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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 98 

 

It-Tnejn, 13 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 5980. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4249, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm inħarġu ċitazzjonijiet mill-

enforcement officers ta' Transport Malta (TM), sena b'sena mill-2020 sal-lum? Kemm ġew kontestati u kemm 

minnhom revokati? 

 

02/02/2023 

 

 

* 5981. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4490, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Inklużjoni, 

il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm hemm persuni b'diżabilità li 

qed jirreġistraw għax-xogħol? Kemm minnhom huma nisa u kemm minnhom huma rġiel? X'inhi l-età tagħhom? 

 

02/02/2023 

 

 

* 6135. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm residenti fil-Forensic Unit tal-Isptar Mount Carmel? Kemm hemm taħt arrest 

u kemm ingħataw sentenza? 

 

06/02/2023 
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* 6136. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ilu battal il-post ta' Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili? Għaliex għadu battal? 

Meta se toħroġ is-sejħa? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6137. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ħaddiem tal-Air Malta ngħata s-somma taħt l-Early Retirement Scheme jew il-

Voluntary Redundancy Scheme? Jista’ jgħid minn liema gradi u kemm ingħataw, grad grad? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6138. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn karozzi tal-kiri bil-pjanċa QZ reġistrati f'Malta?  

 

06/02/2023 

 

 

* 6447. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi rranġat it-taraġ tal-ħadid minn Dawret in-Nawfraġju, fix-Xemxija, għall-boat 

houses peress li ilhom fi stat deterjorat u ma jistgħux jintużaw għal snin sħaħ? Jista’ jgħid ukoll meta l-

promenade ta’ Dawret in-Nawfraġju se jkun irranġat kif imwiegħed mill-kunsill lokali? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6448. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi rranġat it-taraġ tal-ħadid minn Dawret in-Nawfraġju, fix-Xemxija, għall-boat 

houses peress li ilhom fi stat deterjorat u ma jistgħux jintużaw għal snin sħaħ? Jista’ jgħid ukoll meta l-

promenade ta’ Dawret in-Nawfraġju se jkun irranġat kif imwiegħed mill-kunsill lokali? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6449. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġi rranġat it-taraġ tal-ħadid minn Dawret in-Nawfraġju, fix-Xemxija, għall-boat 

houses peress li ilhom fi stat deterjorat u ma jistgħux jintużaw għal snin sħaħ? Jista’ jgħid ukoll meta l-

promenade ta’ Dawret in-Nawfraġju se jkun irranġat kif imwiegħed mill-kunsill lokali? 

 

13/02/2023 
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* 6450. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x'art tal-Gvern se tintuża fil-Green Project fil-Mellieħa/San Pawl il-Baħar u n-Naxxar? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6619. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid hux qegħdin isiru xi testijiet tal-kwalità tal-arja fl-Iskola Sekondarja ta’ Ħad-Dingli, li 

tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola, minħabba ammont ta’ trab kbir li jinsab fil-madwar minħabba barriera 

fil-viċin? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6620. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tiftaħ il-librerija pubblika ġdida fir-Rabat, Malta? 

 

21/02/2023 

 

 

* 6638. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5854, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Finanzi 

u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u jipprovdi lista tabulata ta' dritt għal leave annwali għall-impjegati, skont 

id-direttivi tal-Unjoni Ewropea u l-Liġi Maltija, imqassma mill-Ordni dwar il-"Work Time Regulations”? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6639. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4941, 5096 u 5826 u jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il 

AED hemm li mhux funzjonabbli fl-iskejjel? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6678. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija  parlamentari 22730 tat-XIII-il Leġiżlatura dwar il-proġett propost fil-

Baġit 2019 għal triq ġdida bejn il-Port tal-Imġarr, Għawdex u Triq il-Madonna ta' Lourdes f'Għajnsielem (triq 

alternattiva għall-Port tal-Imġarr), fejn kien ġie mwieġeb li “qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq dan il-proġett, il-

Ministeru hu tal-fehma li ssir konsultazzjoni pubblika mill-GRDA sabiex jiġu wkoll diskussi l-effetti ambjentali 

li tali proġett jista’ jikkawża”, jista’ l-Ministru jgħid jekk saritx, fiex waslu u meta bdew il-konsultazzjonijiet 

pubbliċi mill-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex (GRDA) sabiex jiġu diskussi l-effetti ambjentali ta' 

dan l-imsemmi proġett? 

 

24/02/2023 
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* 6679. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm Animal Welfare Officers fis-Sezzjoni tal-Animal Welfare fi ħdan il-

Ministeru għal Għawdex? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6680. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5924, peress li din ma tweġibx il-mistoqsija kollha, jista' l-

Ministru jgħid matul is-sena 2022 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari kemm kienet 

in-nefqa u x'sar: 

a. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja ta' Kerċem; 

b. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja taż-Żebbuġ; 

ċ. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja tal-Għarb; u 

d. fuq it-tisbiħ ta' diversi faċċati ta' diversi skejjel f'Għawdex? 

F'kull każ, jista' jagħti data meta se jkun lest ix-xogħol? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6681. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5765 kollha kemm hi (intera) u jgħid ukoll liema huma dawk 

il-karozzi użati mill-Ministeru u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li jintużaw fil-weekends u fil-

festi? Min jagħmel użu minnhom? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6682. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5763 u jgħid kemm hemm subbasti pendenti fil-Qorti ta' 

Għawdex? Jista' jgħid kemm minnhom huma appuntati u kemm minnhom għad iridu jiġu appuntati? Jista' jgħid 

f'kull każ kemm ilhom pendenti dawn is-subbasti? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6683. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5761 u jgħid kemm hemm LSEs jaħdmu f'Għawdex li 

ntbagħtu jaħdmu Għawdex mhux għax kien imisshom fil-lista ta' Għawdxin li jaħdmu f'Malta, iżda minħabba 

raġunijiet mediċi? Jista' jgħid, f'kull każ, kull waħda minn dawn l-LSEs kemm ilha/ilu taħdem/jaħdem 

f'Għawdex? Jista' jgħid kemm ilhom jaħdmu bħala LSEs f'Malta l-ewwel għaxar LSEs Għawdxin li hemm 

jaħdmu fi skejjel f'Malta? 

 

24/02/2023 

 

 

 

 

 

 



5 

 

* 6771. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5905, tista' l-Ministru tgħid meta se jibda x-xogħol fi Triq 

Sir Harry Luke, fl-Imġarr, u x'timeframes hemm? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6773. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5907, jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jsir iċ-Ċentru 

Terapwetiku fl-Imtarfa u meta se jibda x-xogħol? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6788. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5780 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 

 

 

* 6789. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5781 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 

 

 

* 6793. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6549, tista' l-Ministru tgħid jekk f'każ li kuntrattur jonqos 

mill-obbligi li jħares is-servizzi tal-Enemalta, jiġix mitlub jirkupra biss l-ispejjeż involuti għat-tiswija ta' dik il-

ħsara jew ikunx hemm penali oħra? Tista' tikkonferma jekk xi ħadd jagħmilx tajjeb għad-danni li jsofru l-

konsumaturi minħabba t-traskuraġni ta' min jikkawża din il-ħsara? 

 

28/02/2023 

 

 

* 6816. 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-2017? 

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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* 6817. 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-2016? 

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 

 

 

* 6818. 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-2015? 

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 

 

 

* 6819. 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-2014? 

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 

 

 

* 6820. 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-2013? 

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

ittra tal-approvazzjoni għal kull entità? 

 

01/03/2023 

 

 

* 6825. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6458 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 5587, jista' l-Ministru jgħid meta saru dawn il-laqgħat u min kien preżenti? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6826. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6486 dwar xogħol biex jiġi stabbilit mill-ġdid aċċess sigur 

għal Wied il-Qlejgħa, tista' l-Ministru tgħid għaliex dan ix-xogħol ma sarx fis-sajf li għadda? 

 

02/03/2023 
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* 6855. 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 Tarxien tul is-sena 2022 u 

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

 

02/03/2023 

 

 

* 6856. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija tal-Università tul is-sena 2022 u kemm kien 

hemm donazzjonijiet mill-pubbliku? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6857. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija 

(MCAST) tul is-sena 2022 u kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6858. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba ġodda għal-librerija tal-Junior College tul is-sena 2022 u kemm kien 

hemm donazzjonijiet mill-pubbliku? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6859. 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-libreriji pubbliċi u kemm kien hemm infiq għall-istess 

xiri ta' kotba ġodda matul is-sena 2022 u kemm kien hemm donazzjonijiet mill-pubbliku? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6891. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

 B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6202, ladarba l-Ministru ddikjara li mhux qed juża s-

second car, jista’ jgħid kemm hu l-allowance li qed jieħu minflok l-użu ta’ din il-karozza? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6892. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, jgħid x'inhi l-għamla tal-

karozza uffiċjali tagħha? Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-għażla tal-karozza uffiċjali li tuża hi u min rebaħ 

dan it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda tender, jista' jgħid:  
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a. mingħand min inxtrat u kemm ġiet tiswa l-karozza uffiċjali;  u/jew 

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

 

03/03/2023 

 

 

* 6893. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6200 jista’ l-Ministru jgħid jekk ħariġx tender u mingħand 

min qed tinkera l-karozza msemmija? Jista’ jagħti wkoll l-istess informazzjoni fuq it-tieni karozza li juża bħala 

Ministru? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6894. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6197 jista’ l-Ministru jgħid jekk inħariġx tender għall-kiri 

tal-karozza uffiċjali tiegħu u mingħand min hi mikrija? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6895. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6197, ladarba l-Ministru ddikjara li mhux qed juża s-

second car, jista’ jgħid kemm hu l-allowance li qed jieħu minflok l-użu ta’ din il-karozza? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6896. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6196 jista’ l-Ministru jgħid jekk inħariġx tender għall-kiri 

tal-karozza uffiċjali tiegħu u mingħand min hi mikrija? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6921. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta saret il-manutenzjoni fil-bandli Nalizpelra fis-Siġġiewi, u x’tip ta’ manutenzjoni 

saret, matul l-aħħat tliet snin? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6925. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6597, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet u li issa ġiet riferuta lilu, u jippubblika l-kuntratt tas-sussidjarja tal-Air Malta għat-

trasferiment tas-Selmun Palace mingħand is-sussidjarja tal-Air Malta għal għand il-Gvern fl-24 ta' Marzu 2016? 

 

06/03/2023 
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* 6926. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6662 dwar il-każ li d-dettalji dwaru qed jingħataw 

separatament, jista’ l-Ministru jagħti d-dati ta’ meta bdew jinħarġu l-multi u meta ntlaħaq l-ammont massimu ta’ 

€ 50,000? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6927. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6581 dwar rapporti ta' undervoltage jew overvoltage li 

rċeviet l-Enemalta, tista’ l-Ministru tagħti lista tal-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex minn fejn saru dawn ir-

rapporti u tgħid kemm-il rapport sar minn kull lokalità? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6928. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5994, peress li l-Ministru rreferieni għat-tweġiba tal-

mistoqsija parlamentrari 5670 u din ma twiġibx il-mistoqsija li saritlu, jista’ l-Ministru jgħid meta beda l-

proċess tal-verifikazzjoni u reġistrazzjoni? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6929. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5912 jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

Ministru jgħid kemm hija l-lista ta’ stennija ta’ persuni li qed jistennew biex jagħmlu operazzjoni tal-katarretti? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6930. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6665, peress li l-Ministru rreferieni għat-tweġiba tal-

mistoqsija parlamentari 5432 u din ma tweġibx il-mistoqsija li saritlu, fejn tlabtu biex jispjega għalfejn mill-

2016 sal-lum għadu ma sar xejn fiż-żona magħrufa bħala l-White Rocks u dik it-tweġiba tgħid li bħalissa 

għaddejjin diskussjonijiet biex il-proġett jimmaterjalizza, jista’ l-Ministru jgħid għalfejn minn meta ntgħażel l-

offerent preferut fl-2016, sal-ġurnata tal-lum, għadu ma sar xejn fiż-żona magħrufa bħala l-White Rocks? Meta 

hu mistenni li jikkonkludu d-diskussjonijiet u jibda x-xogħol? Jista’ jgħid ukoll ma’ min għaddejjin id-

diskussjonijiet dwar dan il-proġett?  

 

06/03/2023 

 

 

* 6935. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex hemm dewmien twil (saħansitra snin sħaħ ta’ dewmien) fl-għotja ta’ Atti ta’ 

Kurazija (Guardianship deeds) lil NGOs? Fejn qegħdin jeħlu dawn il-proposti? Jista’ jgħid ukoll jekk dan id-
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dewmien huwiex ġustifikat jew le? Jista’ jiċċara f’isem il-Gvern jekk hemmx jew le r-rieda politika biex 

ikomplu jingħataw Atti ta’ Kurazija lil NGOs? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6936. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-archaeological drawing tal-permess PA/07155/19 li 

jinsab fi Triq tax-Xemx u l-Qamar kantuniera ma’ Triq il-Karmnu, side road ta’ Triq id-Dejma, Fgura? Jista’ 

jgħid kemm instabu features b’kollox fuq dan is-sit? Jista’ jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tabella b’lista 

deskrittiva ta’ features li nstabu fuq dan is-sit (cross-referenced mal-archaeological drawing ta’ PA/07155/19), 

il-valur kulturali mogħti għal kull feature u d-deċiżjoni li ttieħdet għal kull feature hekk kif indikat fit-tabella li 

qed tintbagħat separatament? Jista' jgħid ukoll jekk instabux special finds fuq dan is-sit u jagħti informazzjoni 

dwar xi nstab u fejn instabu fis-sit? Peress li diġà għaddiet sena minn mindu nħareġ il-permess mill-Awtorità 

tal-Ippjanar, hemm ħsieb li xi fdalijiet li nstabu fuq dan is-sit jiġu skedati? Jekk iva, liema u f’liema livell? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6937. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali, jara li jittieħdu miżuri sabiex ikun hemm traffic calming 

measures fi Vjal l-Oleandri, Santa Luċija, minħabba li qed ikun hemm karozzi li qed jgħaddu b'veloċità għolja 

ħafna b'periklu għar-residenti? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6938. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex ir-Rapport Annwali tar-Regolatur (Għoti taċ-Ċittadinanza għal Servizzi 

Eċċezzjonali) għas-sena 2021 għadu ma tqigħedx fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6939. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proċess sabiex isir lift fil-blokka f'Bormla li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament?  

 

06/03/2023 

 

 

* 6940. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet sabiex il-Casino di Venezia, li ilu magħluq madwar għaxar snin, 

jerġa’ jingħata l-ħajja?  

 

06/03/2023 
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* 6941. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-liġi tal-barklora li daħlet fis-seħħ fl-1933 għadhiex fis-seħħ? Jekk fl-affermattiv, 

jista’ jgħid kemm inġabru f’dan il-fond matul l-aħħar għaxar snin? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6942. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk jistgħux jiġu assenjati ħaddiema mill-Fondazzjoni għall-Iżvilupp taż-Żoni Turistiċi 

(FTZD) sabiex ix-xtut tal-Cottonera jinżammu fi stat aħjar? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6943. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda jintuża l-landing place tal-ferry tal-Cottonera? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6944. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jistax isir intervent fit-triq ħdejn il-Fortini, Birgu int u sejjer lejn il-Kalkara, li niżlet sew? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6949. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk fost l-uffiċjali/ħaddiema li daħlu jaħdmu fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin 

hemm minnhom li kienu preċedentement ġew ikkundannati għal piena karċerarja wara li ġew misjubin ħatja ta’ 

reat? Jista’ jgħid kemm hemm minn dawn il-ħaddiema, x’kienu s-sentenzi li ngħataw u dwar xiex ġew misjubin 

ħatja? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6950. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm għamlet spezzjonijiet l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) minn meta 

twaqqfet sal-lum? Kemm inħarġu stop notices u multi mill-istess Awtorità? 

 

06/03/2023 

 

* 6957. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex minnu li l-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST) qed 

jippjana li joffri diploma u degree fis-Social Work? 

 

06/03/2023 
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* 6958. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-pixxina fir-Resource Centre San Miguel hijiex taħdem, u jekk le, meta ser tkun 

lesta? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6959. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

 Jista' l-Ministru jgħid jekk il-kamra multisensorja fil-Guardian Angel hijiex tintuża u jekk hemmx għalliema 

speċifikament biex taħdem mat-tfal f'din il-kamra? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6960. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi diffikultajiet fil-MOCKS (Year 11) tal-Chemistry tal-iskejjel tal-

Istat? Jista’ jgħid jekk jekk hux minnu li l-għalliema rċevew ċirkolari biex ma jinħarġux il-marki u biex il-karti 

tal-eżamijiet ma jinħadmux fil-klassi? Jekk iva, jista' l-Ministru jgħid x'kienet ir-raġuni u jgħid x'ser ikun qed 

isir?  

 

06/03/2023 

 

 

* 6961. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx pjan speċifiku biex jibdew jitneħħew il-wires imdendlin mal-arbli fit-toroq 

interni fil-lokalitajiet tagħna bħalma kien imwiegħed mill-Partit Laburista? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6962. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 6045 u 6775, li oriġinarjament saru lill-Ministru għat-

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u lill-Prim Ministru rispettivament, 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-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? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6965. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6770, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: 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, 
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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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6966. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4339, 4896, 5647, 5844, 6251, 6478 u 6774 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6967. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6733, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6969. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif qed tiġi infurzata l-liġi li tirrikjedi li l-klieb kollha jkunu micro chipped? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6970. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm instabu klieb minn Jannar 2023 s’issa? Kemm minnhom kienu micro chipped u 

kemm minnhom ma kinux? X'ġara minn dawk li kienu micro chipped?  

 

07/03/2023 

 

 

* 6971. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl li jinstabu klieb mitluqa li huma micro chipped, jiġu ritornati lil sidhom u ftit wara dawn jerġgħu 

jispiċċaw mitluqin, jista’ l-Ministru jgħid x'qed tkun ir-reazzjoni tad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali 

f'sitwazzjonijiet bħal dawn ma' dawn is-sidien irresponsabbli? Jista’ jgħid ukoll kemm kien hemm minn dawn 

is-sidien li ttellgħu l-Qorti u jekk ġewx ikkastigati hekk kif titlob il-liġi f' dan ir-rigward? 

 

07/03/2023 
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* 6972. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Peress li matul dawn l-aħħar ġranet instabet kelba abbandunata li rriżulta li setgħet ġiet użata bħala 'bait' għal 

klieb oħrajn li sfortunatament jiġu użati fi ġlied tal-klieb, jista’ l-Ministru jgħid jekk infetħitx investigazzjoni 

f'dan ir-rigward? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6973. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’servizzi jeżistu sabiex jiġu megħjuna persuni li 

għandhom problemi ta’ obeżità? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6974. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus fil-lokalitajiet ta’ Marsaskala u Marsaxlokk mill-Awtorità tat-Turiżmu 

fis-sena 2021 u fis-sena 2022? Fuqiex intefqu dawn il-flus? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6975. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn speed cameras fit-toroq tat-Tielet Distrett Elettorali u fejn qegħdin installati? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6976. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux possibbli li fil-Berġa ta’ Marsaskala jiġi 

introdott is-servizz ta’ nutritionist bħalma hemm f’ċerti bereġ oħrajn? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6977. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu n-numru ta’ ħaddiema taħt l-Iskema tal-Komunità  f’Marsaskala? X’tip ta’ xogħol 

qed jagħmlu dawn il-ħaddiema f’din il-lokalità? Min hi l-persuna responsabbli minn dawn il-ħaddiema? 

 

07/03/2023 

 

* 6978. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni li bħalissa qegħdin jingħataw 

ix-Xarelto mill-Gvern mingħajr ħlas?  

 

07/03/2023 
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* 6979. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Gvern hux se jonora l-wegħda elettorali 

tiegħu u l-mediċina Xarelto jagħtiha b'xejn ukoll lil dawk kollha li llum jixtruha u mhux biss lil dawk il-persuni 

għall-kura tal-kanċer? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6988. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 6805 u 6806, li oriġinarjament saru lill-Ministru għall-

Finanzi u x-Xogħol u lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa rispettivament, u ċjoè: F'konformità 

mal-gwida tal-FATF dwar it-trasparenza u s-sjieda benefiċjarja tal-kumpaniji, jista' l-Prim 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6989. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta kienet l-aħħar darba li saru xogħlijiet ta’ manutenzjoni fil-Kumpless tal-Pixxina 

Nazzjonali?  

 

07/03/2023 

 

 

* 6990. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Pixxina Nazzjonali hemm diversi tined li huma neqsin u oħrajn huma miksura kif jidher fir-ritratti 

mehmuża, jista’ l-Ministru jgħid meta t-tined neqsin se jitwaħħlu u meta dawk imkissrin ser jiġu sostitwiti? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6991. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li reċentement il-Gvern stqarr li se jżomm is-servizz free-to-air għal trażmissjoni DTV imma fl-aħħar 

ġranet kien hemm diversi lmenti minn diversi bnadi ta’ Malta li s-sinjali taċ-channels tat-TV Maltin qed 

jinqatgħu, u minn risposti li ngħataw lil dawk li ċemplu semmew li kienu ntfew repeaters/transmitters, inkluż 

f’Għawdex u fin-Naxxar, jista’ l-Ministru jispjega s-sitwazzjoni fuq is-servizz free-to-air li għadhom jużawh 

madwar 18,000 familja f’pajjiżna u li huwa garantit b’obbligu legali fuq il-Gvern skont il-Liġi Nazzjonali u l-

Liġi Ewropea? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6992. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li reċentement il-Gvern stqarr li se jżomm is-servizz free-to-air għal trażmissjoni DTV imma fl-aħħar 

ġranet kien hemm diversi lmenti minn diversi bnadi ta’ Malta li s-sinjali taċ-channels tat-TV Maltin qed 
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jinqatgħu, u minn risposti li ngħataw lil dawk li ċemplu semmew li kienu ntfew repeaters/transmitters, inkluż 

f’Għawdex u fin-Naxxar, jista’ l-Ministru jispjega s-sitwazzjoni fuq is-servizz free-to-air li għadhom jużawh 

madwar 18,000 familja f’pajjiżna u li huwa garantit b’obbligu legali fuq il-Gvern skont il-Liġi Nazzjonali u l-

Liġi Ewropea? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6993. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6735 u ċjoè: 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6994. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 6736 u ċjoè: 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6997. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal il-pjan għall-parking bays tal-escooters u għaliex il-Gvern qed ikaxkar saqajh 

fuq din il-kwistjoni? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6998. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6725 u  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? 

 

08/03/2023 

 

 

* 6999. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6810 u jgħid kemm għandha fondi l-Awtorità tal-Ippjanar li 

huma miġburin permezz tal-Commuted Parking Payment Scheme (CPPS), id-Development Planning Fund jew 

xi skemi oħrajn 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? 

 

08/03/2023 
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* 7000. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan li tinbena latrina fid-Dwejra u jekk iva, meta? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7001. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se joħorġu d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Inġustizzji fl-Armata? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7002. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6860, dwar liema kunsilli lokali u kumitati reġjonali 

ngħataw permess dwar xiri u żvilupp ta’ proprjetà fil-lokalità tagħhom, jista’ l-Ministru jagħti t-tagħrif mitlub 

għal kull sena: 2019, 2020, 2021, 2022 u 2023 sad-data li fiha qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7003. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6861 dwar talba għal devoluzzjoni ta’ proprjetà, jista’ l-

Ministru jgħid meta saru t-talbiet għad-devoluzzjoni msemmija fit-tweġiba? F’kull każ, jista’ l-Ministru 

jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tas-site plan taż-żoni li għalihom saret it-talba għad-devoluzzjoni? F’kull 

każ, fiex wasal il-proċess? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7004. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6861 dwar talba għal devoluzzjoni ta’ proprjetà, billi f'din 

it-tweġiba hemm referenza għall-Project Green, jista’ l-Ministru jgħid liema kunsilli lokali oħrajn issottomettew 

talbiet għall-istess Project Green? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7005. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6865 dwar kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Sapport u 

Spero, tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar l-indirizz/i tal-faċilità/faċilitajiet tal-koperattiva li qiegħda ssir 

referenza għalihom fit-tweġiba mogħtija u fejn proprju jsiru laqgħat għall-persuni li jagħmlu użu minn dan is-

servizz? 

 

08/03/2023 
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* 7008. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6804, fejn il-Ministru stqarr li żewġ siġriet fi Ġnien 

George Zarb, li jinsab bejn Triq il-Ġiżi u Triq is-Sardinell f’San Ġwann, qed jagħmlu ħsara infrastrutturali u 

għalhekk se jitneħħew, u peress li dawk iż-żewġ siġriet li qed jirreferi għalihom il-Ministru ilhom hemm snin 

twal u qatt ma kkaġunaw l-ebda ħsara infrastrutturali, jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-ħsarat infrastrutturali li 

qed isiru minn dawn is-siġar, fuq liema proprjetà qed tiġi kkaġunata u ġentilment jippreżenta rapport tal-periti li 

jikkonferma dan, u dan biex isir minn kollox biex jinżammu s-siġar limitati li għandna, speċjalment dawk li 

jieħdu ħafna snin biex jimmaturaw? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7013. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6721 u jelenka lista ta' liġijiet u/jew linji gwida uffiċjali li s-

Social Workers għandhom isegwu f'każijiet ta' vjolenza domestika li jiltaqgħu magħhom?  Jista' jgħid liema 

huma u fejn jistgħu jinstabu l-linji gwida u/jew proċeduri li s-Social Workers għandhom isegwu meta jiltaqgħu 

ma’ każijiet ta' vjolenza domestika u kif tali każijiet għandhom jiġu rapportati? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7014. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l- Ministru tgħid liema hi l-awtorità li tissorvelja s-saħħa u s-sigurtà fl-ispazji pubbliċi, inkluż fil-playing 

fields, u telenka lista tal-istandards nazzjonali u internazzjonali użati għal dan l-iskop? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7015. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6716 u  jgħid x'inhi l-policy, l-istandard jew il-prattika użata 

dwar kif (id-direzzjoni) jorbtu l-vapuri mal-mollijiet tal-Malta Freeport Terminals, għaliex ħafna drabi dawn 

jorbtu bil-poppa u għalhekk il-magni u l-ħsejjes ikunu l-eqreb lejn l-abitant? Hemm possibbiltà li din il-prassi 

tinbidel b'tali mod li l-ħsejjes ikunu l-aktar 'il bogħod mir-residenti, dejjem jekk l-istandards u r-regoli tal-

marittimu u tas-sigurtà jippermettu? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7016. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta beda u meta ser jitlesta x-xogħol fi Triq il-Port Ħieles Birżebbuġa n-naħa tal-

Freeport? 

 

09/03/2023 
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* 7017. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5501, jista' l-Ministru jgħid fiex waslet il-konsultazzjoni 

mal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA), x'kien l-intopp prinċipali u meta se jitlestew ix-xogħlijiet fi Triq 

il-Karmnu u Triq Għar Ħasan, Birżebbuġa, liema xogħljiet ilhom li bdew mis-sajf li għadda? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7018. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm naqas id-dħul tal-Wasteserv mill-bejgħ tal-materjal riċiklabbli minn meta bdiet 

topera s-sistema tal-Beverage Container Refund Scheme sal-lum? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7022. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm kien hemm sentenzi li jiddikjaraw li xi strument li jkollu l-forza ta’ liġi 

f’Malta jew xi dispożizzjoni tiegħu jmorru kontra xi dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni ta’ Malta jew xi dritt tal-

bniedem li ġie mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra skont l-artikolu 242(1) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u 

Proċedura Ċivili? Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm-il darba ħa azzjoni biex ineħħi kull inkonsistenza mal-

Kostituzzjoni ta’ Malta jew mad-dritt jew libertà fundamentali kif maħsub fl-artikolu 242(2)? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7023. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Kodiċi tal-Etika tal-Ġudikatura japplikax għall-membri tat-tribunali 

amministrattivi u l-bordijiet kważi-ġudizzjarji li jaqgħu taħt l-oversight tal-Kummissjoni għall-

Amministrazzjoni tal-Ġustizzja? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-Kodiċi tal-Etika li jirregolaw dawn it-

tribunali u l-bordijiet? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7024. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il applikazzjoni għal Zambrano permit irċeviet Identity Malta bejn l-2013 u d-data 

ta’ meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, sena b'sena? Jista' jgħid ukoll kemm-il Zambrano permit inħareġ mill-

2013 sal-lum, sena b'sena, kif ukoll jindika l-ġeneru tal-benefiċjarju? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7025. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra d-dokument/policy interna li tigwida lill-Identity Malta fuq kif 

jingħata Zambrano permit? 

 

09/03/2023 
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* 7026. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ġenituri li ġejjin minn barra l-UE u li għandhom tfal Maltin intbagħtux lura 

pajjiżhom? Jekk iva, kemm? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7027. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhu r-rwol tal-Principal Immigration Officer fl-għotja ta' Zambrano permit? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7066. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se tinqala' u ssir mill-ġdid Triq il-Kbira f’Ħal Balzan? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7067. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il Professur irtira matul dawn l-aħħar sentejn mill-Università ta' Malta?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7068. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li tingħalaq il-Global Atmospheric Watch (GAW) Station li tinsab 

ħdejn il-Fanal ta' Ġordan, Għawdex? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7082. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'kienet ir-raġuni li tgħattiet il-plakka tal-ewwel ġebla tal-isptar mentali ġewwa Għawdex? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7083. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'kienet ir-raġuni li tgħattiet il-plakka tal-ewwel 

ġebla tal-isptar mentali ġewwa Għawdex? 

 

09/03/2023 
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* 7087. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6471, jista’ l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li għalkemm 

fil-maġġor parti tal-każi l-method statement li jiġi pprovdut lill-Awtorità jkun konformi mal-liġi, l-Awtorità 

xorta qiegħda titlob lill-perit konċernat sabiex jemenda l-method statement? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7088. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid min hu responsabbli mill-manteniment tal-ġonna tal-Buskett li huma proprjetà tal-Gvern? 

Tista’ tgħid jekk hux jinqata’ l-frott mis-siġar taċ-ċitru li jinsabu f'dawn il-ġonna? Jekk dan il-frott qed jinqata’, 

x’qed isir minnu? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7089. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif ser jinħadem il-prezz ta' art agrikola abbażi tal-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att sabiex 

jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 199"?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7090. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 

199", jista’ l-Ministru jgħid kif se jiġu kkalkulati l-mezzi tal-kerrej? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7091. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 

199", jista’ l-Ministru jgħid fuq liema kriterju se tiġi stabbilita l-kundizzjoni tar-raba’? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7092. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Abbozz ta' Liġi msejjaħ "Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 

199", jista’ l-Ministru jgħid jekk inħatarx il-Bord li se jkollu l-Awtorità li jimmaniġġa din il-liġi u jekk fl-

affermattiv, minn min hu ffurmat dan il-Bord? 

 

09/03/2023 
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* 7103. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-inċentiva maħruġa minn dan il-Gvern li permezz tagħha llum il-ġurnata t-trasport pubbliku sar 

b'xejn, peress li huma bosta dawk li għandhom flus maqbuda f’Tallinja card (flus li mhux jintużaw), jista’ l-

Ministru jgħid jekk hemmx indikazzjoni ta’ meta ċ-ċittadini ser ikunu qed jirċievu rifużjoni ta' dawn il-flus? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7115. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ 

aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Uffiċċju tiegħu, u l-entitajieti/awtoritajiet li jaqgħu 

taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra dawn l-emails 

bil-mistoqsijiet kollha li ġew mibgħuta mill-online news portals jew media houses, li ma ġewx imwieġba, għall-

perjodu msemmi?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7116. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online news 

portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Ministeru tiegħu, u l-

entitajieti/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? Jista' jqiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra dawn l-emails bil-mistoqsijiet kollha li ġew mibgħuta mill-online news portals jew media 

houses, li ma ġewx imwieġba, għall-perjodu msemmi?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7117. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ 

aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Ministeru tiegħu, u l-entitajieti/awtoritajiet li 

jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra dawn 

l-emails bil-mistoqsijiet kollha li ġew mibgħuta mill-online news portals jew media houses, li ma ġewx 

imwieġba, għall-perjodu msemmi?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7118. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il email b’mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ 

aħbarijiet lokali jew internazzjonali ma ġewx imwieġba mill-Ministeru tiegħu, u l-entitajieti/awtoritajiet li 

jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra dawn 

l-emails bil-mistoqsijiet kollha li ġew mibgħuta mill-online news portals jew media houses, li ma ġewx 

imwieġba, għall-perjodu msemmi?  

 

09/03/2023 

 



23 

 

MOZZJONIJIET 

 

120. Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, jipproponi:  

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT sabiex jemenda l-Att dwar l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji, 

Kap. 555”.  

 

7.3.2023 

 

 

121. Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, jipproponi:  

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT sabiex jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja, 

Kap.  291”.  

 

7.3.2023 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari (Kont.) – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

2. 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 

 

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

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

10. 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 

 

11. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 
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14. Abbozz Nru 46 –  Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 4) – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

16. Abbozz Nru 48 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Liġijiet Varji dwar il-Bini u l-Kostruzzjoni – Tieni Qari – 

Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

17. Abbozz Nru 49 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Liġijiet Varji dwar l-Arrest u d-Detenzjoni mill-Pulizija – Tieni 

Qari – Ministru għall-Ġustizzja  

 

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

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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 PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 14 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 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 

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

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

 

 

 

 

 

                                 

          RAYMOND SCICLUNA 

10 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


