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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 105 

 

It-Tlieta, 21 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 6964. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5811, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm hawn ċittadini mill-Kolombja, min-

Nepal, mill-Indja u mill-Pakistan li qed jaħdmu hawn Malta? 

 

07/03/2023 

 

 

* 7019. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4243 u 5979, li oriġinarjament saru lill-Ministru għat-

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u lill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-

Konsumatur rispettivament, u jgħid jekk hemmx il-ħsieb li ssir rampa għal dawk li jkunu qed jaqsmu t-triq 

f’Independence Avenue, salib it-toroq ma’ Triq Lorenzo Gafà, peress li dawk il-persuni li jużaw is-siġġu tar-

roti,  mingħajr din ir-rampa ma jkunux jistgħu jużaw il-bankina? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7052. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Awtorità kkonfermatx li l-iżvilupp tal-binja li d-dettalji dwarha qed jingħataw 

separatament huwiex earthquake proof? Fid-dawl ta’ numru ieħor ta’ żviluppi high rise, jista' jgħid jekk hemmx 

xi policy fuq is-sigurtà ta’ dawn il-binjiet fl-eventwalità ta’ terrimot? Jekk le, jista’ jgħid jekk huwiex iż-żmien li 

nkunu proattivi u jkollna policy/guidelines/regoli fuq dan? 

 

09/03/2023 
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* 7053. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5435 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 4392, jista’ l-Ministru jagħti l-lista ta’ bini illegali li ġie sanctioned mis-sena 2013 sal-lum? Jista’ 

jagħti lista ta’ x’kienu dawn l-illegalitajiet? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7054. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 5436 jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari fl-intier 

tagħha u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4393, fejn il-Ministru qal li “ġie mwaqqaf 

il-Housing Development Fund li fost irwoli oħra se jkun qed joħloq fond biex jitwettqu proġetti ta’ tisbiħ 

madwar il-binjiet tal-Gvern”, jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa kbir dan il-fond, minn fejn ġejjin dawn il-fondi 

u liema binjiet se jkunu msebbħa matul l-2023? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7055. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5546, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija oriġinali 

peress li l-mistoqsija parlamentari ma kinitx fuq dak li kien jiġri qabel l-2013 imma fuq meta ser ikun hemm l-

iskwadra speċjali tal-Pulizija għal Paceville? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7056. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5547, jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ enforcement notices li 

ħarġu f’San Ġiljan fuq bini/żvilupp mhux skont dak li kien approvat u jgħid s’issa x’passi ttieħdu? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7057. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista separata ta’ kemm persuni ġew imħarrka minn Jannar sa Diċembru 2022 

f’Paceville/San Ġiljan fuq:  

a. ġlied;  

b. vandaliżmu fuq proprjetà pubblika;  

ċ. vandaliżmu fuq proprjetà privata;  

d. pickpocketing;  

e. dagħa fil-pubbliku; u 

f. jagħmlu awrina fil-pubbliku?  

 

09/03/2023 

 

 

 

 

 

 



3 

 

* 7170. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hawn persuni fuq il-waiting list jistennew il-

kura għas-saħħa mentali?  

 

13/03/2023 

 

 

* 7171. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm psikologi jaħdmu ma' pazjenti b'mard 

mentali? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7172. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhu jsir biex ikun hawn aktar prevenzjoni tas-

suwiċidju apparti l-helpline li jeżisti? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7173. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'investiment qed isir u kif qed jgħin NGOs għal 

persuni li jbatu minn dawn il-kundizzjonijiet: Parkinson's Disease, Fibromyalgia, Cystic Fibrosis, ALS u 

Alzheimer's Disease?  

 

13/03/2023 

 

 

* 7211. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema laqgħat attenda fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistenni jattendi għalihom 

f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7212. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema laqgħat attenda fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistenni jattendi għalihom 

f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 
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* 7213. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema laqgħat attenda fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistenni jattendi għalihom 

f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7214. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema laqgħat attenda fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistenni jattendi għalihom 

f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7215. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema laqgħat attenda fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistenni jattendi għalihom 

f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7216. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żvilupp fil-pjani li għandhom isiru fir-rigward tat-turiżmu f’Wied il-

Għajn? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7226. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6771, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 

5905, jista' l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol fi Triq Sir Harry Luke, fl-Imġarr, u x'timeframes hemm? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7235. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtu, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Jista' f'kull każ jgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 

 

 

 

 

 



5 

 

* 7236. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtu, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Jista' f'kull każ jgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 

 

 

* 7237. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtu, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Jista' f'kull każ jgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 

 

 

* 7238. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtha, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom 

qed jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Tista' f'kull każ tgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 

 

 

* 7239. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtu, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Jista' f'kull każ jgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 

 

 

* 7240. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kull kuntratt ta' konsulenza, servizz jew xort’oħra ta' remunerazzjoni li 

ngħataw mill-Ministeru jew minn xi entità li taqa' taħtu, lill-Eks Membri Parlamentari li d-dettalji dwarhom qed 

jingħataw separatament bejn l-2018 u llum? Jista' f'kull każ jgħid b'liema proċedura ngħata l-kuntratt jew 

servizz, x'kienet ir-remunerazzjoni u x'kienu l-benefiċċji u perkaċċi marbuta miegħu?  

 

14/03/2023 
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* 7258. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Jista' jgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport u 

x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7259. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Jista' jgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport u 

x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7260. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Jista' jgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport u 

x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7261. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Jista' jgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport u 

x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7262. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Tista' tgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport 

u x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7263. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f'dawn l-aħħar għaxar snin kemm-il rapport kriminali sar mill-Permanent Secretary mal-

Pulizija fir-rigward tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom fil-Ministeru? Jista' jgħid ukoll dwar xiex sar ir-rapport u 

x'kien l-eżitu ta’ kull rapport rispettiv? 

 

14/03/2023 
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* 7309. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru 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? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7311. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3910 dwar  parti mill-parking biswit Triq San Ġużepp 

Labrè fiċ-ċentru tar Rabat, Għawdex li ilu kważi sentejn mhux sigur u ta' periklu kbir u imminenti għall-

pubbliku peress li hemm struttura perikoluża u jidher li l-ħsarat huma estensivi, jista’ l-Ministru jara li mill-iktar 

fis possibbli jsiru x-xogħlijiet meħtieġa biex jitneħħa dan il-periklu serju? Jista’ jgħid jekk iseħħ 

inċident/diżgrazzja min min-naħa tal-Ministeru se jkun responsabbli peress li għaddew kważi sentejn u għadu 

ma sar xejn? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7312. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid min irrakkomanda li l-ispeed limit ta' triq arterjali li saret mill-ġdid bejn in-Nadur u 

Għajnsielem tkun ta' 30 kilometru fis-siegħa matul it-triq kollha? Jista' jispjega kif imbagħad fi Triq Sant'Antnin 

li fiha r-residenzi fiha u parti minnha hija dejqa ħafna fejn ma jgħaddux żewġ vetturi fid-direzzjoni opposta, l-

ispeed limit huwa ta' 50 kilometru fis-siegħa?  Jista’ jgħid min irrakkomanda hekk?  Jista' jqiegħed fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja tar-Road Safety Audit li sar f'dawn it-toroq (Triq l-Imġarr, Nadur u Triq Sant’Antnin 

Għajnsielem) u jagħti d-dati ta' meta beda u meta spiċċa dan l-audit report? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7322. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk l-iskart li jintrema mill-iskejjel hux qed jiġi miġbur separat jew le? Jekk fin-negattiv, 

għaliex dan? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7323. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-iskart li jintrema mill-iskejjel hux qed jiġi miġbur separat jew le? Jekk fin-negattiv, 

għaliex dan? 

 

14/03/2023 
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* 7324. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk għadhiex illegalità li l-ħitan tas-sejjieħ jiġu ssiġillati bil-konkos? Jekk fl-affermattiv, 

tista’ tgħid kif qed tara li jiġi regolarizzat dan u jekk għadx hemm uffiċjali li jiċċekjaw li dan qed isir u 

għaldaqstant tiġi infurzata din il-liġi? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7325. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid min hu responsabbli għaż-żamma tal-vertical garden fi Triq it-Telgħa ta' Raħal Ġdid? 

X'qed isir biex wieħed jara li dan qed jinżamm fl-istandard mixtieq? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7326. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, jgħid min hu responsabbli għaż-

żamma tal-vertical garden fi Triq it-Telgħa ta' Raħal Ġdid? X'qed isir biex wieħed jara li dan qed jinżamm fl-

istandard mixtieq? 

 

14/03/2023 

 

 

* 7332. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid xi prinċipji ġew maqbula waqt il-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi fi Brussell dwar il-

politika fiskali tal-Istati Membri? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7333. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x’qed jagħmel biex jirkupra l-flus mill-ftehim frawdolenti, li jinvolvi tliet sptarijiet tal-

Maltin u l-Għawdxin, maż-żewġ soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament?  

 

15/03/2023 

 

 

* 7334. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li kellu ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom 

qed jintbagħtu separatament? 

 

15/03/2023 
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* 7335. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li kellu ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji 

dwarhom qed jintbagħtu separatament? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7336. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li kellu ma’ 

rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7358. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7119, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

emails bil-mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali li 

ma ġewx imwieġba bil-miktub, speċifikament lil dik il-media house jew l-online news portal, mill-Ministeru 

tiegħu u l-entitajiet/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7359. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7118, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

emails bil-mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali li 

ma ġewx imwieġba bil-miktub, speċifikament lil dik il-media house jew l-online news portal, mill-Ministeru 

tiegħu u l-entitajiet/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? 

 

15/03/2023 

 

* 7360. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7117, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

emails bil-mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali li 

ma ġewx imwieġba bil-miktub, speċifikament lil dik il-media house jew l-online news portal, mill-Ministeru 

tiegħu u l-entitajiet/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? 

 

15/03/2023 

 

* 7361. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7116, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-emails bil-mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses 

ta’ aħbarijiet lokali jew internazzjonali li ma ġewx imwieġba bil-miktub, speċifikament lil dik il-media house 

jew l-online news portal, mill-Ministeru tiegħu u l-entitajiet/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 

2021, 2022 u Jannar u Frar 2023? 

 

15/03/2023 
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* 7362. L-ONOR. DAVID AGIUS staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7115, jista’ l-Prim Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra l-emails bil-mistoqsijiet mingħand online news portals jew media houses ta’ aħbarijiet lokali jew 

internazzjonali li ma ġewx imwieġba bil-miktub, speċifikament lil dik il-media house jew l-online news portal, 

mill-Ministeru tiegħu u l-entitajiet/awtoritajiet li jaqgħu taħtu matul is-snin 2020, 2021, 2022 u Jannar u Frar 

2023? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7363. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għall-konsultazzjoni intitolata “Consultation on the Amendments to the Insurance Business Act and 

the Insurance Distribution Act” li ħarġet fi Frar 2023, peress li minn dan id-dokument jidher li l-konsultazzjoni 

qed issir mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA), u peress li din il-konsultazzjoni tinvolvi 

proposti għal emendi fil-liġijiet u l-prassi fis-snin reċenti kienet li l-emendi proposti għal liġijiet li jista' jkollhom 

impatt fuq il-pubbliku jsiru wkoll tramite l-website tal-Gvern “online consultations”, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

il-Gvern għandux xi rwol fil-ħruġ ta’ din il-konsultazzjoni u  jekk le, hemm xi raġuni għal dan?  

 

15/03/2023 

 

 

* 7364. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid bejn wieħed u ieħor meta huwa ppjanat li ssir triq ġdida fi Triq il-Qsajjem, fix-Xlendi, 

peress li tinsab fi stat diżastruż? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7365. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid it-torrijiet u l-fortizzi kollha ta' Għawdex f'idejn min qegħdin u b'liema titolu? Jista' jgħid 

ukoll l-Għar tal-Mixta fin-Nadur f'idejn min qiegħed? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7366. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'sar s’issa, x'qiegħed isir bħalissa u x'hemm maħsub li jsir dwar l-applikazzjoni 

PA/02106/21 ERA Reference: EA/00004/21; Project Title: Coastal defence system at Marsalforn Bay consisting 

of the reconstruction of Santa Marija breakwater, construction of a rubble mound berm on the Menqa site, two 

rubble mound groins at the valley outfall and replenishment of the beach; Location: Site at, Il-Bajja Ta' 

Marsalforn, Marsalforn, Żebbuġ (Gozo)? 

 

15/03/2023 
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* 7368. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm nies li jużaw il-magna tal-isleep apneoa d-dar bħala kura u jieħdu sussidju 

fuq il-kont tad-dawl? Tista' tgħid ukoll liema huma l-kriterji biex wieħed jieħu dan is-sussidju? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7382. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-għassa tal-pulizija ta' San Pawl il-Baħar hux se tiġi trasferita għal post ieħor? Jekk 

iva, fejn hu mistenni li tiġi trasferita l-istess għassa? Meta hu mistenni li jseħħ dan it-trasferiment?  

 

16/03/2023 

 

 

* 7383. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7069 dwar applikazzjonijiet sottomessi lil Project Green, 

tista' l-Ministru tgħid liema kunsilli lokali, NGOs ambjentali u entitajiet oħra ssottomettew tali 

applikazzjonijiet?  

 

16/03/2023 

 

 

* 7390. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7020 dwar servizz ta' interpretu għall-iskejjel tal-Gvern, 

jista' l-Ministru jgħid kemm-il interpretu hemm disponibbli għal dan is-servizz? Jista' jgħid ukoll kif jitħaddem 

dan is-servizz? 

 

16/03/2023 

 

 

* 7391. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 6998 dwar miżuri ta' integrazzjoni soċjali għal studenti 

barranin fl-iskejjel tal-Gvern, jista' l-Ministru jgħid f'liema skejjel qegħdin jittieħdu dawn il-miżuri? 

 

16/03/2023 

 

 

* 7392. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi ser jittieħdu biex jiġi assigurat li fl-inħawi tal-Qawra, u partikolarment qrib l-

inħawi tal-kanal madwar is-salt pans, ma jibqax joħroġ id-drenaġġ? X’interventi saru fl-aħħar xhur f'dawn l-

inħawi?  

 

16/03/2023 
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* 7393. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7002 dwar xiri jew żvilupp ta' proprjetà minn kunsilli 

lokali jew kumitati reġjonali, billi fit-tweġiba ngħad li l-informazzjoni mitluba teħtieġ eżerċizzju li jieħu żmien 

twil u ħafna riżorsi, jista' l-Ministu jgħid liema kunsilli lokali fit-12-il Distrett Elettorali xtraw proprjetà jew art 

matul is-snin 2022 u 2023? Liema kunsilli lokali għandhom il-ħsieb li jixtru proprjetà jew art matul is-sena 

2023?  

 

16/03/2023 

 

 

* 7397. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7146, jista' l-Ministru jgħid jekk il-binja tal-iskola primarja 

tal-Imtarfa hux se tintuża bħala skola fil-futur wara li tiġi rijabilitata l-istess binja peress li l-istqarrija PR230217 

li l-Ministru rreferieni għaliha f'din it-tweġiba ma tgħid xejn dwar dan? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7398. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 7080, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jikkonferma jekk hux se ssir hydrotherapy pool oħra barra dik li hemm preżentement fl-Isptar San Luqa? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7416. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 5271, jista' l-Ministru jgħid xi progress kien hemm dwar 

iż-żewġ tenders għad-Dipartiment tal-iSleep Lab? 

 

17/03/2023 
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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 49 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Liġijiet Varji dwar l-Arrest u d-Detenzjoni mill-Pulizija – 

Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja  

 

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

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

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

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

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

 

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

Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

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

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

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

tal-Ġurnalisti – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

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

 

11. Abbozz Nru 35  – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija – Tieni Qari - 

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

 

12. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd 

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

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

18. Abbozz Nru 50 – Abbozz ta’ Liġi dwar l-Agrikoltura – Tieni Qari – Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd 

u d-Drittijiet tal-Annimali  
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19. Abbozz Nru 51 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja  

 
 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġun se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu 2023, fil-

5.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

2. 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 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AMBJENT, IT-TIBDIL FIL-KLIMA  

U L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar tal-Iżvilupp se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 22 

ta' Marzu 2023, fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Rapport datat Jannar 2023 imħejji mill-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar id-

Deklassifikazzjoni ta’ siti fid-Demanju Pubbliku.  

 

 

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: 

 

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 

20 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


