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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 102 

 

L-Erbgħa, 15 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 6564. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għal parti mit-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4855, tista' l-Ministru tgħid x'miżuri favur l-

ambjent ittieħdu fid-dekasteru tagħha? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6565. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4909 tista' l-Ministru tgħid kemm hemm nies li huma 

b'diżabilità li jużaw is-siġġu tar-roti u jaħdmu fid-dekasteru tagħha? Hemm aċċessibilità? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6566. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm nies jaħdmu fid-dekasteru tagħha li għandhom diżabilità fiżika, iżda ma 

jużawx siġġu tar-roti? X'miżuri ttieħdu biex dawn ikunu komdi? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6567. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm nies b'diżabilità intellettwali jaħdmu fid-dekasteru tagħha? X'miżuri ttieħdu 

biex dawn jaħdmu mingħajr diffikultà? 

 

20/02/2023 
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* 6568. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fid-Distrett tal-Mosta hemmx Supretendent tal-Pulizija assenjat ma’ dan id-distrett 

biss? Jekk le x’inhi r-raġuni? Jista' jgħid liema distrett ieħor qed jieħu ħsieb is-Supretendent li qed ilaħħaq id-

distrett tal-Mosta fil-preżent? 

 

20/02/2023 

 

 

* 6755. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti bħalissa fl-Alternative Learning Programme (ALP)?  

 

27/02/2023 

 

 

* 6832. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4867 kollha kemm hi (intera) u jgħid x'inhu l-proċess biex 

wieħed jaqleb minn grad mediku għal grad tekniku jew industrijali mal-Ministeru għal Għawdex mingħajr ma 

toħroġ sejħa? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6833. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4600 dwar il-fondi tar-‘Rural Development Programme 

2014-2020' li applika għalihom il-Ministeru għal Għawdex , jista’ l-Ministru jgħid x' inhuma r-raġunijiet għala 

ma ġietx aċċettata ebda triq biex issir minn dawn il-fondi? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6834. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'effett minn meta ġew iffirmati l-kuntratti mal-kumpaniji, li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament, 

sal-lum, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kienu l-pagamenti li ngħataw lil 

dawn il-kumpaniji, sena b'sena?  Jista' jinkludi wkoll f'dawn l-ammonti kull pagamenti li ngħataw, anke dawk li 

ma kenux skont il-kuntratt? Jista' jgħid kemm ġew miżmuma minn dawn l-ammonti għal nuqqasijiet ta' dawn il-

kumpaniji, sena b' sena? 

 

02/03/2023 

 

* 6835. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5398 u jgħid liema huma l-proġetti f’Għawdex li applika 

għalihom il-Ministeru għal Għawdex u li ma ġewx aċċettati biex isiru permezz tal-'Operational Programme I - 

European Structural and Investment Funds 2014-2020' “Fostering a competitive and sustainable economy to 

meet our challenges”?  Jista’ jgħid ukoll kemm kien l-ammont globali fi flus li ħa l-Ministeru għal Għawdex 

minn dan il-programm matul is-snin 2014 u 2020? 

 

02/03/2023 
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* 6836. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti dettalji dwar it-tender li nħareġ reċentement għas-servizz ta' sigurtà mill-Ministeru għal 

Għawdex? Jista’ jgħid għaliex reġa’ ħareġ mill-ġdid?  Jista' jgħid ukoll kemm hu stmat dan il-kuntratt u għal 

kemm-il sena hu dan it-tender u jelenka s-servizzi kollha li se jkunu qed jingħataw u fejn se jingħataw? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6866. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5399 u ċjoè: B 'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3681 u b’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1672, li ngħatat fil-21 ta' Ġunju 2022, 

rigward kemm fl-aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) saru toroq jew partijiet minn toroq f’Għawdex li ngħataw 

il-base course biss u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-wiċċ finali, fejn ġie mwieġeb li “ix-xogħol fuq il-maġġor 

parti tagħhom għadu għaddej”, jista’ l-Ministru jgħid f'kull triq li ssemmiet fit-tweġiba meta nbeda x-xogħol 

fuqha, kemm tħallsu flus sa issa fuq kull triq, liema xogħlijiet għad fadal isiru, fiex jikkonsistu, u meta se 

jingħata l-wearing course? Jista' jgħid ukoll jekk baqax kontijiet pendenti u jekk iva, fiex jikkonsistu u kemm 

jammontaw dawn il-kontijiet? 

 

02/03/2023 

 

 

* 6903. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6195, 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 

 

 

* 6904. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6214 u jgħid kemm-il karozza hemm fis-Segretarjat Privat 

tiegħu u x’inhi l-għamla tagħhom? Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-karozzi tas-Segretarjat Privat tiegħu? 

Jekk ma nħarġet l-ebda tender, jista' jgħid:  

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

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

 

03/03/2023 

 

 

* 6905. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6218, tista’ l-Ministru twieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija 

(a) u tgħid mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozzi tas-Segretarjat Privat tagħha? 

 

03/03/2023 
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* 6906. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6199, ladarba l-Ministru ddikjarat li mhux qed tuża s-

second car, tista’ tgħid kemm hu l-allowance li qed tieħu minflok l-użu ta’ din il-karozza? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6907. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6209, 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 

 

 

* 6908. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6208 u jgħid x'inhi l-għamla tal-karozza uffiċjali kif ukoll 

tas-second car tiegħu? Jista' jgħid jekk inħarġitx tender għall-għażla tal-karozzi uffiċjali li juża hu u min rebaħ 

dan it-tender? Jekk ma nħareġ l-ebda tender, jista' jgħid:  

a. mingħand min inxtraw u kemm ġew jiswew il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu; u/jew 

b. kemm qed jinkrew kuljum il-karozza uffiċjali u s-second car tiegħu? 

 

03/03/2023 

 

 

* 6983. 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 6747, 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 

 

 

* 6984. 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 6748, 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 

 

 

* 6985. 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 6749, 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 
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awtorizzahom, lil liema bank saru, f’liema pajjiż huwa liċenzjat il-bank fejn saru l-pagamenti u f’liema munita 

saru? 

 

07/03/2023 

 

 

* 6986. 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 6750, 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 

 

 

* 6987. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi tabella li turi kemm-il entità liċenzjata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' 

Malta (MFSA) tat surrender volontarja tal-liċenzja tagħha, għal kull sena mill-2013 sal-2022? Jista’ jqassam 

dawn l-entitajiet skont it-tip ta’ entità (jekk hijiex trust/fiduciary; SICAV; crypto jew tali exchange; jew oħrajn)? 

 

07/03/2023 

 

 

* 7006. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gvern tax garanzija għas-self li l-Bank of Valletta ta lis-soċjetà li d-dettalji dwarha 

qed jintbagħtu separatament, u x’tip ta’ garanzija ta? Jista’ jqiegħed id-dokumenti relatati fuq il-Mejda tal-

Kamra? 

 

08/03/2023 

 

 

* 7034. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6588, jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni f’Malta 

u Għawdex, b’mod seperat, li huma fuq is-servizzi soċjali li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu? Jista’ jagħti l-

kategorija kollha ta’ dawn is-servizzi soċjali u jgħid kemm hemm persuni f’kull kategorija?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7035. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6589, jista’ l-Ministru jgħid kif il-pulizija u l-uffiċjali tal-

LESA se jkunu qed jaraw li ma jkunx hemm sewqan ta’ vetturi minn persuni taħt l-effett tal-kannabis fid-dawl li 

skont l-istess tweġiba, din ser tibqa’ illegali meta wieħed ikun qiegħed isuq? 

 

09/03/2023 
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* 7036. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6589, jista’ l-Ministru jgħid kif uffiċjali ta’ Transport 

Malta se jkunu qed jaraw li ma jkunx hemm sewqan ta’ vetturi minn persuni taħt l-effett tal-kannabis fid-dawl li 

skont l-istess tweġiba, din ser tibqa’ illegali meta wieħed ikun qiegħed isuq? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7037. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6055, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-boroż maħruġa barra 

mill-iskeda hux qed jinġabru ġewwa San Ġiljan? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7038. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6584, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

“istudju dettaljat” imsemmi minnu fl-istess tweġiba? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7039. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta l-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament u li tinsab fuq ir-reġistru 

biex taħdem taħt l-iskeda/Fondazzjoni Lino Spiteri, se tingħata xogħol, u dan fid-dawl li hi trid taħdem iżda 

ħadd ma bagħat għaliha?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7072. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min hu responsabbli tal-manutenzjoni tal-ambulanzi, 

proprjetà tal-Gvern u dawk li huma mikrija mill-privat, f'każ ta’ general maintenance jew inċidenti? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7073. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm ambulanzi li huma proprjetà tal-Gvern 

u kemm oħrajn huma mikrija? Jista’ jgħid ukoll fejn huma stazzjonati u x’kumpliment ta’ ħaddiema għandhom 

magħhom? 

 

09/03/2023 
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* 7074. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min jieħu ħsieb il-manteniment tal-ambulanzi u jekk 

fil-privat, juri l-kuntratt li marbutin bih? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7075. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ambulanzi li huma proprjetà tal-Gvern u kemm oħrajn huma mikrija? Jista’ 

jgħid ukoll fejn huma stazzjonati u x'kumpliment ta’ ħaddiema għandhom magħhom f'San Vinċenz de Paul? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7076. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema li jaħdmu fis-sezzjoni tal-ambulanzi u trasport tal-istaff u pazjenti 

f'San Vinċenz de Paul u x'inhu x-xogħol tagħhom? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7077. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2729, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid jekk is-16-il dentist li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei, jaħdmux kollha full-time u jekk le kif inhu l-

kuntratt ta' ħinijiet tagħhom? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7099. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser ikun hemm xi mekkaniżmu biex min ikun jixtieq jifdi l-qbiela tal-art agrikola 

li jkun qed jaħdem (kemm ta’ art privata u kemm ta’ art tal-Gvern), ikun jista’ jagħmel dan? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7100. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħlijiet fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar li jaqgħu taħt ir-

responsabiltà tal-Ministeru għat-Turiżmu, jew l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA), jew xi entità oħra li 

taqa’ taħtu, huma għaddejjin bħalissa? Liema xogħlijiet li għaddejjin bħalissa, jew li mistenni jinbdew fil-futur 

qarib, ħarġu t-tenders għalihom? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni ġie konkluż, min hu l-kuntrattur/i li ġie 

magħżul u kemm hu l-valur tax-xogħol li ġie aġġudikat? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni għadu mhux konkluż, 

meta hu mistenni li jiġu evalwati dawn it-tenders u kemm hi l-istima għal kull proġett?  

 

09/03/2023 
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* 7101. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħlijiet fil-lokalità tal-Mellieħa li jaqgħu taħt ir-responsabiltà tal-

Ministeru għat-Turiżmu, jew l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA), jew xi entità oħra li taqa’ taħtu, huma 

għaddejjin bħalissa? Liema xogħlijiet li għaddejjin bħalissa, jew li mistenni jinbdew fil-futur qarib, ħarġu t-

tenders għalihom? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni ġie konkluż, min hu l-kuntrattur/i li ġie magħżul u kemm hu 

l-valur tax-xogħol li ġie aġġudikat? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni għadu mhux konkluż, meta hu mistenni li 

jiġu evalwati dawn it-tenders u kemm hi l-istima għal kull proġett?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7102. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema xogħlijiet fil-lokalità tan-Naxxar li jaqgħu taħt ir-responsabiltà tal-

Ministeru għat-Turiżmu, jew l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA), jew xi entità oħra li taqa’ taħtu, huma 

għaddejjin bħalissa? Liema xogħlijiet li għaddejjin bħalissa, jew li mistenni jinbdew fil-futur qarib, ħarġu t-

tenders għalihom? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni ġie konkluż, min hu l-kuntrattur/i li ġie magħżul u kemm hu 

l-valur tax-xogħol li ġie aġġudikat? Fejn il-proċess ta' evalwazzjoni għadu mhux konkluż, meta hu mistenni li 

jiġu evalwati dawn it-tenders u kemm hi l-istima għal kull proġett?  

 

09/03/2023 

 

 

* 7112. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid fiex wasal il-pjan, inkluż is-sejħa għall-offerti, għal xogħol fuq is-sistema tad-drenaġġ fl-

inħawi tax-Xemxija, San Pawl il-Baħar? Meta hu mistenni li jinbeda u jitlesta dan ix-xogħol? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7113. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema xogħlijiet huma mistennija li jsiru fuq is-sistema tad-drenaġġ li sservi l-inħawi ta’ 

San Pawl il-Baħar u għal meta huma ppjanati dawn ix-xogħlijiet? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7114. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi wħud mill-inħawi fejn bħalissa qed isir ix-xogħol marbut man-new water, fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar, 

għad m'għandhomx sistema tad-drenaġġ, tista' l-Ministru tgħid jekk mal-istess xogħol hux qed jittieħdu passi 

biex jgħaddi wkoll main tad-drenaġġ? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7125. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 
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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 

 

 

* 7126. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7127. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 7128. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7129. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 7130. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

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 



10 

 

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 

 

 

* 7136. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-Gvern għandux pjanijiet li jintroduċi policy 

ta’ presumed consent fejn id-donazzjoni ta’ organi ssir opt-out minflok opt-in? 

 

10/03/2023 

 

 

* 7137. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hija l-istennija medja sakemm pazjent mill-

Emerġenza jingħata sodda f’ward? 

 

10/03/2023 

 

 

* 7138. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi s-sitwazzjoni dwar l-uniformijiet ġodda għal 

ċertu ħaddiema fl-Isptar Mater Dei? 

 

10/03/2023 

 

 

* 7139. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li jsiru l-arranġamenti meħtieġa biex tissewwa parti minn trejqa fiż-żona tad-Dwejra, limiti 

tar-Rabat Malta (id-dettalji tal-post eżatt fejn hemm il-ħsara qegħdin jingħataw separatament), fejn waqgħet 

parti mit-triq u l-ħajt,u hemm ukoll qsim fit-tarmak? 

 

10/03/2023 

 

 

* 7140. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa prevvist li jitlesta x-xogħol ta’ rinnovar li għaddej bħalissa fl-uffiċċji tas-

Servizzi Soċjali fil-Mosta? 

 

10/03/2023 

 

 

* 7141. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huma l-persuni li huma responsabbli mill-assessjar ta’ method statements 

sottomessi lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) u x’inhuma l-kwalifiċi tagħhom? 

 

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 

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

 

 

LAQGĦA KONĠUNTA 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se 

jiltaqgħu nhar l-Erbgħa, 22 ta’ Marzu 2023, fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Żjara ta’ Valutazzjoni mill-OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.  

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar Tlieta, 28 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 

15 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


