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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 96 

 

It-Tlieta, 7 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5864. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4241, li oriġinarjament saret lill-Prim Ministru u issa ġiet 

riferuta lilu, u ċjoè: B'referenza għall-istqarrija li kienet saret mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru nhar il-21 ta' Mejju 

2022 dwar il-fond ta' €500,000 biex isostnu l-ħidma tal-ġurnaliżmu stampat, jista' l-Ministru jgħid kif tqassmu 

dawn il-flus? 

 

31/01/2023 

 

 

* 5969. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3120 u jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru 

tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

02/02/2023 

 

* 5970. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3118 u jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru 

tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

02/02/2023 

 

* 5971. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3125 u jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru 

tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

02/02/2023 
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* 5972. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3935 u jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-

Ministeru tiegħu? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5973. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4216 u jgħid kemm-il akkomodazzjoni soċjali ngħatat minn 

Ottubru 2021 sa Marzu 2022 u minn April 2022 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6225. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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

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

jgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6226. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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

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

jgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6227. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

jgħid:  

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

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

 

07/02/2023 
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* 6228. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

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

jgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6321. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex l-iSports Career Developing Programme (SCDP) mhuwiex rikonoxxut mill-

MATSEC u ma jeżisti  l-ebda eżami formali? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6322. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema istituzzjonijiet edukattivi post-sekondarji jirrikonoxxu l-iSports Career Developing 

Programme (SCDP) bħala parti mill-entry requirements tagħhom? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6323. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il rotta ta’ trasport hi offruta mill-Ministeru għall-Edukazzjoni lejn u mill-iskejjel? 

Jista’, jekk jogħġbu, jaqsam id-data skont il-kulleġġi? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6324. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu l-ammont globali ta’ studenti li jagħżlu li jagħmlu użu mit-trasport b’xejn offrut 

mill-Ministeru lejn u mill-iskola? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6325. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il rapport sar fl-aħħar sentejn (2021-22 u 2022-23) minn studenti, ġenituri, xufiera 

jew membri tal-istaff edukattiv dwar imġiba mhux xierqa ta’ studenti waqt li jużaw is-servizzzi ta’ trasport? 

 

09/02/2023 
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* 6326. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu r-rwol ta’ Onboard Supervisor? Jista’ jgħid kemm-il persuna applikat biex tagħmel 

dan ir-rwol matul is-sena 2021-22 u s-sena 2022-23?   

 

09/02/2023 

 

 

* 6607. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kienet l-average waiting time tal-A&E fl-

Isptar Mater Dei bejn l-1 ta' Frar 2023 u d-data ta' meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, ġurnata b'ġurnata? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6608. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il sala/kuridur/spazju ta’ trattament 

ġdid/temporanju nfetħu u ngħalqu fl-Isptar Mater Dei bejn l-1 ta' Frar 2023 u sad-data li fih tiġi mwieġba din il-

mistoqsija? Jista’ jidentifika l-isem tagħhom u jgħid kemm-il sodda kien fihom? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6609. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed isir it-test tad-demm lactoglobulin fl-

Isptar Mater Dei għal min ibati jew għandu bżonn assessjar biex isir jaf jekk hux ibati minn lactose intolerancy u 

min hu responsabbli li jibbukkja dan it-test? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6610. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk bejn il-15 u l-21 ta’ Frar 2023 kienx hemm 

bżonn jintużaw kuriduri/spazji ta' 'recovery' ta' teatri tal-operazzjonijiet biex fihom jitpoġġew pazjenti għall-kura 

ġenerali? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6611. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm dentisti jaħdmu fl-Isptar Mater Dei u 

kif inhu l-kuntratt tal-impjieg tagħhom? 

 

21/02/2023 
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* 6612. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm speċjalisti tad-dentistrija fl-Isptar 

Mater Dei li jispeċjalizzaw fit-tfal? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6626. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema taħt l-Iskema tal-Community Work Scheme assenjati ma’ kull 

wieħed mill-Kunsilli Lokali f'Għawdex? Jista’ jgħid x’qed jagħmel kull wieħed minn dawn il-ħaddiema ma’ 

kull Kunsill u kemm ilu assenjat ma’ dan il-Kunsill kif ukoll jgħid x'korsijiet sarulhom s’issa lil dawn il-

ħaddiema u x'korsijiet hemm ippjanati li jsirulhom matul is-sena 2023? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6627. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid xi pjanijiet hemm dwar l-Għassa tax-Xagħra, Għawdex issa li tħabbar li se jinbena Ċentru 

Ċiviku mill-Kunsill Lokali fil-post fejn fil-preżent hemm din l-għassa? Jista’ jgħid jekk hux se tinbena għassa 

ġdida jew jekk hux se tkun inkorporata fiċ-ċentru ċiviku l-ġdid? Jista’ jgħid għaliex din l-għassa ilha diversi 

xhur ma tinfetaħ minkejja li għadu ma beda ebda tip ta' xogħol infrastrutturali? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6628. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema assenjati mal-Gozo Sports Board? Jista' jgħid kemm minn dawn 

huma mislufa jew sekondati mal-Gozo Sports Board u ma’ liema dipartiment u f’liema Ministeru kienu jaħdmu 

qabel, x’kien ix-xogħol u l-grad tagħhom qabel u x’inhu x-xogħol u l-grad li għandhom issa mal-Gozo Sports 

Board? F'kull każ, f’liema sena u xahar bdew jaħdmu mal-Gozo Sports Board?  Jista’ jgħid ukoll minn min hu 

fformat il-Gozo Sports Board? 

 

22/02/2023 

 

* 6629. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar ir-riġenerazzjoni ta’ Trionfi House fir-Rabat, Għawdex? Kemm ilha 

mikrija din id-dar, kemm hi l-kera u għal kemm-il sena nkriet? Jista’ jgħid jekk din bdietx tintuża u jekk iva, 

meta bdiet tintuża u għalxiex qed tintuża? 

 

22/02/2023 

 

* 6630. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi rriżulta mit-Traineeship Scheme? Kemm mill-parteċipanti li kienu qed jitħarrġu b’din 

l-iskema sabu xogħol permanenti mal-Gvern (Servizz Pubbliku), u mal-privat fi tmiem din l-iskema? Kemm 

mill-parteċipanti għadhom sal-lum jirreġistraw għax-xogħol? Kemm mill-parteċipanti reġgħu ġew impoġġija 

f’xi skema oħra simili? 

 

22/02/2023 
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* 6658. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid minn kemm uffiċjali hija komposta d-Digital Investigations Unit fi ħdan l-Awtorità ta’ 

Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) u jekk din il-Unit tagħmilx parti minn 

xi direttorat tal-MCCAA (jekk iva, liema) jew inkella tweġibx direttment liċ-Chairperson tal-MCCAA? Tista’ 

tgħid ukoll jekk din il-Unit tenforzax xi liġijiet u jekk iva liema? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6708. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm nies impjegati fl-IT Services tal-Università ta’ Malta u x’inhuma l-irwoli 

tagħhom? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6709. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm nies impjegati fl-IT Services tal-MCAST u x’inhuma l-irwoli tagħhom? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6710. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk bdietx l-analisi ta’ liema snajja’ huma l-aktar bżonjużi biex il-Gvern jikkommetti 

ruħu sabiex l-istituzzjonijiet edukattivi jibdew iħarrġu l-istudenti u l-ħaddiema f’dawn il-ħiliet skont kif 

imħabbar fil-klawsola 198 mill-Manifest Elettorali tal-2022 tal-Partit Laburista? Jekk bdiet,  jista’ jgħid fiex 

waslet u jekk ma bdietx, jista’ jgħid meta huwa ppjanat li tibda? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6711. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal l-iżvilupp tal-materjal awdjoviżiv bil-Lingwa Maltija biex jistimula l-qari u t-

tagħlim tal-Lingwa Maltija online skont kif imħabbar fil-klawsola 215 mill-Manifest Elettorali tal-2022 tal-

Partit Laburista?  

 

24/02/2023 

 

 

* 6712. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu l-pjanijiet ta’ spazju miftuħ ġdid fil-Higher Secondary School fin-Naxxar li 

jinkludu faċilitajiet sportivi ġodda kif ukoll parkeġġ skont kif imħabbar fil-klawsola 238 mill-Manifest Elettorali 

tal-2022 tal-Partit Laburista?  

 

24/02/2023 
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* 6713. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal il-gym li kellu jsir fl-iskola GEM16+ u meta huwa mistenni li jkun lest? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6745. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u f’liema munita saru?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6746. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u  f’liema munita saru?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6747. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u  f’liema munita saru?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6748. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u f’liema munita saru?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6749. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u f’liema munita saru? 

 

27/02/2023 
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* 6750. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienu l-pagamenti kollha li saru lis-soċjetà li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament, ir-raġuni, id-data ta’ meta saru, kemm kienu, min awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema 

pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u f’liema munita saru? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6776. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 5044 u 6173 u ċjoè: 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3341, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jippubblika l-istess statistika għas-sena 2021? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6777. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6538, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid jekk il-proċess li bih it-tanker Armada LNG Mediterrana 

jinqala' minn mal-jetty jinvolvix automatic decoupling, jew huwiex manwali? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-

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

 

28/02/2023 

 

 

* 6778. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5782 u jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni 

ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema 

awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6779. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5783 u jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni 

ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema 

awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6780. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 5784 u tagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni 

ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema 

awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

28/02/2023 
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* 6781. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5785 u jagħti rendikont ta' kemm ġew impjegati persuni 

ġodda fl-awtoritajiet u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu minn Marzu 2022 sal-lum, f'liema 

awtorità/entità ġew ingaġġati u mil-liema lokalitajiet huma dawn il-ħaddiema? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6796. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6309 jista' l-Ministru jgħid għaliex dawn il-mistoqsijiet tal-

media ma ġewx imwieġba? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6807. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3037, issa li għaddew diversi xhur mill-mistoqsija oriġinali, 

u jgħid min huma l-membri tal-Bord Editorjali tal-PBS? Jista’ jgħid meta jagħlaq it-terminu tal-ħatra tagħhom u 

kemm hi r-remunerazzjoni tagħhom? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6808. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1157, issa li għaddew diversi xhur mill-mistoqsija 

oriġinali, jista' l-Ministru jippubblika r-rapporti mill-2016 sal-lum li l-Bord Editorjali tal-PBS huwa obbligat li 

jippubblika skont it-Terms of Reference tal-Bord Editorjali tal-PBS (para. 6d)? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6809. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3036, issa li għaddew diversi xhur mill-mistoqsija oriġinali, 

u jgħid min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-PBS? Jista’ jgħid meta jagħlaq it-terminu tal-ħatra 

tagħhom u  kemm hi  r-remunerazzjoni tagħhom? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6829. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6663 u jippubblika l-kuntratt li l-Awtorità tal-Artijiet 

għandha mal-kerrejja tal-Fortizza ta' Bengħajsa? 

 

02/03/2023 
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* 6843. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6655 u jgħid kemm daħlu bastimenti merkantili f’pajjiżna tul 

dawn l-aħħar sentejn u kemm niżlu persuni minn abbord dawn il-bastimenti? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6844. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6656 u jgħid jekk huwiex minnu li s-sistema preżenti tat-

traffiku li joħroġ minn Triq il-Palma u Triq San Anard f’Ħal Tarxien se tinbidel billi qiegħed jingħad li minflok 

se ssir roundabout li tbiddel il-konfigurazzjoni u l-flow tal-istess traffiku?   

 

02/03/2023 

 

 

* 6845. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija pubblika ta’ Wied il-Għajn tul is-sena 2022 u 

jgħid kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6846. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija pubblika ta’ Raħal Ġdid tul is-sena 2022 u jgħid 

kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6847. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija pubblika taż-Żetjun tul is-sena 2022 u jgħid 

kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6848. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija pubblika ta’ Marsaxlokk tul is-sena 2022 u 

jgħid kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali? 

 

02/03/2023 
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* 6860. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kunsilli lokali u kumitati reġjonali ngħataw permess li jixtru proprjetà, jew li 

jiżviluppaw art fil-lokalità tagħhom? Liema minn dawn il-kunsilli lokali jew kumitati reġjonali kellhom it-talba 

tagħhom aċċettata, u kif ser isir il-finanzjament tal-proġetti approvati? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6861. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm kunsilli lokali jew kumitati reġjonali li għandhom talba għal devoluzzjoni ta' 

bini jew art li jixtiequ jiżviluppaw? F'kull każ, liema huma l-kunsilli lokali jew kumitati reġjonali li għandhom 

tali talba pendenti? Għal liema skop qed jitolbu li tiġi devoluta l-proprjetà li qed jitolbu? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6862. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-ħaddiema tad-Diviżjoni tax-Xogħlijiet hux qed iwettqu xogħol għall-kunsilli 

lokali? Jekk iva, liema xogħlijiet qed iwettqu u kif isir il-ħlas ta’ tali xogħlijiet? F’liema lokalitajiet qed jitwettaq 

xogħol bħalissa? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6863. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ sajjieda (full-time u part-time separatament) li huma reġistrati 

f’kull wieħed mill-portijiet fejn hemm sajjieda reġistrati? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6864. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm sajjieda li applikaw biex jieħdu għajnuna biex jixtru l-fuel li għandhom 

bżonn għax-xogħol tagħhom? X’tip ta’ limitu huma intitolati għalih dawn l-istess sajjieda? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6865. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar x’tip ta’ kollaborazzjoni hemm bejn l-Aġenzija Sapport u l-grupp SPERO? 

Fejn qed jitlaqqgħu l-membri ta’ dan il-grupp, u x’taħriġ qed jingħataw? Kemm hemm persuni li jagħtu taħriġ u 

kif jintgħażlu dawk li jingħataw it-taħriġ? Tista’ l-Ministru tagħti dwar kif inhu aċċessibbli l-post li fih qed isir 

it-taħriġ preżentement? 

 

02/03/2023 
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* 6874. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Peress li l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Kap. 602) jiddefinixxi li “ħaddiem soċjali reġistrat” jew “ħaddiem 

soċjali” għandu jkollhom l-istess tifsira mogħtija lilhom bl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol 

Soċjali (Kap. 468), u peress li l-Kap. 602 kontinwament jispeċifika l-identifikazzjoni ta’ “ħaddiem soċjali” fit-

twettiq tax-xogħol mal-minuri, mal-ġenituri, ma’ professjonisti oħra u mal-ġudikatura, jista’ l-Ministru 

jikkonferma li, hekk kif titlob il-liġi, il-ħaddiema soċjali li qed jaħdmu mat-tfal, mal-ġenituri, ma’ professjonisti 

oħra u mal-ġudikatura, u/jew fi kwalunkwe ċirkostanza li taqa’ taħt il-Kap. 602, huma kollha regolati mill-

artikolu 2 tal-Kap. 468? Min qiegħed jassigura dan? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6875. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu tfal taħt it-18-il sena quddiem il-Juvenile Court fl-2021 u fl-2022? Għal 

liema reati tressqu? X'kienet l-età tagħhom? Kemm minnhom instabu ħatja? X'tip ta' sentenza ngħataw? Kemm 

minnhom għadhom pendenti? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6876. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu tfal taħt it-18-il sena quddiem il-Juvenile Court fl-2021 u fl-2022? Għal 

liema reati tressqu? X'kienet l-età tagħhom? Kemm minnhom instabu ħatja? X'tip ta' sentenza ngħataw? Kemm 

minnhom għadhom pendenti? X'tip ta' kura u/jew trattament ingħataw? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6883. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport sħiħ tal-inkjesta fuq il-qtil tal-persuna li d-dettalji 

dwarha qed jintbagħtu separatament?  

 

03/03/2023 

 

 

* 6884. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Wara li mir-rapport tal-inkjesta fuq il-qtil tal-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, ħareġ li 

hemm nuqqasijiet serji li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu, iħoss il-Ministru li għandu jirriżenja?  

 

03/03/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

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

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

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

 

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

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

 

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

Tieni Qari (Kont.) – Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

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

x-Xogħol 

 

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

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

l-Ugwaljanza 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

18. Abbozz Nru 46 –  Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 4) – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

19. Abbozz Nru 47 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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

Monetarju Internazzjonali – Tielet Qari - Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

23. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tielet Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol. 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

6 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Marzu 2023, fit-3.30 p.m. 

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

 

1. Minuti 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 7 ta’ Marzu 2023, 

fil-5.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-inflazzjoni f’pajjiżna - Kontinwazzjoni;  

3. Affarijiet Oħra. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Marzu 2023, fis-2.00 p.m. 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tal-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the 

Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

GRUPP TA’ ĦIDMA I 

(in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar 

l-Erbgħa, 8 ta’ Marzu 2023, fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Konsiderazzjoni ta’ 10 proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità, li f’kull każ ir-rakkomandazzjoni hija li huma konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità; u 

3. Skrutinju ta’ proposti leġiżlattivi u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra 

tal-Unjoni Ewropea. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 13 ta’ Marzu 2023, 

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

 

1. Minuti; 

2. Preżentazzjoni mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fi ħdan l-Università ta’ Malta fuq ħames rapporti ta’ riċerka 

dwar l-impatt tal-Covid-19 fuq il-qasam edukattiv; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

 

                                 

          RAYMOND SCICLUNA 

6 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


