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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 97 

 

L-Erbgħa, 8 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5974. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4223 u jgħid kemm-il dar battala għandna f’pajjiżna u kemm 

minnhom qegħdin għall-użu tal-akkomodazzjoni soċjali? 

 

02/02/2023 

 

* 5975. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4226 u jgħid kemm-il applikazzjoni hemm quddiem l-

Awtorità tad-Djar minħabba sfida ta’ mobilità jew minħabba li d-dar mimlija periklu? 

 

02/02/2023 

 

* 5976. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4247 u jindika s-servizzi li ngħataw is-sena l-oħra mill-

kunsilli lokali fil-qasam tal-anzjani? 

 

02/02/2023 

 

* 5977. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4244 u jgħid kemm fil-preżent hawn lone parents, skont id-

data miġbura mir-records ta’ ħlasijiet għall-allowances tat-tfal? Kemm minnhom qegħdin jaħdmu? Kemm 

għandhom tfal u kemm minnhom huma f’riskju ta’ faqar jew qegħdin fil-faqar? Jista’ l-Ministru jgħid kemm 

minn dawn il-lone parents huma rġiel, u kemm nisa? 

 

02/02/2023 
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* 5978. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4245 u jgħid kemm-il persuna bbenefikat u rċeviet pakkett 

ta’ ikel ipprovdut mill-Gvern mill-Fond Konsolidat matul is-sena 2022? Jista’ l-Ministru jgħid min huma dawk 

li jikkwalifikaw għal dan l-ikel?  

 

02/02/2023 

 

 

* 5979. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 4243, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet referuta lilha, u tgħid jekk hemmx il-ħsieb li ssir rampa għal 

dawk li jkunu qed jaqsmu t-triq f’Independence Avenue, salib it-toroq ma’ Triq Lorenzo Gafà, peress li dawk il-

persuni li jużaw is-siġġu tar-roti,  mingħajr din ir-rampa ma jkunux jistgħu jużaw il-bankina?  

 

02/02/2023 

 

 

* 6327. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex mhux ir-rotot kollha tat-trasport li jirkbu l-istudenti huma koperti mis-servizz ta’ 

Onboard Supervisor? Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni għal dan? Dan jgħodd ukoll għal studenti bi 

bżonnijiet speċjali. 

 

09/02/2023 

 

 

* 6328. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il Onboard Supervisor jonqos biex ikopri r-rotot kollha ta’ trasport offrut mill-

Ministeru għall-Edukazzjoni u l-ħtiġijiet kollha tal-istudenti bi bżonnijiet speċjali? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6329. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex studenti fl-iskejjel primarji jibbenefikaw mis-servizz tal-Breakfast Club, imma 

studenti fl-iskejjel sekondarji ma jibbenefikawx minn dan is-servizz? Jista’ jgħid x’inhi r-raġuni wara dan il-

ħsieb? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6330. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li f’ċerti snin, kapijiet tal-iskejjel kienu jgawdu minn allowance addizzjonali marbut skont id-daqs tal-

popolazzjoni tal-istudenti f’dik l-iskola partikolari, jista’ l-Ministru jgħid għaliex dan l-allowance m’għadux 

jingħata? Japprezza l-Ministru li kapijiet ta’ skejjel li għandhom aktar minn 600 student taħt ir-responsabilità 

tagħhom ikollhom aktar xogħol minn kapijiet ta’ skejjel li għandhom 200 student u jkollhom l-istess allowance? 

 

09/02/2023 



3 

 

 

* 6331. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’saret mill-wegħda ta’ €150 miljun investiment f’laboratorji fl-iskejjel tagħna? Jista’ 

jgħid liema skejjel ibbenefikaw u  x’materjal ingħata jew ġie mibdul? X’fadal x’jiġi investit mis-somma 

inizzjali? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6332. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

 Jista’ l-Ministru jgħid meta t-tfal tas-seba’ sena se jirċievu l-laptops li ġew imwiegħda fil-Baġit 2022, peress li 

s-sena skolastika 2022-23 se tispiċċa fi żmien erba’ xhur? Jaf li dawn l-istudenti issa jridu jistudjaw u jaħdmu x-

xogħol tal-iskola u mhux f’Mejju? 

 

09/02/2023 

 

 

* 6613. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx hemm persuni li stennew aktar minn 

ġimgħa biex saritilhom operazzjoni ortopedika wara li kellhom inċident u ddaħħlu l-isptar bi ksur bejn il-15 ta' 

Jannar 2023 u d-data li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6614. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kienx hemm bżonn jitwaqqfu elective surgeries tal-

ortopedija f'dawn l-aħħar xahrejn biex isiru dawk ta' urġenza? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6615. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex il-mediċina Pregabalin Sciecure 150mg u 

75mg, li tintuża għall-Fibromyalgia, kienet out of stock f'Jannar u Frar 2023? Jista’ jgħid f'liema ġranet kienet 

out of stock u xi ngħata minflok? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6616. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x'qed isir biex jiġi assigurat li l-barriera f'Santa Katerina, ir-Rabat ma tkomplix teqred l-

ambjent tal-madwar? 

 

21/02/2023 
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* 6617. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex it-tfal li ġew trasferiti mill-Iskola tal-Imtarfa għall-Iskola tal-Imsida ma ġewx 

trasferiti f'lokalità eqreb bħar-Rabat Malta? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6618. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-pjan għall-Iskola Primarja tal-Imtarfa? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6659. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jqis li meta ssir explanatory note dwar xi liġi, din tkun inkluża bħala anness mal-liġi li qed issir 

minflok tkun ippubblikata għal rasha fil-Gazzetta tal-Gvern, sabiex wieħed ikun jista’ jsegwi aħjar it-tagħrif 

mogħti fir-rigward tal-liġi inkwistjoni (ara pereżempju l-avviż numru 224 tal-ħarġa tal-Gazzetta tal-Gvern tal-21 

ta’ Frar 2023 li jidher li sar fir-rigward tal-A.L. 41 tal-2023)? 

 

23/02/2023 

 

 

* 6673. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex tikkonsisti s-sejħa SPD3/2022/065, CFT Title ‘Construction, finishing works and 

commissioning of an e-ticketing project at Ċirkewwa and Mġarr passenger ferry terminals’ u kemm hi stmata li 

tiswa? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6674. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa għas-servizz ta' sigurtà minn kumpaniji privati lill-Ministeru għal 

Għawdex u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħtu, sena b' sena mis-sena 2012 sal-aħħar tas-sena 2022? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6675. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6080, li oriġinarjament saret lill-Ministru għal Għawdex u li 

issa ġiet riferuta lilu, u jgħid jekk fir-raħal tal-Għasri hemmx għassa tal-pulizija u jekk iva, f’liema indirizz 

tinsab? Jista' jgħid din l-għassa, bħala medja, kemm-il siegħa fil-ġimgħa kienet miftuħa għall-pubbliku u 

b'uffiċjali tal-pulizija fiha? 

 

24/02/2023 
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* 6676. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jindika bejn wieħed u ieħor meta hu maħsub li jitlesta x-xogħol kollu fuq il-Gozo Museum u 

meta se jinfetaħ għall-pubbliku? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6677. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5929, jista’ l-Ministru jgħid fejn jinsabu dawn it-12-il 

binja ġdida (indirizz sħiħ) mikrijin mill-privat matul is-snin 2021 u 2022?  Jista’ jgħid kemm hu l-ħlas għal kull 

proprjetà, sena b’sena, għal kull waħda minn dawn it-12-il binja? Jista’ jgħid ukoll min huma l-kumpaniji privati 

jew individwu privat li qegħdin jikru l-proprjetà/binjiet lill-Ministeru għal Għawdex? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6714. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti jattendu f’kull Learning Centre (jippreżenta lista għal kull 

ċentru) fis-sentejn skolastiċi li għaddew (2020-2021 u 2021-2022) u jgħid kemm minnhom ġew integrati lura fl-

iskejjel rispettivi minn fejn intbagħtu?  

 

24/02/2023 

 

 

* 6715. 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-evidenza li permezz tagħha ttieħdet id-deċiżjoni li tingħlaq l-

Iskola tal-Imtarfa? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6782. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5786 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 

 

 

* 6783. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5787 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 
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* 6784. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5794 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 

 

 

* 6785. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5776 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 

 

 

* 6786. 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-mistoqsija parlamentari 5777 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 

 

 

* 6787. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5778 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 

 

 

* 6798. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid fuq liema kriterji nħadem il-mekkaniżmu addizzjonali tal-COLA (Cost of Living 

Allowance)? Jista' jagħti d-dettalji tal-kalkoli rispettivi li saru? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6811. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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? 

 

01/03/2023 
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* 6812. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6813. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6814. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2019? 

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

ittra tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6815. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid min huma l-entitajiet li bbenefikaw mill-Fond għall-Kawżi Ġusti matul l-2018? 

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

ittra tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6849. 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’ Ħal Għaxaq tul is-sena 2022 u 

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

 

02/03/2023 

 

 

* 6850. 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 tal-Gudja tul is-sena 2022 u kemm 

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

 

02/03/2023 
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* 6851. 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 tal-Fgura tul is-sena 2022 u kemm 

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

 

02/03/2023 

 

 

* 6852. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija pubblika ta’ Bormla tul is-sena 

2022 u kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6853. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 22929 tal-Leġiżlatura preċedenti, jista’ l-Ministru jgħid 

jekk il-lift inkwistjoni fil-flats f’Santa Luċija ġiex istallat mill-ġdid u jekk huwiex jaħdem u kemm ġiet tiswa tali 

spiża? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6854. 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’ Santa Luċija tul is-sena 2022 u 

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

 

02/03/2023 

 

 

* 6871. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema skemi ta’ għajnuna lill-għaqdiet volontarji huma miftuħa 

preżentement? Liema għaqdiet jistgħu japplikaw għal dawn l-iskemi partikulari? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6879. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid ma’ liema kunsilli lokali jew kumitati reġjonali għaddejjin diskussjonijiet bħalissa biex 

fil-lokalitajiet rispettivi jkun hemm proġetti ta’ tħaddir minn Green Malta? Liema proposti qed jiġu kkunsidrati 

u f’liema lokalità jinsabu? 

 

03/03/2023 
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* 6880. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema skejjel tal-Gvern għandhom servizz ta’ interpretu, u fejn hemm tali interpretu jista’ 

jgħid minn liema lingwa għal liema lingwa hemm interpretazzjoni? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6881. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-ftehim li l-Ministeru jew il-Fondazzjoni għall-

Iskejjel ta' Għada (FTS) iffirmaw mal-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6882. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6065 dwar reverse vending machines, tista’ l-Ministru 

tgħid fejn jinsabu t-8 RVMs li kellhom jibdew joperaw u s-7 RVMs li kien fadal biex jiġu installati? Minn dawn 

liema bdew joperaw, liema ġew installati iżda ma bdewx joperaw, u liema għadhom ma ġewx installati? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6885. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex l-iStandard Operating Procedures (SOPs) tal-pulizija għall-Vjolenza Domestika li 

l-Gvern wiegħed fl-2017 għadhom ma ġewx in vigore sitt snin wara? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6886. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex id-DASH multidisciplinary risk assessment team li tħabbar fl-2018 għadu ma 

nħatarx u mhux jiffunzjona? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6887. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jikkonferma li l-individwu, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu separatament, mhux biss qed 

jagħmel użu mis-servizz ta’ xufier u karozza, imma għandu wkoll it-tieni karozza (second car) u li din qed 

tintuża mill-mara tiegħu? Jista’ jgħid jekk din it-tieni karozza tinkludix ukoll is-servizz ta' xufier u/jew security 

imħallsa mill-Gvern? Jista' jgħid x'tip ta' karozza qed tintuża u jekk il-karozza hijiex tal-kiri jew inxtratx mill-

Gvern? Jekk inxtrat, kemm inxtrat, meta u mingħand min? Jekk qed tinkera, kemm hi l-kera kuljum u mingħand 

min qed tinkera? Jista' jgħid ukoll jekk kienx hemm sejħa pubblika għax-xiri jew kiri ta' din il-karozza? Kemm 

qed jitħallas ix-xufier u/jew security fix-xahar? 

 

03/03/2023 
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* 6888. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6191 u 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? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6889. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jgħid x'inhi l-għamla tal-

karozza uffiċjali 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 inxtrat u kemm ġiet tiswa l-karozza uffiċjali tiegħu; u/jew 

b. kemm qed tinkera kuljum il-karozza uffiċjali tiegħu? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6890. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5910, jista’ l-Prim Ministru jagħti ċ-ċifri għas-settur 

pubbliku u mhux għas-servizz pubbliku biss, kif mitlub fil-mistoqsija oriġinali? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6918. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fil-binjiet li nbnew wara l gwerra, u li wara li nbnew mill-ġdid kienu nkrew lil dawk 

li kellhom bżonn residenza, is-sidien ta’ dawk il-postijiet (illum l-eredi taghhom) għadhomx jitħallsu bl-istess 

rata li kienu jitħallsu meta l-proprjetà nkriet għall-ewwel darba? 

 

03/03/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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 

 

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

x-Xogħol 

 

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

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

l-Ugwaljanza 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

11. Abbozz Nru 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 

 

12. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

19. 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 
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20. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tielet Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol. 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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. 

 

 

KUMITAT 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) (Kont.) – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

 

 

 

                                 

          RAYMOND SCICLUNA 

7 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


