi li jkunu għaddejjin simultanjament madwar Malta, mhux 
prattiku, u fil-fatt qatt ma kienet il-prassi, li l-ħaddiema tal-Enemalta jkunu fuq il-post.  
 
Infurmata wkoll li l-kuntrattur li jkun tqabbad mill-entità inkwistjoni sabiex jagħmel ix-xogħlijiet għandu r-
responsabbilta’ li jara li ma ssirx ħsara. 
 
F’dan il-każ partikolari l-kuntrattur, kif inhu normalment permissibbli, issottokuntratta lil ħaddieħor ix-
xogħlijiet meħtieġa. 
 
Meta jkun hemm ħsarat bħal dawn l-EneMalta tfittex biex tirkupra l-ispejjeż involuti. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
MELLIEĦA – KUNTRATTUR LI LAQAT CABLES TA’ VULTAĠĠ GĦOLI WAQT XOGĦLIJIET 
 
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 
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  ONOR. AARON FARRUGIA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-Mistoqsija tiegħu lill-Ministru 
kkonċernat. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKOLA PRIMARJA TA’ ĦAL GĦAXAQ - MANUTENZJONI 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħol fl-iskola msemmija, apparti li ser 
isir xogħol ta’ tisbieħ, qed jinbena wkoll sular ġdid. Dawn ix-xogħlijiet mistennija jkunu lesti matul ix-xhur li 
ġejjin sabiex b’hekk tiftaħ għas-sena skolastika l-ġdida. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
PROĠETT TA’ CHILDCARE ĦDEJN IL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħol fuq il-proġett imsemmi għadu 
għaddej. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKEJJEL TAL-ISTAT - RAPPORTI FUQ MEMBRI TAL-SLT 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li tali rapporti jiġu evalwati fuq livell ta’ skola 
u kulleġġ, u jekk ikun hemm il-ħtieġa, jiġu referuti lid-Dipartiment għas-Servizzi Edukattivi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
MINISTERU GĦAT-TURIŻMU – PERSUNA LI SSERVI BĦALA CEO TA’ ŻEWĠ ENTITAJIET 
 
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-żewġ entitajiet indikati u 
dan kif ġie mitlub jagħmel fil-mistoqsija oriġinali? 
 
20/02/2023 
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  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fis-sajf tal-2014 l-ITS kienet ħarġet 
sejħa pubblika għal post ta’ CEO, għal liema sejħa l-persuna msemmija ġie klassifikat fit-tieni post mill-Bord 
tal-Għażla. F’Marzu 2015, huwa ġie maħtur bħala interim Executive Director wara r-riżenja tas-CEO ta’ dak iż-
żmien (li kien inħatar fl-2014). Wara riżultati eċċellenti, huwa baqa’ jiġi kkonfermat bħala CEO tal-ITS minn 
bordijiet sussegwenti.   
Fir-rigward tal-ħatra tiegħu bħala CEO ġewwa Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, ninforma lill-Onor. 
Interpellant li fi Frar 2015 saret sejħa pubblika li għaliha urew interess u ġew intervistati 30 kandidat. Il-persuna 
msemmija ġie magħżul mill-Bord tal-Għażla wara proċedura ta’ selezzjoni rigoruża.   
Filwaqt li qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratti, ninforma lill-Onor. Intepellant li l-
kundizzjonijiet tax-xogħol huma mfassla skont il-Grading Structure tal-ITS u tal-MCC rispettivament. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
MTA - IMPJEGAT 
 
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 
 
  ONOR. CLAYTON BARTOLO:  B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6302, ninforma lill-
Onor. Interpellant li l-persuna msemmija għandha wkoll: 
20% management allowance,  
communication allowance,  
car allowance, u  
performance bonus sa massimu ta’ 15% tas-salarju bażiku. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
ĦAL QORMI – PROĠETT BIEX TISSAQQAF PARTI MILL-WIED 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI:  Ninsab infurmata li hemm partijiet mhux imsaqqfa sabiex ikun hemm aċċess għal 
xogħlijiet ta' tindif u manutenzjoni wara li jitlesta l-proġett. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
RABAT/Ħ’ATTARD – TRIQ IL-BELT VALLETTA – ILMENTI U RAPPORTI DWAR QTUGĦ TA’ 
DAWL 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI: Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra dokument bl-informazzjoni mitluba. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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SKOLA PRIMARJA TAL-IMĠARR – ĦTIEĠA TA’ MANUTENZJONI 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li rigward it-toilets fl-iskola msemmija, il-
problema ġiet riżolta immedjatament. Rigward id-dħul ta' ilma, qed tittieħed l-azzjoni neċessarja biex isiru t-
tiswijiet neċessarji. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKOLA PRIMARJA TAL-IMĠARR – ĦIN TAL-BREAK 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ħinijiet tal-break fl-iskola msemmija huma 
skont il-prassi bħal kull skola oħra f’Malta u f’Għawdex. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKOLA PRIMARJA TAL-IMĠARR – TQASSIM TA’ FROTT U ĦAXIX 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tweġiba tingħata f’seduta oħra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKOLA PRIMARJA TAL-IMĠARR – RELIEVERS GĦAL TFAL TAL-KINDERGARTEN 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li f’kull skola titħaddem l-istess prassi. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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AKKOMODAZZJONI SOĊJALI – LISTA TA’ STENNIJA 
 
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 
 
  ONOR. RODERICK GALDES:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni se tingħata f’seduta oħra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
BARRANIN JGĦIXU F’POST TAL-GVERN 
 
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 
 
  ONOR. RODERICK GALDES:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni se tingħata f’seduta oħra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MARSASKALA U ĦAL GĦAXAQ – TOROQ BLA DAWL 
 
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 
 
  ONOR. MIRIAM DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Enemalta għaddejja b’diversi xogħlijiet ta’ 
tiswija wara l-ħsarat ikkawżati bil-maltemp. It-toroq f’Marsaskala u Ħal Għaxaq kienu inklużi fil-programm ta’ 
xogħlijiet u sal-lum stess kellhom jintbagħtu t-tekniċi tal-Enemalta biex jagħmlu dawn it-tiswijiet. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 

PULIZIJA – RAPPORTI TA’ SERQ F’GĦAWDEX 
 
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 
 
  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Infurmat li l-informazzjoni qed tinġabar. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
ENEMALTA - RAPPORTI TA' UNDERVOLTAGE JEW OVERVOLTAGE 
 
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 
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  ONOR. MIRIAM DALLI: Mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-20 ta’ Frar 2023, saru lill-Enemalta 1540 rapport dwar 
vultaġġ għoli li minnhom ġew riżolti 1180 rapport u saru 3258 rapport dwar vultaġġ baxx li minnhom ġew 
riżolti 2418 -il rapport. Dawn huma mifruxa f’diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.  
 
Bħalissa l-Enemalta għaddejja bi proġett ta’ 90 miljun ewro mifrux fuq sitt snin biex tindirizza l-problema ta’ 
varjazzjoni ta' vultaġġi. Fl-ewwel sena diġà saru ħafna xogħlijiet li kienu jinkludu fost oħrajn żieda ta’ 48 
substations, tisħiħ fit-tliet Ċentri ta’ Distribuzzjoni, 80 feeders ġdid u tibdil ta’ mitt kilometru ta’ linji tal-
elettriku. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
AWTORITÀ TAD-DJAR – POSTIJIET ALLOKATI LIL PERSUNI SINGLE 
 
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 
 
  ONOR. RODERICK GALDES:  Ninforma lill-Onor. Interpellant sabiex jinnota l-informazzjoni mitluba fit-
tabella t’hawn taħt: 
 
Lokalità allokata Proprjetà tal-Gvern Proprjetà tal-Privat mikrija mill-Gvern Total 
Attard 2 23 25 
Bahar iċ-Ċagħaq 0 1 1 
Balzan 1 0 1 
Birkirkara 17 112 129 
Birzebbuġa 1 22 23 
Blata l-Bajda 0 7 7 
Buġibba 0 13 13 
Burmarrad 0 5 5 
Cospicua 86 69 155 
Fgura 7 26 33 
Floriana 39 0 39 
Fontana Għawdex 0 1 1 
Għajnsielem Ghawdex 0 15 15 
Għarb Għawdex 0 2 2 
Għasri Għawdex 0 1 1 
Għaxaq 1 12 13 
Gudja 0 2 2 
Gwardamanġa 0 1 1 
Gżira 11 35 46 
Ħamrun 27 12 39 
Kalkara 4 1 5 
Kerċem Għawdex 0 6 6 
Kirkop 3 47 50 
Luqa 3 5 8 
Marsa 17 2 19 
Marsalforn Għawdex 0 35 35 
Marsaxlokk 1 1 2 
Mellieħa 7 9 16 
Mġarr 3 2 5 
Mosta 2 2 4 
Mqabba 0 2 2 
Mrieħel 3 0 3 
Msida 19 159 178 
Mtarfa 1 0 1 
Munxar Għawdex 0 5 5 
Nadur Għawdex 0 6 6 
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Naxxar 1 1 2 
Paola 36 31 67 
Paceville 1 0 1 
Pembroke 8 0 8 
Pieta' 4 0 4 
Qala Għawdex 0 11 11 
Qawra 1 54 55 
Qormi 11 56 67 
Qrendi 0 57 57 
Rabat 4 35 39 
Rabat Għawdex 6 23 29 
San Ġwann 20 12 32 
San Lawrenz Għawdex 0 7 7 
Salina 0 1 1 
Sannat Għawdex 0 3 3 
Senglea 19 3 22 
Siġġiewi 4 92 96 
Sliema 0 3 3 
St Julians 7 2 9 
St Paul's Bay 1 96 97 
Sta Luċija 32 0 32 
Sta Venera 3 44 47 
Ta' Xbiex 2 1 3 
Tarxien 19 41 60 
Valletta 124 0 124 
Vittoriosa 31 0 31 
Wied il-Għajn 0 16 16 
Xagħra Għawdex 0 18 18 
Xewkija Għawdex 0 1 1 
Xgħajra 0 3 3 
Xlendi Għawdex 0 9 9 
Żabbar 3 29 32 
Żebbuġ 11 12 23 
Żejtun 6 10 16 
Żurrieq 3 65 68 
 612 1377 1989 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
MINA MIS-SWIEQI/PEMBROKE GĦAL PACEVILLE 
 
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 
 
  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tagħrif mitlub sar disponibbli 
għall-pubbliku fit-23 ta’ Ġunju 2021. Dan id-dokument li qiegħed inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra jinkludi l-
kundizzjonijiet kollha mogħtija mill-Awtorità tal-Ippjanar, kif ukoll kundizzjonijiet hekk kif imposti u infurzati 
minn entitajiet oħra dwar il-kumpanija msemmija. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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E-SCOOTERS - REGOLARIZZAZZJONI 
 
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 
 
  ONOR. AARON FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li wasalna għal din il-veloċità massima ta' 
għaxar kilometri fis-siegħa (għal sewqan f’mogħdijiet tar-riġel, inkluż dawk mhux riżervati esklussivament 
għall-mixi, promenades, żoni pedonali u mogħdijiet għar-roti) wara studju dettaljat li sar fejn anke rajna dak li 
ġie lleġiżlat barra minn xtutna. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
ANZJANI - SIGURTÀ 
 
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 
 
  ONOR. JO ETIENNE ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li kull ilment li jiġi mgħoddi lill-Ministeru 
tagħna jiġi mgħoddi lid-Dipartimenti kkonċernati meta dan ma jaqax taħt d-dekasteru tagħna. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SAN ĠILJAN U TAS-SLIEMA - TNEĦĦIJA TA’ E-SCOOTERS IPPARKJATI ĦAŻIN 
 
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 
 
  ONOR. BYRON CAMILLERI:  Infurmat illi l-ammont ta’ taħrikiet għal escooters ġewwa San Ġiljan kien 
958 fis-sena 2021 u 2049 fis-sena 2022, u ġewwa tas-Sliema 1210 fis-sena 2021 u 2175 fis-sena 2022. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
BUILDING CONSTRUCTION AGENCY – PERITI MQABBDA BIEX JIRREVEDU L-METHOD 
STATEMENTS 
 
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 
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  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tagħrif se jingħata f’seduta 
oħra. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
AWTORITÀ TAL-ARTIJIET – RAPPORTI DWAR IMWEJJED U SIĠĠIJIET 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fl-2022, l-Awtorità tal-Artijiet irċeviet 
total ta’ 23 rapport fuq imwejjed u siġġijiet. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MCCAA – PASSI KONTRA L-ABBUŻ FIL-PREZZIJIET 
 
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 
 
  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li taħt il-liġijiet li tamministra l-
Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur, abbuż fil-prezzijiet jirriżulta biss 
meta ż-żieda fil-prezzijiet ikun riżultat ta’ ftehim antikompettitiv bejn in-negozji, fejn żewġ kumpaniji jew aktar 
jiftiehmu biex jgħollu l-prezzijiet jew meta ż-żieda ssir minn kumpanija li qiegħda f’pożizzjoni dominanti u din 
tabbuża minn dik il-pożizzjoni fejn timponi prezzijiet li jitqiesu eċċessivi. Mill-monitoraġġ tal-prezzijiet fis-suq 
ta’ numru ta’ prodotti tal-ikel li tagħmel l-Awtorità, ma hemmx indikazzjoni ta’ ksur potenzjali tal-liġi, f’dan ir-
rigward. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
TRIBUNAL GĦAL TALBIET TAL-KONSUMATUR - ARBITRI 
 
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 
 
  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-Tribunal għal Talbiet tal-
Konsumatur għandu sitt (6) Arbitri.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
TRIBUNAL GĦAL TALBIET TAL-KONSUMATUR – MEDJA TA' KAŻIJIET LI JINSTEMGĦU 
MINN ARBITRU 
 
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 
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  ONOR. JULIA FARRUGIA PORTELLI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li kull Arbitru tat-Tribunal għal 
Talbiet tal-Konsumatur jisma’ medja ta’ 95 każ fis-sena. Din il-medja hija bbażata fuq is-sena 2022. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
GĦAWDEX - SPEZZJONIJIET FL-2022 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-total ta’ spezzjonijiet ta’ infurzar mill-
Awtorità tal-Artijiet f’Għawdex matul is-sena 2022 jammontaw għall-133.  Qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra 
lista tal-ispezzjonijit li saru xahar b’xahar u skont il-lokalità. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SEJĦA GĦALL-POST TA’ EMERGENCY AMBULANCE RESPONDER 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-applikazzjonijiet għalqu fil-11 ta’ 
Novembru u applikaw 154 persuna. L-intervisti għadhom għaddejjin. Il-bord tal-għazla ġie appuntat skont it-
termini tal-proċeduri uffiċjali li jinstabu fuq  il-‘ Manual on Industrial Relations and the Selection and 
Appointment Process under Delegated Authority in The Malta Public Service’. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
SKEJJEL TAL-KNISJA – LABORATORY TECHNICIANS - PROMOZZJONIJIET 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet biex 
jiġi stabbilit kif jistgħu jingħataw dawn il-promozzjonijiet minħabba li l-gradi ta’ TO, STO u PTO għal-iskejjel 
tal-istat huma pożizzjonijiet fejn l-uffiċċjali jservu f’numru ta’ skejjel jew saħansitra l-iskejjel kollha taħt l-istess 
employer filwaqt li dan mhux il-każ fl-iskejjel tal-Knisja. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
GĦAWDEX - FTUĦ TAS-CDAU 
 
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-
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Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex waslu d-diskussjonijiet bejnu u l-Ministri kkonċernati l-
oħra? 
 
21/02/2023 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li għaddejjin diskussjonijiet mal-Ministeru 
għas-Saħħa u għall-Edukazzjoni. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
AWTORITÀ TAL-ARTIJIET – SKEMA PILOTA TAL-GĦOTI TA’ ĊENS TEMPORANJU 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li sal-lum kien hemm 40 benefiċjarju. Il-pjan 
hu li l-iskema issa tiġi estiża mal-pajjiż kollu, inkluż il-Belt Valletta. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
TQASSIM U UŻU TAL-FONDI EWROPEJ 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Ninforma lill-Onor. interpellant li tlabt biex l-informazzjoni tinġabar. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
ŻEJTUN – TRIQ ĦAL TARXIEN –ĦITAN IMWAQQA’ BIL-MALTEMP 
 
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 
 
  ONOR. STEFAN ZRINZO AZZOPARDI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li fejn kien meħtieġ, id-
Dipartiment tax-Xogħlijet Pubbliċi ħa ħsieb ineħħi kull ostaklu li seta’ kien hemm għat-traffiku. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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RABAT/MARSALFORN, GĦAWDEX – TRIQ MARSALFORN – APPLIKAZZJONI GĦAL FONDI 
EWROPEJ 
 
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 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-kostruzzjoni ta’ din it-triq ser isiru minn 
fondi lokali. Ix-xogħol għadu ma bediex minħabba appell li għaddej quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar.  
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
GOZO INNOVATION HUB – KUMPANIJI PRIVATI 
 
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 
 
  ONOR. CLINT CAMILLERI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant biex jagħmel referenza għall-informazzjoni 
li ngħataw  fil-mistoqsijiet parlamentari numri 2509 u 6469 . 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
MELLIEĦA – ŻONA TAL-GĦOLJIET TAL-MELLIEĦA – TALBIET GĦAL ĦRUĠ TA’ TENDERS 
 
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 
 
  ONOR. SILVIO SCHEMBRI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni provduta lili mill-Awtorita 
hija li din hija l-ewwel darba li ħarġet sejħa għal tenders fuq l-art indikata mill-Onor. Interpellant. Qiegħed 
inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja t-talba tat-tender hekk kif maħruġ mill l-Awtorità. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
LOGĦOB TAL-ISTATI Ż-ŻGĦAR TAL-EWROPA – RAPPREŻENTAZZJONI MINN ATLETI LI 
MHUMIEX TA’ NAZZJONALITÀ MALTIJA 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Gvern ma jindaħalx f’tali għażla. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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LOGĦOB TAL-ISTATI Ż-ŻGĦAR TAL-EWROPA – ATLETI LI MHUMIEX TA’ NAZZJONALITÀ 
MALTIJA 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija 
parlammentari 6642. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
YACHT TAL-QLUGĦ - SPIŻA GĦALL-AKKWIST 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li Il-Yacht Viva Malta kien mixtri minn 
Yachting Malta li hija joint venture bejn il-Gvern u r-Royal Malta Yacht Club. Din l-entità taqa’ taħt il-
Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
YACHT TAL-QLUGĦ - TĦADDIM 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA: Ninforma lill-Onor. Interpellant Ii l-Yacht ġie mixtri mill-Ministeru għat-
Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, għalhekk aħjar jekk il-mistoqsija tiġi diretta lil dak il-Ministeru. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 

 
YACHT TAL-QLUGĦ - TIĠRIJIET LI SE JKUN QED JIPPARTEĊIPA FIHOM 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-programm tat-tlielaq ser ikun iffissat mill-
Federazzjoni Maltija tal-Ibburdjar wara konsultazzjoni ma’ SportMalta. Hemm ħsieb li l-Yacht jieħu sehem 
f’disa’ tlielaq kull sena. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
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YACHT TAL-QLUGĦ - BAĦRIN 
 
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 
 
  ONOR. CLIFTON GRIMA: Ninforma lil-Onor. Interpellant li l-iskop tal-Yacht huwa li jagħti opportunità 
lill-baħħara Maltin jikkompetu fi tlielaq internazzjonali, peró jista’ jagħti l-każ li l-Federazzjoni titlob xi baħħara 
barranin jipparteċipaw f’xi tlielaq biex iħarrġu l-atleti tagħna. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
COMMUNAL CLINIC F’MARSASKALA – TEĦID TAD-DEMM 
 
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 
 
  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi teħid tad-demm bl-appuntament ġewwa l-
Klinika fil-Komunità ta’ Marsaskala huwa diġà disponibbli u appuntament huwa ta’ anqas minn ħimistax-il 
ġurnata. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
LEGAL AID MALTA 
 
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 
 
  ONOR. JONATHAN ATTARD:  Ninforma lill-Onor. Interpellanta li l-klijenti assistiti bl-għajnuna legali 
għas-snin mitluba huma hija kif tidher fit-tabella t’hawn taħt: 
 
Ċivil: 
Sena – assenjazzjonijiet 
2018 - 338 
2019 - 246 
2020 - 129 
2021 - 265 
 
Kriminal: 
Sena - assenjazzjonijiet 
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2018 - 597 
2019 - 652 
2020 - 626 
2021 - 538 
 
Ir-rata ta’ suċċess għal każijiet li nqatgħu ma tinġabarx peress li l-volum ta’ xogħol relatat għall-ġbir ta’ tali 
informazzjoni mhux qed tinġabar; iżda fil-preżent l-Aġenzija qed tikkrea sistema diġitali fejn l-Avukati jkunu 
jistgħu jgħaddu l-informazzjoni meħtieġa attwali. 
 
Meta klijent ma jkunx kuntent bis-servizz li jingħata mill-avukat tal-Għajnuna Legali jista’ jirrikorri fl-uffiċini 
tal-Għajnuna Legali fejn jimla formola apposta u jieħu ġurament dwar il-fatti li nkunu ntqalu fil-formularju. Il-
klijent jingħata wkoll twissija li jekk l-ilment ma jkunx veru jistgħu jittieħdu proċeduri ulterjuri kontrih/a. L-
ilment jgħaddi għand il-management tal-Aġenzija fejn jitlob lill-avukat tal-għajnuna legali assenjat 
informazzjoni dwar il-każ partikolari. Meta l-management tal-Għajnuna Legali ma jkunx kuntent bir-risposta li 
ngħata mill-avukat, tinħareġ twissija informali lill-avukat assenjat fejn jintalab jirregola ruħu u jinfurmah li l-
ilment jista’ jitmexxa lill-Kamra tal-Avukati jekk ikun meħtieġ. Meta jirriżulta li l-avukat tal-Għajnuna Legali 
jista’ jkollu kunflitt aggravanti mal-klijent, l-avukat jinforma lill-Aġenzija li ħa jkun qed jiġi ppreżentat rikors 
biex jitlob lill-Qorti biex jiġi sostitwit b’avukat tal-Għajnuna Legali li jkun immissu t-turn skont ir-roster tar-
Reġistratur tal-Qorti. Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili jinforma lill-Aġenzija bl-eżitu tad-digriet li jkun ħareġ. 
 
L-Avukat tal-Għajnuna Legali mhux obbligat li jirrinunzja l-każ assenjat lilu fl-interess tad-drittijiet kemm 
tiegħu u wkoll fl-interess legali tal-klijent u fil-fatt l-artikolu 924 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta jirreferi għall-
piena għall-avukat jew prokuratur legali li jirrifjuta jagħti l-għajnuna tiegħu bla raġuni tajba. Meta ‘għal raġuni 
tajba’ (art. 918 tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta) il-parti tkun trid titlob li l-avukat assenjat jiġi sostitwit, it-talba 
ssir lill-Qorti mill-Avukat għall-Għajnuna Legali assenjat lilu/lilha jew tramite l-Avukat għall-Għajnuna Legali 
assenjat mal-Aġenzija. 
 
Il-kodiċi ta’ kondotta għall-avukati tal-Għajnuna Legali huwa l-istess bħalma jinstab fil-Code of Ethics and 
Conduct for Advocates maħruġ mill-Kamra tal-Avukati peress li l-Avukati għall-Għajnuna Legali għandhom l-
istess warrant tal-professjoni legali. L-Avukati għall-Għajnuna Legali huma avukati li jagħtu s-servizz tagħhom 
b’kuntratt lill-Aġenzija wara sejħa li tkun saret. Meta ma jiġux osservati r-regoli tal-Kodiċi huma jistgħu jiġu 
riferuti lill-Kamra tal-Avukati u l-każ tagħhom jista’ jitmexxa lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-
Ġustizzja. F’kull kuntratt ma’ kull Avukat għall-Għajnuna Legali għandhom klawsola li tirreferi dwar dan. 
 
L-Aġenzija Għajnuna Legali Malta kienet ħarġet sejħa fl-aħħar kwart tas-sena 2020 fejn kien ġie stabbilit li 
kellha bżonn: 
1. Għoxrin (20) avukat għall-Għajnuna Legali f’Malta 
2. Tliet (3) avukati għall-Għajnuna Legali f’Għawdex 
3. Tliet (3) avukati assenjati għall-pariri lill-klijenti ta’ vjolenza domestika 
 
Permezz tas-sejħa li nħarġet fis-sena 2020, l-Avukati jitħallsu kif ġej: 
1. Avukati għall-Għajnuna Legali f’Malta u Għawdex jitħallsu €10,000 fis-sena u €180 fis-sena bħala kumpens 
għall-mezzi ta’ kommunikazzjoni 
2. Avukati għall-Għajnuna Legali għall-pariri lill-klijenti ta’ vjolenza domestika tramite l-użu tat-telefown 
jitħallsu €7,800 fis-sena. 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
CHILD PROTECTION SERVICES – TFAL FUQ IL-LISTA TA’ STENNIJA 
 
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 
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  ONOR. MICHAEL FALZON:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellanta li din is-sena, sal-lum, id-Direttorat għall-
Protezzjoni tal-Minuri irċieva 2185 rapport. 
 
Dawn ir-rapporti kollha jiġu eżaminati preliminarjament, u anke dawk il-każijiet illi jidhru fuq il-“waiting list” 
ikunu ġew assessjati sabiex ikun stabbilit jekk: (a) il-każ ikunx qiegħed jippreżenta problemi jew riskji lejn 
minuri; u (b) x’inhu l-livell ta’ riskju preżenti fil-ħajja tal-minuri. Dan ifisser illi kemm-il darba każ jippreżenta 
riskji imminenti, serji u letali, il-professjonisti jaħdmu immedjatament sabiex ikun ikkontrollat ir-riskju. 
 
Għaldaqstant it-terminoloġija “waiting list” tindika lista ta’ każijiet illi ġew assessjati bħala riskju baxx u wara li 
s-sitwazzjoni tal-minuri ġiet ikkontrollata. F’dawn il-każijiet id-Direttorat ikun qiegħed ukoll jgħin lill-familji, 
partikolarment il-ġenituri, biex itejjbu l-qagħda tagħhom. Minn dawn hemm 315-il kas. Dawn il-każijiet xorta 
jibqgħu jiġu mmonitorjati mid-Direttorat biex jekk ikun hemm deterjorament fil-qagħda tal-minuri l-każ jiġi 
allokat u jiskattaw azzjonijiet oħra skont kif provduti mil-liġi (Kap. 602). 
 
Seduta  92  
27/02/2023 
 
FTEHIM BILATERALI MA’ PAJJIŻI LI MHUMIEX MEMBRI TAL-UE 
 
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 
 
  ONOR. IAN BORG:  Nixtieq ninforma lill-Onor. Interpellant li l-ftehimiet kollha li Malta għandha ma’ 
pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea huma elenkati fis-sezzjoni ‘Trattati’ fuq is-sit elettroniku tal-
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ. F’din is-sezzjoni wieħed isib ukoll kopja diġitali 
tal-ftehimiet infushom, kif ukoll dettalji bħalma huma d-data meta d-dokument ġie ffirmat.  
 
Dawk il-ftehimiet relatati ma’ setturi ta’ kompetenza tal-Unjoni Ewropea, li kellhom jiġu abrogati jew emendati 
wara d-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004, huma wkoll elenkati f’din il-paġna fuq is-sit elettroniku tal-
Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ. 
 
Il-pajjiżi mhux membri tal-UE li Malta iffirmat Ftehim magħhom huma: 
 
It-Turkija; l-Albanija; l-Kosovo; l-Maċedonja ta' Fuq; is-Serbja; l-Montenegro; l-Bosnja u Ħerzegovina; n-
Norveġja; l-Liechtenstein; l-Iżlanda; l-Iżvizzera; ir-Renju Unit; Andorra; San Marino; Monako; is-Santa Sede; l-
Ordni Sovran Militari u Ospitalier ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalemm ta’ Rodi u ta’ Malta. 
Alġerija; Angola; Anguilla; Antigua u Barbuda; Arġentina; Armenia; Aruba; Ażerbajġan; Baħamas; Baħrejn; 
Bangladexx; Barbados; Belarus; Beliże; Benin; Bermuda; Botswana; Bra¿il; Brunei; Burkina Faso; Burundi; 
Kambodja; Kamerun; Kanada; Kabo Verde; Gżejjer Cayman; Ċili; Ċina; Kolombja; Kongo; Gżejjer Cook; 
Kosta Rika; Kuba; Djibouti; Repubblika Dominikana; Eġittu; El Salvador; Eritrea; Etijopja; Fiġi; Il-Gambja; 
Ġeorgia; Gana; Gwatemala; Ginea; Ħonduras; Indja; Iraq; Iran; Iżrael; Kosta tal-Avorju; Ġamajka; Ġappun; 
Ġordan; Kenja; Kiribati; Kuwajt; Kyrgyzstan; Latvja; Lebanon; Leżoto; Liberja; Libja; Madagaskar; Malawi; 
Malasja; Mawrizju; Messiku; Mikroneżja; Moldova; Molgolja; Marokk; Możambik; Mjanmar; Nauru; New 
Zealand; Niġer; Niġerja; Ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea; Oman; Pakistan; Palau; Palestina; 
Paragwaj; Peru; Filippini; Qatar; Russja; Rwanda; Saint Kitts u Nevis; Saint Martin; Saint Vincent u 
Grenadines; Samoa; Sao Tome u Principe; Arabja Sawdita; Senegal; Seychelles; Sierra Leon; Singapor; Gżejjer 
Solomon; Somalja; L-Afrika t’Isfel; Repubblika tal-Korea; Sri Lanka; Sudan; Sważiland; Sirja; Taġikistan; 
Tanzanija; Tajlandja; Togo; Timor Leste; Tonga; Tuneżija; Turkmenistan; Uganda; Ukrajna; Emirati Għarab 
Magħquda; l-iStati Uniti tal-Amerika; Urugwaj; Uzbekistan; Vanwatu; Vjetnam; Zambja. 
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