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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 100 

 

It-Tlieta, 14 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 6139. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il vettura kummerċjali hawn liċenzjata? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6140. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk ċittadin b’kundizzjoni li ma jkunx irid jidħol fl-

Isptar Mount Carmel minħabba raġunijiet personali, għandux dritt jidħol fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex bħalma 

kien jiġri qabel? Jekk le, tista’ tingħata raġuni għal din il-bidla fil-policy? 

 

06/02/2023 

 

 

* 6436. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm art reġistrata mad-Dipartiment tal-Artijiet? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6437. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm art mogħtija b'ċens mid-Dipartiment tal-Artijiet? 

 

13/02/2023 
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* 6438. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal Kamra d-dokument “A policy on inclusive education in schools – 

route to quality inclusion”? 

 

13/02/2023 

 

 

* 6480. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4858, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-

Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3919, jista’ l-Ministru jgħid meta se jsiru l-kuntratti tal-plots li ngħataw taħt il-Home Ownership 

Scheme, Issue tal-1987, hekk kif jidher li ċerti plots għadhom mhux esproprjati (Plot fiż-żona ta’ Santa 

Margerità fil-Mosta li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament)? Jista’ l-Ministru jgħid xi tkun il-pożizzjoni 

tal-eredi ta’ koppja li jiġu nieqsa mingħajr dan il-kuntratt fis-seħħ? 

 

15/02/2023 

 

 

* 6640. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5825 u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 5119, jista' l-Ministru jagħti l-ismijiet tal-iskejjel li għamlu dawn il-fire drills? 

 

22/02/2023 

 

 

* 6684. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb (xahar u sena) biex terġa’ toħroġ is-sejħa 'FOR THE HIRE OF ONE 

ROPAX VESSEL UNDER A TIME CHARTER AGREEMENT' (BIMCO ROPAXTIME)' biex jinkera r-raba’ 

vapur għall-Gozo Channel? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6685. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5718, tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm-il talba 

għal bozoz pubbliċi ġodda rċeviet l-Enemalta mill-Ministeru għal Għawdex biss mill-bidu tal-2019 sal-lum? 

Tista’ tgħid kemm minn dawn ġew approvati u kemm ġew rifjutati? Tista’ tgħid fejn huma l-bozoz li ġew 

approvati u kemm minnhom bdew jiffunzjonaw u kemm minnhom le? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6686. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid x'passi qed jittieħdu biex l-ilma ġieri ta' Wied il-Lunzjata u widien oħrajn fil-qrib 

f'Għawdex ma jibqax jintilef fil-baħar, imma jiġi salvat u utilizzat? 

 

24/02/2023 
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* 6687. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5672, jista' l-Ministru jgħid xi proġetti ambjentali saru 

mill-Ministeru għal Għawdex matul is-sena 2022 f’Kemmuna u kemm ġew jiswew? Jista' jgħid ukoll xi proġetti 

ambjentali u infrastrutturali hemm ippjanati li jsiru f’Kemmuna matul is-sena 2023 mill-Ministeru tiegħu u fiex 

jikkonsistu? 

 

24/02/2023 

 

 

* 6743. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm mill-14-il Marixxall li hemm impjegati mal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati huma 

stazzjonati b'mod permanenti fil-Qorti ta' Għawdex?  Jista' jgħid mill-1 ta' Jannar 2023 sal-lum kemm-il ġurnata 

kien hemm Marixxall fil-Qorti ta' Għawdex u għal kull ġurnata li kien hemm Marixxall, għal kemm-il siegħa 

kien preżenti? 

 

27/02/2023 

 

 

* 6827. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6481, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jikkonferma li kien hemm pazjenti li ma ngħatawx il-chemo bl-isem Caelyx f'Jannar u, jew Frar 2023? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6828. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6485, jista' l-Ministru jgħid meta rċieva rapporti għaliex il-

ħsarat fi Triq it-Tiġrija, Rabat Malta, saru ħafna qabel il-maltemp li għamel reċentement? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6831. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm ħaddiema fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li qed jaħdmu fil-

Carpentry Section? Jista’ jgħid kull ħaddiem kemm ilu jaħdem f'din is-sezzjoni? Jista’ jgħid ukoll xi grad hu 

kull ħaddiem u kemm hemm minnhom tal-iskema u/jew bil-kuntratt? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6897. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6196, 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 
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* 6898. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, jgħid 

x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll tas-second car 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:  

a. mingħand min inxtrat u kemm ġiet tiswa l-karozza uffiċjali tagħha; u/jew 

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

 

03/03/2023 

 

 

* 6899. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6194, jista’ l-Ministru jgħid kemm qed iħallas kuljum 

għall-kiri ta’ din il-karozza? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6900. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6194, 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 

 

 

* 6901. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport “The drug situation and responses in Malta 2022”? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6902. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6195, jista’ l-Ministru jgħid mingħand min qed tinkera l-

karozza tiegħu? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6919. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-binja preżenti tal-berġa (community clinic) 

f’Ħaż-Żebbuġ hux ser tingħalaq u x’ser jiġri mis-servizzi li jingħataw fiha? 

 

06/03/2023 
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* 6920. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-binja preżenti tal-għassa tal-pulizija f’Ħaż-Żebbug hux ser tingħalaq u x’ser jiġri 

mill-għassa tal-pulizija? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6922. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi żvilupp ġdid ippjanat fiż-żona ta’ Triq it-Tank fis-Siġġiewi? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6923. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi żvilupp ġdid ippjanat fiż-żona ta’ Triq it-Tank fis-Siġġiewi? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6924. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi żvilupp ġdid ippjanat fiż-żona ta’ Triq it-Tank fis-Siġġiewi? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6931. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6666, jista’ l-Ministru jgħid jekk bit-tweġiba tiegħu 

huwiex qiegħed jikkonferma li sa mill-ġurnata li wieġeb il-mistoqsija parlamentari 3275 ma kien hemm l-ebda 

żviluppi relatati mal-propost ċentru terapewtiku għall-minuri bi problemi ta’ mġiba fl-Imtarfa? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6932. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6667, peress li l-Ministru rreferieni għat-tweġiba tal-

mistoqsija parlamentrari 3275 u din ma twieġeb xejn dwar konsultazzjonijiet li saru rigward dan il-proġett, jista’ 

l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija li saritlu u jgħid jekk sarux aktar konsultazzjonijiet dwar il-propost ċentru 

terapewtiku għall-minuri bi problemi ta’ mġiba fl-Imtarfa wara l-laqgħa li saret mar-residenti tal-Imtarfa 

f’Awwissu tal-2022? 

 

06/03/2023 
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* 6933. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6668, jista’ l-Ministru jgħid mill-artijiet tal-Gvern madwar 

Malta u Għawdex għalfejn intgħażel is-sit partikolari fl-Imtarfa għall-propost ċentru terapewtiku għall-minuri bi 

problemi ta’ mġiba, u dan peress illi t-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3275 li rreferieni għaliha l-Ministru 

ma tispjegax ir-raġunijiet wara din l-għażla imma tgħid biss li s-sit fl-Imtarfa ġie kkunsidrat flimkien ma’ siti 

oħra, li huma wkoll proprjetà tal-Gvern? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6934. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għalfejn fi Trejqet is-Sagħtar f’Ħad-Dingli qatt ma ġie installat dawl tat-triq u tara li jsiru 

l-arranġamenti meħtieġa biex din it-triq ikollha d-dawl? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6945. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tara li d-dwal barra l-Mina ta’ Għajn Dwieli lejn il-Cottonera jibda jinxtegħel? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6946. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk għandux pjanijiet sabiex il-Bajja tar-Rinella tingħata l-attenzjoni qabel jibda l-

istaġun tas-sajf? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6947. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min hu responsabbli mill-upkeep tal-bankini madwar il-marina tal-Cottonera, għaliex 

hemm żoni li qed ikunu ta’ periklu u inkonvenjent għal ħafna persuni li jżuru dawn in-naħat? 

 

06/03/2023 

 

 

* 6948. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu x-xogħlijiet fil-binjiet li qegħdin isiru fiż-Żona ta’ Santa Liena, Bormla? 

 

06/03/2023 
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* 6980. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6744, li oriġinarjament 

saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6981. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6745, li oriġinarjament 

saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6982. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6746, li oriġinarjament 

saret lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6995. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6321 u jgħid għaliex l-iSports Career Development 

Programme (SCDP) mhuwiex rikonoxxut mill-MATSEC u ma jeżisti  l-ebda eżami formali? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6996. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6325 u jgħid kemm-il rapport sar fl-aħħar sentejn (2021-22 u 

2022-23) minn studenti, ġenituri, xufiera jew membri tal-istaff edukattiv dwar imġiba mhux xierqa ta’ studenti 

waqt li jużaw is-servizzzi ta’ trasport? 

 

07/03/2023 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

* 7007. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il każ hemm fejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tfittex legalment 

konsumaturi għall-ħlasijiet ta' ammonti li jitilgħu għal eluf ta' ewro għal konsum ta' ilma li mhuwiex dak li 

wieħed jikkonsidra normali? Tista' tgħid f'kemm minn dawn il-każijiet il-konsumaturi qed jargumentaw li dan l-

użu ma sarx minnhom? Tista' tgħid jekk hemmx każijiet fejn il-konsumaturi qed jargumentaw li dan il-konsum 

tela' f'perjodu fejn kienu qed isiru xogħlijiet fit-triq minn kuntratturi u possibbilment intlaqtu jew infetħu mains 

tal-ilma u d-dħul ta' arja jkun affettwa l-meter tagħhom mingħajr ma jkunu kkunsmaw dak l-ilma huma? Jekk 

hemm każijiet minn dawn pendenti, tista' tgħid kemm hemm minnhom? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7009. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6331 u 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 inizjali? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7020. 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 6880 u jgħid liema skejjel tal-Gvern għandhom servizz ta’ 

interpretu, u fejn hemm tali interpretu, jista’ jgħid minn liema lingwa għal liema lingwa hemm interpretazzjoni? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7021. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6918, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-

Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u li issa ġiet riferuta lilu, u 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? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7028. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Wara s-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-2022 fir-rigward tar-reġistrar tal-kumpaniji u d-divulgazzjoni tal-

informazzjoni dwar l-Ultimate Beneficiary Owners, jista’ l-Ministru jgħid jekk inbidlux ir-rekwiżiti għar-

reġistrar tal-kumpaniji f’Malta u x’ġie mibdul fl-aċċessibbiltà tal-pubbliku għar-reġistru tal-kumpaniji? 

 

09/03/2023 
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* 7029. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4090 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tat-tenders, 

direct orders u konċessjonijiet oħra li Infrastructure Malta tat lill-individwu li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu 

separatament u/jew kumpaniji/joint ventures jew partnership li fiha kien involut (inkluż imma mhux limitat għal 

dawk mal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament ukoll)? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7030. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4091 u ċjoè: B’konnessjoni mal-istudji li ġew ippubblikati 

fuq il-Metro, jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar: 

a. il-mod u d-data tal-individwi/ditta/soċjetà/għaqda li ġie/ġew ingaġġati jagħmlu l-istess studju; u 

b. il-kopja tat-termini ta’ riferimenti/ingaġġar tal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament 

u/jew xi kumpaniji/ditta/individwi hekk ingaġġati? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7031. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4620 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3866, jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal l-istudju msemmi minnu f’din it-tweġiba? Jista’ jgħid jekk 

hux informat li biex l-iżvilupp mill-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, iseħħ, l-

Awtorità tal-Ippjanar għamlet din il-mina bħala kundizzjoni? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7032. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5153 u jgħid kemm għandu konsulenti fil-Ministeru tiegħu, 

f’liema entitajiet li jaqgħu taħtu, kemm dawn jitħallsu u x’inhuma l-kwalifiki tagħhom? 

 

09/03/2023 

 

* 7033. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4092 u 5154 u jgħid min huma l-periti u/jew ditti tal-periti 

li huma mqabbdin mill-Building Construction Authority (BCA) sabiex jirrevedu l-method statements li jiġu 

sottomessi u jekk humiex imqabbdin permezz ta’ direct orders jew b’mod ieħor, kif ukoll ir-rata ta’ 

remunerazzjoni tagħhom? 

 

09/03/2023 

 

* 7064. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6641 u l-kuntratti li ġew ippubblikati, jista’ l-Ministru 

jgħid għaliex qata' barra l-ismijiet minn fuq dawn il-kuntratti pubbliċi? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja mhix redatta tal-kuntratti? 

 

09/03/2023 
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* 7065. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6641 u l-kuntratti ppubblikati, jista’ l-Ministru jgħid jekk, 

għal kull konċessjoni, l-Aworità tal-Artijiet tatx il-permess biex il-konċessjoni tiġi trasferita, u jekk iva jagħti d-

data ta’ kull permess u jgħid lil min ġiet trasferita? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7069. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6879, tista’ l-Ministru tgħid liema kienu dawk l-entitajiet, 

inkluż kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi, li ssottomettew proposti lil Project Green? F’kull każ, liema 

kien/kienu l-proposti li ġew sottomessi? Liema minn dawn il-proposti ġew aċċettati? Liema proposti għadhom 

qed jiġu kkonsidrati? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7070. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5282 u jippubblika l-

kuntratt tal-kiri ta’ ambulanzi li qed jintużaw fis-settur pubbliku? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7071. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega x'inhi r-raġuni li xufiera/paramedic aids tal-

ambulanzi, ingħataw uniformijiet ta' kwalità inferjuri? Jista’ jgħid ukoll min kien responsabbli tax-xiri tagħhom, 

min ser joħroġ/ħareġ fondi għalihom u x'ser jiġri minnhom? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7084. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6862, dwar xogħol għall-kunsilli lokali mid-Diviżjoni tax-

Xogħlijiet, jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-proġetti li qed jitwettqu bħalissa bil-mod kif indikat fir-risposta, 

kemm fejn ix-xogħol qed isir kollu mid-dipartiment, kif ukoll fejn il-kunsill qed jipprovdi l-materjal? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7085. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6862, dwar xogħol għall-kunsilli lokali mid-Diviżjoni tax-

Xogħlijiet, jista’ l-Ministru jgħid liema kienu x-xogħlijiet li saru bil-modi indikati fit-tweġiba għas-sena 2022? 

 

09/03/2023 
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* 7086. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6862, dwar xogħol għall-kunsilli lokali mid-Diviżjoni tax-

Xogħlijiet, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-ftehim li hemm indikat fir-risposta, bejn 

id-dipartiment u l-kunsilli lokali? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7093. 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 x'effett fuq il-prezz tal-qbiela ta' art privata ser ikun hemm, jekk ir-raba’ jkollu 

razzett fuqu?    

 

09/03/2023 

 

 

* 7094. 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 il-qbiela stabbilita mill-Bord hux ser tkun kirja perpetwa? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7095. 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 f'każ ta' razzett residenzjali li kien mibni mill-kerrej stess fuq art tal-privat, il-

kerrej iridx iħallas għalih kirja bir-rata ta’ 2% tal-prezz tar-razzett residenzjali fis-suq miftuħ lil sid ir-raba' li 

fuqu jinsab dan ir-razzett residenzjali? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7096. 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 irziezet ta’ raħħala li jinsabu fuq art bi qbiela tal-privat ser jkunu affettwati b’dan 

l-Abbozz? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7097. 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 il-qbiela ta’ art agrikola tal-privat hux ser tkun sussidjata mill-Gvern? Jekk fl-

affermattiv, din ser tkun ikkappjata u ser ikollha xi terminu?  

 

09/03/2023 
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* 7098. 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 part-time farmers hux ser ikunu kkunsidrati bħala bdiewa ġenwini? X'ser 

jiddetermina jekk bidwi hux bidwi ġenwin? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7119. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7120. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7121. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

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 

 

 

* 7122. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 
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* 7123. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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

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

jaqgħu taħtha matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? Tista' tqiegħed 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 

 

 

* 7124. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7134. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jispjega lill-Kamra d-dettalji tas-severance package tal-individwu li d-dettalji dwaru qed 

jintbagħtu separatament, x'sewa lill-poplu Malti s'issa u x'qed jiswa lill-poplu Malti kull sena? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7135. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-uffiċċju fejn mexa s-servizz.govfi Triq Rodolfu (li qabel kien jingħata fi Triq Dingli 

u Triq tal-Katidral) f'Tas-Sliema, huwiex aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7145. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta Infrastructure Malta beħsiebha tagħti wiċċ ġdid fi Triq Ħal Farruġ, Ħal Farruġ hekk 

kif partijiet minnha jinsabu fi stat ħażin?  

 

10/03/2023 
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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 

 

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 

14 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 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 

14 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


