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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 95 

 

It-Tnejn, 6 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5809. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma t-toroq fil-Mosta li għandhom jiġu rranġati, jew għandu jsir xi xogħol 

fuqhom, tul l-2023? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5810. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema huma t-toroq fil-Mosta li għandhom jiġu rranġati, jew għandu jsir xi xogħol 

fuqhom, tul l-2023? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5811. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ċittadini mill-Kolombja, min-Nepal, mill-Indja u mill-Pakistan li qed jaħdmu 

hawn Malta? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5812. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ċittadini mill-Amerika ta' Isfel, u minn liema pajjiż huma, pajjiż pajjiż, li 

għandhom il-passaport Malti li ġie akkwistat mill-iskema tal-IIP? 

 

30/01/2023 
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* 5813. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux qed issir investigazzjoni, u għaldaqstant jitressaq il-qorti, dwar min fornixxa d-

droga lill-allegat qattiel tal-vittma li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, fejn intqal li kien taħt l-effett 

tad-droga kokaina? 

 

30/01/2023 

 

 

* 5814. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux beħsiebu jżomm il-vapur Nikolaos bħala parti  mill-flotta tal-Gozo Channel? 

Jekk le, xi pjanijiet hemm? 

 

30/01/2023 

 

 

* 6219. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 6220. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 6221. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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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* 6222. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 6223. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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

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

tgħid:  

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

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

 

07/02/2023 

 

 

* 6224. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 6315. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif ikunu assessjati studenti fir-rotta/programm tal-Core Curriculum Programme (CCP) fl-

aħħar tas-sena?  Jekk huma eżentati mill-eżamijiet, jista’ jgħid għaliex huma mitlubin jidħlu għas-sessjonijiet 

tal-eżamijiet? Xi jkunu qegħdin jagħmlu waqt din is-sessjoni tal-eżami? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6316. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-programm Sports Career Developing Programme (SCDP)? Jista’ jgħid x’joffri 

dan is-suġġett u kif ikunu magħżulin dawn l-istudenti? 

 

09/02/2023 
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* 6317. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandha studenti fil-preżent is-sena skolastika 2022/23 li jifformaw parti mill- 

iSports Career Developing Programme (SCDP)? Jista’, jekk jogħġbu, jaqsam l-istatistika skont is-sena 

akkademika e.ż. Year 7, Year 8, Year 9, eċċ? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6318. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il lezzjoni ta’ Sports Career Developing Programme (SCDP) ikunu offruti l-

istudenti kull ġimgħa? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6319. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi suġġetti li l-istudenti ma jattendux biex jattendu l-iSports Career 

Developing Programme (SCDP)?  Jekk hemm, liema huma dawn is-suġġetti li jitneħħew? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6320. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema tipi ta’ dixxiplini sportivi jiġu mgħallma jew offruti waqt l-iSports Career 

Developing Programme (SCDP)? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6427. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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

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

Ministeru għall-Anzjanità Attiva 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 

 

 

* 6473. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont sħiħ u dettaljat tan-nefqa li saret b'rabta mal-konferenza organizzata mill-

Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis nhar il-Ġimgħa, 27 ta' Jannar 2023, fil-Malta Fairs and 

Conventions Centre f'Ta' Qali? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' kwalunkwe fattura, rendikont 

u/jew talba għall-ħlas dwar l-imsemmija konferenza?  

 

14/02/2023 
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* 6474. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għandha impjegati magħha l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis? 

Jista' jagħti l-kariga ta' kull impjegat u d-data ta' meta beda l-impjieg tiegħu mal-Awtorità dwar l-Użu 

Responsabbli tal-Kannabis? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6475. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il laqgħa saret tal-Bord tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis mid-

data tat-twaqqif tagħha sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista' jagħti d-dati ta' meta saret 

kull laqgħa u jindika l-membri tal-Bord u persuni oħrajn li kienu preżenti u/jew assenti għal kull waħda mil-

laqgħat? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6476. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'talbiet saru mill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis lill-Prim Ministru, li 

permezz tiegħu ntalab li uffiċjali pubbliċi jiġu assenjati biex jaqdu dmirijiethom mal-Awtorità dwar l-Użu 

Responsabbli tal-Kannabis? Jista' jgħid min kienu dawn l-uffiċjali pubbliċi, il-kariga tagħhom u f'liema kapaċità 

ntalbu li jaqdu d-dmirijiet tagħhom fl-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis? Jista' jgħid kemm minn 

dawn it-talbiet ġew aċċettati mill-Prim Ministru, kemm ġew miċħuda u kemm għadhom pendenti? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6477. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid min kienu jew huma l-persuni u/jew ditti u/jew kumpaniji li ġew ingaġġati bħala 

konsulenti mal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis mid-data tat-twaqqif tagħha sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista' jgħid xi ħlasijiet irċeviet kull waħda minn dawn il-persuni, ditti u 

kumpaniji? 

 

14/02/2023 

 

 

* 6487. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid min qed jieħu ħsieb il-qtugħ ta' ħaxix u l-manutenzjoni ta' Triq it-Tiġrija, fir-Rabat? Jista’ 

jgħid ukoll meta sar l-aħħar u meta se jerġa’ jsir? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6488. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-proġett tat-telgħa u t-taraġ tas-Saqqajja, fir-Rabat, huwiex lest? 

 

15/02/2023 
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* 6489. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid min se jieħu ħsieb il-manteniment tat-taraġ fit-Telgħa tas-Saqqajja, Rabat? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6490. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta l-bini ta' Triq San Luqa, fir-Rabat Malta? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6491. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se ssir rikostruzzjoni ta' sqaq fi Triq il-Ħamri, l-Imtaħleb, l/o Rabat, peress li r-

residenti ilhom jagħmlu diversi talbiet għal diversi snin? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6539. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-audited accounts tas-snin 2019, 2020, 2021 u 2022  

tal-kumpanija Gozo Channel (Holding) Company Ltd? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6540. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-audited accounts tas-snin 2019, 2020, 2021 u 2022  

tal-kumpanija Gozo Channel (Operations) Ltd? 

 

17/02/2023 

 

 

* 6541. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid:  

a. kemm hu n-numru ta' ħaddiema li huma impjegati direttament mal-kumpanija Gozo Channel u f'liema grad 

huma impjegati; 

b. kemm hu n-numru ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kumpanija tramite kuntratti/direct orders mogħtija lill-

kumpaniji privati biex jipprovdu servizz ta' ħaddiema u f'liema oqsma jaħdmu dawn il-ħaddiema; u 

ċ. liema huma l-kumpaniji li għandhom kuntratt/direct order biex joffru s-servizz ta' ħaddiema, kif ingħataw dan 

il-kuntratt/direct order u kemm tħallset kull kumpanija matul is-snin 2021 u 2022? 

 

17/02/2023 
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* 6552. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid xi proġetti ġodda ġewwa Għawdex u Kemmuna hemm ippjanati b'fondi Ewropej tul is-

sena 2023? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6606. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex ġew mgħajta infermiera biex jaħdmu l-lejl 

tad-19 ta' Frar 2023 meta t-tali infermiera ma jaħdmux iljieli u kemm kien hemm bżonn minnhom? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6624. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar dawn iż-żewġ applikazzjonijiet li għamel il-Ministeru tiegħu 

reċentement u jispjega għaliex saru: DS 00015/22 u DS 00208/22: Site at, Triq it-Tafla, Xagħra 'Remove 

precarious rubble and soft stone retaining wall and shore up dangerous debris with soft stone and rubble 

retaining wall?' Jista’ jgħid għaliex dawn iż-żewġ applikazzjonijiet ġew 'withdrawn' u jekk saritx applikazzjoni 

oħra u jekk le, għaliex ma saritx? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6625. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm ħaddiema tal-Iskema (Community Scheme Workers) fi ħdan il-

Ministeru għal Għawdex u kemm ilhom? Jista’ jgħid taħt liema Direttorat/Diviżjoni jifformaw parti dawn il-

ħaddiema, x'inhu xogħolhom, x'korsijiet sarulhom s’issa u x'korsijiet hemm ippjanati li jsirulhom matul is-sena 

2023? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6669. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-pjanijiet tal-Gvern għall-Iskola Primarja tal-Imtarfa? Hemm pjanijiet biex jiġu 

rranġati l-ħsarat, u jekk iva, meta se jibda x-xogħol u sa meta huwa maħsub li jitlesta? Hemm indikazzjoni dwar 

jekk din l-iskola hux se tkun tista’ terġa’ tibda tilqa’ l-istudenti li bħalissa qed ikollhom jattendu skejjel fi rħula 

oħrajn? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6702. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-ftehim eżistenti (attwali) bejn il-Higher Secondary School u 

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

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

24/02/2023 
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* 6703. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

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

fuq il-premises tal-Higher Secondary School? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6704. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka: 

(a) lista ta’ safar li sar mill-Prinċipal tal-MCAST matul dawn l-aħħar tliet snin;  

(b) meta kien dan is-safar;  

(ċ) kemm sewa flus;  

(d) għal liema raġunijiet sar dan is-safar; u 

(e) min kienu n-nies li attendew miegħu u xi rwoli għandhom fl-MCAST?  

 

24/02/2023 

 

 

* 6705. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelenka:  

(a) lista ta’ safar li sar mir-Rettur tal-Università matul dawn l-aħħar tliet snin;  

(b) meta kien dan is-safar; 

(ċ) kemm sewa flus;  

(d) għal liema raġunijiet sar dan is-safar; u 

(e) min kienu n-nies li attendew miegħu u xi rwoli għandhom fl-Università?  

 

24/02/2023 

 

 

* 6706. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm ħadet fondi Ewropej l-Università ta’ Malta, sena b’sena mill-2013 

sal-2022, u jgħid ukoll kemm hu proġettat li tieħu (għal kull sena) mill-2023 sal-2030? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6707. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm ħa fondi Ewropej l-MCAST, sena b’sena mill-2013 sal-2022, u 

kemm hu proġettat li jieħu (għal kull sena) mill-2023 sal-2030? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6724. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi mill-aħħar informazzjoni ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) jidher li ċerti 

lokalitajiet għandhom eluf ta’ residenti barranin, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema inizjattivi partikolari 
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ta' integrazzjoni soċjali qed jittieħdu mill-kunsilli lokali, b'mod partikolari mill-kunsilli lokali ta' Birżebbuġa, l-

Imsida, il-Marsa, Marsaskala, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, Tas-Sliema u s-Swieqi? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6725. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar x'miżuri partikolari ta' integrazzjoni soċjali qed jittieħdu fl-iskejjel tal-Gvern 

f'kull livell fejn hemm numru sostanzjali ta' studenti li mhumiex Maltin? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6727. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema stadju wasal il-proġett tal-bini ta’ Arkivju Nazzjonali fuq l-art f’Ta' Qali li fit-3 ta’ 

Ġunju 2019 kienet mgħoddija uffiċjalment lill-Arkivji Nazzjonali għal dan l-iskop u li l-Prim Ministru ta’ dak 

iż-żmien kien ikkonferma li fuqha ser jinbena l-Arkivji Nazzjonali? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6728. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fi Triq San Edwardu f’Ħal Qormi? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6729. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fi Triq San Edwardu f’Ħal Qormi? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6730. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fi Triq San Edwardu f’Ħal Qormi? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6731. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li numru ta’ residenti Siġġiwin qed jilmentaw dwar l-istat ħażin tat-triq fiż-żona fil-Limiti tal-Għajn il-

Kbira fis-Siġġiewi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din iż-żona fis-Siġġiewi? 

 

27/02/2023 
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* 6732. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Fid-dawl li numru ta’ residenti Siġġiwin qed jilmentaw dwar l-istat ħażin tat-triq fiż-żona fil-Limiti tal-Għajn il-

Kbira fis-Siġġiewi, jista’ l-Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din iż-żona fis-Siġġiewi? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6733. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jara li jsir bus stage fil-waqfa ‘Tajjara’, il-Gudja, li tħares fuq Vjal l-Avjazzjoni u li tidher fir-

ritratt anness ma' din il-mistoqsija parlamentari, peress li m'hemm imkien fejn persuna tista' tistkenn fil-

viċinanzi? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6734. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6291, jista' l-Ministru jwieġeb din il-mistoqsija fl-intier 

tagħha u jgħid jekk kienx hemm istanzi fis-snin 2020, 2021 u 2022 fejn membri tal-Executive Committee fi 

ħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) iddikjaraw kunflitt ta' interess u ma pparteċipawx 

f'deċiżjonijiet? Meta kienu dawn l-istanzi u liema kienu l-membri tal-Executive Committee? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6735. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6290, jista' l-Ministru jgħid kemm hu l-pakkett finanzjarju 

għal kull membru tal-Executive Committee tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) u jagħti 

range tal-pakketti finanzjarji? Jista' jgħid ukoll kemm hu l-pakkett finanzjarju għal kull membru speċifiku u min 

hu dak il-membru? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6736. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6289 dwar il-kontroll tas-serq tal-elettriku, tista' l-Ministru 

twieġeb tali mistoqsija għar-rigward tal-każijiet mill-2013 sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6737. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6176, jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja tat-Tmien Skeda tar-Regolamenti dwar Testijiet biex Jiċċertifikaw li Vetturi bil-Mutur huma Tajba għat-

Triq (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 65.15)? 

 

27/02/2023 
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* 6738. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-pariri legali li l-individwu, li d-dettalji dwaru 

qed jintbagħtu separatament, qal li kellu l-uffiċċju tiegħu dwar il-konċessjoni u l-ftehim li saru ma' Vitals Global 

Healthcare? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6739. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6346 u jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet pendenti 

għat-titolu fir-Reġistru tal-Artijiet sal-aħħar ta' Jannar 2023? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6740. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6347 u jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet pendenti 

għal kawzjoni fir-Reġistru tal-Artijiet sal-aħħar ta' Jannar 2023? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6741. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjegati li jaħdmu fir-Residenza San Vinċenz de Paul intalbu jerġgħu jibdew 

jaħdmu mir-Residenza minflok jaħdmu remotely u dan minħabba tibdil fir-remote working policy kif ġew avżati 

l-istess impjegati? Jista’ jgħid ukoll x’kien dan it-tibdil maġġuri fir-remote working policy u għaliex kien deċiż 

li dawn l-impjegati jerġgħu jibdew jaħdmu mir-Residenza? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6742. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jagħti dettalji dwar il-ħidma tal-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali fis-sena 2022 u 

jelenka: 

(a) in-numru ta’ spezzjonijiet b’avviż li saru fid-djar kollha residenzjali tal-anzjani u f’liema djar residenzjali 

saru; 

(b) in-numru ta’ spezzjonijiet bla avviż li saru fid-djar kollha residenzjali tal-anzjani u f’liema djar residenzjali 

saru; 

(ċ) kemm saru interviews mal-management u l-istaff fid-djar kollha residenzjali tal-anzjani u f’liema djar 

residenzjali saru; u  

(d) kemm saru interviews mas-service users fid-djar kollha residenzjali tal-anzjani u f’liema djar residenzjali 

saru? 

 

27/02/2023 
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* 6744. 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 

 

 

* 6751. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-Tender IM006/2020 (Tender for High Voltage Shore Connection System in the Grand 

Harbour), jista' l-Ministru: 

- iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-ispecifications tal-electrical components u d-design li deheru fit-tender, 

inkluż l-ispecifications tat-transformers u s-switchgears mitluba;  

- iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-ispecifications tat-transformers u switchgears li ġew jew ser jiġu attwalment 

użati mill-kuntrattur li rebaħ it-tender;  

- jgħid jekk hemmx devjanzi bejn dak li ntalab fit-tender f'dan ir-rigward u dak li attwalment ser isir u jekk iva, 

x'inhuma dawn id-differenzi; u 

- jgħid jekk dawn id-devjanzi wasslux għal differenza fil-ħlas mitlub jew differenzi oħrajn minn dak maħsub fit-

tender oriġinali? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6752. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jispjega kif fit-tweġiba  tal-mistoqsija parlamentari 3696 qiegħed ġustament jgħid li fil-każ ta' 

Key Experts "il-kunċett ta’ subcontractor mhux validu" għax dawn "jintrabtu individwalment", kif proprju kien 

jgħid it-tender, mentri fit-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3114 qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra d-dokument 

“A” u f'paġna 3 dan jgħid li l-Key Expert "was employed on a definite contract basis in relation to the HSVC 

project by..."-  kumpanija li isimha qed jingħata separatament - "specifically subcontracted by..." - kumpanija 

oħra li isimha qed jingħata separatament - "to provide the specialist services and fulfil the requirements of Key 

Expert 3 Electrical Engineer"? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6753. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kif il-bdiewa u dawk li għandhom aċċess għall-għelieqi tagħhom mill-isqaq li hemm 

biswit Vjal l-Avjazzjoni, limiti tal-Gudja, jistgħu jgħaddu minn dan l-isqaq issa li kif jidher mir-ritratti annessi 

ma' din il-mistoqsija, l-aċċess ingħalaq kemm min-naħa ta' Triq iż-Żebbuġa, fejn qed tinbena t-triq, kif ukoll 

minn Vjal l-Avjazzjoni nnifsu, fejn qed jipparkjaw dejjem il-karozzi?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6754. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il permess ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar fuq art ODZ matul is-sena 2012? 

 

27/02/2023 
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* 6758. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bdiet ix-xogħol b'sistema ta' tisqija għall-għelieqi fl-inħawi 

tal-Bidni f’Marsaskala, u s-sena l-oħra dan ġie abbandunat, tista' l-Ministru tgħid meta dan se jitkompla?  Tista’ 

tgħid ukoll min se jieħu r-responsabbiltà ta' dan l-istat ħażin li fiha tħallew it-toroq  u r-residenti? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6759. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Peress li aktar minn tliet xhur ilu saret talba formali biex jitneħħew arbli tad-dawl fi Triq Sant’Antnin, 

Marsaskala, tista’ l-Ministru tgħid għalfejn ma ngħatat l-ebda risposta f’dan ir-rigward? Tista' tagħti serħan tal-

moħħ lir-residenti li dawn se jitneħħew? Tista’ tgħid meta se jsir dan? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6760. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk bediex ix-xogħol ta’ restawr f’Selmun Palace li kellu jibda sal-aħħar tas-sena 2022? 

Jekk iva, jista’ jagħti rendikont tax-xogħol li sar u indikazzjoni ta’ meta hu previst li jitlesta? Jekk le, jista’ 

jispjega għalfejn ix-xogħol ta’ restawr għadu ma bediex? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6761. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk bediex ix-xogħol ta’ restawr f’Selmun Palace li kellu jibda sal-aħħar tas-sena 2022? 

Jekk iva, jista’ jagħti rendikont tax-xogħol li sar u indikazzjoni ta’ meta hu previst li jitlesta? Jekk le, jista’ 

jispjega għalfejn ix-xogħol ta’ restawr għadu ma bediex? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6762. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Peress illi skont l-Avviż Legali 47 tal-2018 persuna jew aġent li jaġixxi f’isem is-sid li jipprovdi d-disinn ta’ 

bini ġdid għandu jkollu fil-pussess tiegħu ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija ibbażat fuq design rating 

tal-bini sad-data eżatt qabel ma dik il-persuna jew aġent jikseb permess għal żvilupp totali mill-Awtorità tal-

Ippjanar, jista' l-Ministru jgħid għaliex it-tali ċertifikat mhuwiex qiegħed jintalab mill-Awtorità tal-Ippjanar? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6763. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tiġi ppubblikata verżjoni aġġornata tat-Technical Guidance F? 

 

27/02/2023 
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* 6764. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu impjegati fl-Awtorità tal-Artijiet mill-2017 sal-lum u jagħti rendikont tal-

lista ta’ ħaddiema ġodda li daħlu jaħdmu f’din l-awtorità mill-2017 sal-lum, bid-data tal-bidu tal-impjieg u x-

xogħol li jagħmlu? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6765. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6573 u jgħid kemm hemm persuni li bħalissa qegħdin 

jistennew post tal-Housing? Kemm minn dawn il-persuni huma barranin li jgħixu Malta?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6766. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6571 u 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? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6767. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6574 u jgħid kemm kien hemm barranin jgħixu f'post tal-

Gvern fis-snin 2020, 2021 u 2022?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6770. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Wara li l-Kunsill Lokali bagħat ’il fuq minn 30 email biex jiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati dwar l-

istat li fih tinsab Triq il-Kbira, Ħal Balzan, wara xogħol ħażin li sar bħala parti mill-Flood Relief Project, kif 

anke ġie kkonfermat mill-perit imqabbad mill-Kunsill Lokali stess, jista' l-Ministru jgħid meta dan l-

inkonvenjent kbir se jitranġa? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6772. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li l-Gvern jagħmel kawża għal €300 miljun u aktar li tħallsu minn 

fondi pubbliċi lis-soċjetà Vitals Global Healthcare wara li l-Qorti ordnat li l-kuntratti ġew nulli? 

 

28/02/2023 
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* 6774. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4339, 4896, 5647, 5844, 6251 u 6478 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? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6775. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6045, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, 

l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 5589, peress li l-Ministru qed jgħid li ttieħdu dawn il-miżuri biex in-nies jaqsmu t-triq b'mod aktar 

sigur, jista' l-Prim Ministru jgħid kemm saru inċidenti fi Triq it-Tiġrija fiż-żmien meta t-traffic lights kienu 

aċċessibbli għall-pubbliku u kemm saru inċidenti fiż-żmien meta t-traffic lights kienu aċċessibbli biss għas-

sidien tal-entitajiet kummerċjali, u għal kull każ jgħid kemm weġġgħu jew saħansitra mietu nies u jekk kenux 

fil-karozza jew pedestrians? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6791. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk it-trasferiment tal-istudenti tal-Iskola Primarja tal-Imtarfa għall-Imsida Hub 

minħabba l-problemi strutturali tal-binja hijiex miżura temporanja u jekk il-ġenituri ta' dawn l-istudenti jistgħux 

iserrħu rashom li t-tfal tagħhom ser jibdew is-sena skolastika li jmiss mill-iskola tar-Rabat? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6792. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti aġġornament dwar ix-xogħlijiet fi Triq il-Kbira, ir-Rabat, peress li fi ftit ġimgħat se tiġi 

ċċelebrata l-festa ta’ San Ġużepp fir-Rabat fit-toroq tal-madwar? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6794. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6384, jista' l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-

Kumitat imsemmi fl-istess tweġiba? Jista’ jgħid min għandu aċċess għall-ilmenti li jidħlu mill-website pubbliku 

tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA)? 

 

28/02/2023 
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* 6795. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6383, jista' l-Ministru jgħid x'verifiki saru biex jiġi 

assigurat li tali membri tal-Compliance Monitoring Committee fi ħdan il-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni 

Finanzjarja (FIAU) ma kellhomx kunflitt ta' interess? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6799. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6671 u jinforma lill-Kamra dwar il-progress tal-wegħda 

elettorali għall-bini ta' Arkivju Nazzjonali ġdid f’Ta’ Qali - proġett li jinkludi fih il-faċilitajiet moderni meħtieġa 

għall-preservazzjoni tal-patrimonju arkivistiku ta' pajjiżna? Jista’ jgħid jekk hemmx xi ħjiel  dwar meta se jibda 

jittella’ dan il-bini u meta hemm hu maħsub li jitlesta u jibda jopera? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6801. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6644, li oriġinarjament saret lill-Ministrugħall-Edukazzjoni, 

l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoniu li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm kienet l-ispiża totali 

għall-akkwist tal-yacht tal-qlugħ "Viva Malta",  li tnieda fil-21 ta' Diċembru 2022? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6802. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6645, li oriġinarjament saret lill-Ministrugħall-Edukazzjoni, 

l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: 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? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6803. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Ġnien George Zarb li jinsab bejn Triq il-Ġiżi u Triq is-Sardinell f’San Ġwann, fejn bħalissa 

qed isiru xogħlijiet infrastrutturali kif jidher mir-ritratti annessi, jista' l-Ministru jgħid:  

a. jekk il-ġnien hux se jitneħħa; 

b. jekk hux se jinqalgħu xi siġar u jekk iva, kemm-il siġra u liema siġar ser jitneħħew; u 

ċ. x'inhi r-raġuni għal dan? 

 

01/03/2023 
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* 6804. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Ġnien George Zarb li jinsab bejn Triq il-Ġiżi u Triq is-Sardinell f’San Ġwann, fejn bħalissa 

qed isiru xogħlijiet infrastrutturali kif jidher mir-ritratti annessi, jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju 

Parlamentari għall-Gvern Lokalim jgħid:  

a. jekk il-ġnien hux se jitneħħa; 

b. jekk hux se jinqalgħu xi siġar u jekk iva, kemm-il siġra u liema siġar ser jitneħħew; u 

ċ. x'inhi r-raġuni għal dan? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6805. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

F'konformità mal-gwida tal-FATF dwar it-trasparenza u s-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji, jista' l-Ministru 

jgħid  min kienu s-sidien benefiċjarji tal-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, meta 

ngħataw il-konċessjoni tat-tliet sptarijiet statali tagħna fl-2016 u jekk kienx hemm xi bidla fis-sjieda benefiċjarja 

ta’ din il-kumpanija fl-2017? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6806. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

F'konformità mal-gwida tal-FATF dwar it-trasparenza u s-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji, jista' d-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid  min kienu s-sidien benefiċjarji tal-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed 

jintbagħtu separatament, meta ngħataw il-konċessjoni tat-tliet sptarijiet statali tagħna fl-2016 u jekk kienx hemm 

xi bidla fis-sjieda benefiċjarja ta’ din il-kumpanija fl-2017? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6810. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għandha fondi l-Awtorità tal-Ippjanar li huma miġbura permezz tal-Commuted 

Parking Payment Scheme (CPPS), id-Development Planning Fund jew xi skemi oħra ta' ġbir ta' fondi mill-istess 

Awtorità, lokalità lokalità? Kemm minn dawn il-fondi huma committed ma' kunsilli lokali, jew xi għaqdiet 

volontarji oħra, lokalità lokalità, u f'kull każ għal liema żviluppi huma committed dawn il-fondi, kemm hu l-

valur approvat committed u minn liema kunsill lokali jew għaqda saret l-applikazzjoni? Meta ġew approvati u 

meta ġie ffirmat kull ftehim li għad irid jitħallas? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6821. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn postijiet li għandhom pulizija ‘fixed point’ magħhom? F’liema lokalitajiet, 

separatament, jinsabu dawn il-‘fixed points’? Jista’ jgħid ukoll jekk il-pulizija li jkunu ‘fixed point’ fil-fatt 

jonqsux mill-complement li jkun hemm assenjat għal dik il-lokalità jew inkella jkunux żieda mal-complement 

tal-għasses? 

 

01/03/2023 
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* 6822. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6493, jista’ l-Ministru jagħti t-tagħrif mitlub, u ċjoè kemm 

u fejn hemm siti ta' kostruzzjoni li dwarhom għaddejjin inkjesti maġisterjali u li għandhom pulizija għassa 

magħhom? Liema huma s-siti kollha li magħhom bħalissa hemm għassa ta' pulizija? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6823. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm, u liema huma s-siti li l-maġistrat li kien qed jagħmel, jew għadu għaddej 

b'inkjesta fuq inċidenti li seħħew fuq siti ta' kostruzzjoni fil-fatt ordna li jkun hemm għassa ta' pulizija mal-istess 

sit, u dan għaliex skont it-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6493, huma l-maġistrati inkwerenti li jordnaw jew 

le li jkun hemm għassa ta' pulizija ma’ tali siti li dwarhom tkun qed issir (jew saret) l-inkjesta maġisterjali? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6824. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jekk tistax titkompla Triq Lambordi limiti ta’ Delimara, Marsaxlokk, li tiġi qrib ukoll 

Kamra tan-Nar, sa Triq Xrobb l-Għaġin, minħabba li s’issa nofsha biss saret? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6837. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1198, 5700 u 6522, tista’ l-Ministru tara li x-xogħlijiet 

indikati u li jinsabu fl-aħħar parti ta’ Triq il-Kampanella, Fgura, fid-direzzjoni ta’ Raħal Ġdid, ma jdumux ma 

jsiru? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6838. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6356, tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja tar-rapport ta’ monitoraġġ tal-Għadira ta’ San Rafflu? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6839. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6351, jista’ l-Ministru jikkonsidra li ssir il-manutenzjoni 

fuq il-parti esterna tal-appartamenti fi Triq Kordin, Paola? 

 

02/03/2023 
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* 6840. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

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

 

02/03/2023 

 

 

* 6841. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6652 u jgħid kemm ingħataw exclusions lill-istudenti fil-

Kulleġġ ta’ Santa Margerita tul dawn l-aħħar sitt snin, possibbilment maqsuma sena b’sena? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6842. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm turisti li waslu f’pajjiżna bil-baħar tul dawn l-aħħar għaxar snin sena 

b’sena? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6872. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Billi studenti li qed jagħmlu kors ta’ Environmental Science and Sustainable Technologies fl-MCAST ilhom ma 

jirċievu stipendju mill-2021, jista’ l-Ministru jgħid meta se jibdew jirċievu l-istipendju u jekk hux se jingħata 

b’lura mill-2021? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6873. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm każi pendenti quddiem l-Immigration Appeals Board? Jista’ jgħid kemm 

daħlu każi quddiem l-Immigration Appeals Board sena b’sena fl-aħħar ħames snin? Jista’ jgħid kemm inqatgħu 

każi quddiem l-Immigration Appeals Board sena b’sena fl-aħħar ħames snin? 

 

02/03/2023 
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MOZZJONIJIET 

 

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

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda diversi liġijiet relatati mal-proċess tal-pulizija 

fir-rigward tal-arrest u d-detenzjoni ta’ persuni suspettati li wettqu reati serji”.  

 

28.02.2023 

 

118. IL-MINISTRU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI, 

L-ONOR. ANTON REFALO, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att li jipprovdi għar-regolazzjoni, il-protezzjoni, il-konservazzjoni u 

l-ġestjoni tal-agrikoltura f’Malta u kwistjonijiet inċidentali għaliha”. 

 

02.03.2023 

 

93. IL-PRIM MINISTRU, L-ONOR ROBERT ABELA, jipproponi:  

 

Billi l-Artikolu 3 tal-Att dwar l-Ombudsman (Kap. 385) jipprovdi li għandu jinħatar bħala Uffiċjal tal-Parlament 

Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi li jissejjaħ Ombudsman, li jinħatar mill-President li 

jaġixxi skont riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati skont l-istess Att.  

 

Billi l-Imħallef Emeritu Dr Joseph Zammit McKeon għandu l-kwalifiki biex jinħatar bħala Ombudsman;  

 

Din il-Kamra tirrisolvi li titlob lill-President ta’ Malta biex, skont l-Artikolu 3 tal-Att dwar l-Ombudsman, jaħtar 

lill-imsemmi Imħallef Emeritu Dr Joseph Zammit McKeon bħala Ombudsman.  

 

18.11.2022 

 

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 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 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

8. 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 

 

9. 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 
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10. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

x-Xogħol 

 

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 

 

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. 

 

24. Mozzjoni Nru 92 – Mozzjoni dwar il-Ħatra ta’ Kummissarju għall-Istandards – Tielet Vot – Prim Minisru  
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KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa’ nhar it-Tnejn 6 ta’ Marzu 2023 fil-4.30 p.m. 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

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

3. Affarijiet oħra. 

 

 

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 GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI  

 

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

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