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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 106 

 

L-Erbgħa, 22 ta' Marzu, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

* 7058. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu l-investigazzjonijiet dwar ġlieda li seħħet fil-bidu tas-sena (Jannar) 2021 

f’Paceville bejn 50 persuna? Jista’ jgħid x’passi ttieħdu, ta’ liema nazzjonalità kienu l-persuni u jekk tressqux il-

Qorti? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7059. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jelenka d-dħul minn meta ġiet introdotta l-Eco-Tax jew bed-tax, jiġifieri dak li t-turisti jridu 

jħallsu għal kull lejl li jagħmlu f’Malta, sena b’sena? Jista’ jgħid min hu l-kumitat jew l-entità li tieħu ħsieb dan 

il-fond? Jista’ jgħid kif dawn intużaw sena b’sena u min ibbenefika minn dan il-fond? 

 

09/03/2023 

 

* 7060. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-valur tax-xogħlijiet li saru fil-bini ta’ mogħdija bejn Triq il-Parroċċa u Triq it-

Torri Vincenti fl-Imqabba, min huma l-kuntratturi li għamlu x-xogħlijiet u kemm-il darba sar xogħol ta’ tiswija 

wara li nbniet it-triq? 

 

09/03/2023 

 

* 7061. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min hu responsabbli għaż-żamma tas-soft areas li hemm fid-dħul għal Paceville ħdejn il-

lights, li parti minnhom huma fi Triq Mikiel Anton Vassalli u parti oħra huma fi Triq San Ġorġ? 

 

09/03/2023 
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* 7062. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-pjan tiegħu biex ix-short lets u appartamenti mikrijin bħala Airbnb josservaw l-

iskeda tal-ġbir tal-iskart, fid-dawl li wħud minnhom dan ma jagħmluhx u fix-xhur li ġejjin din se tkun problema 

kbira? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7063. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-pjan biex f’żoni turistiċi ma jsirx ħruġ ta’ skart barra mill-ħinijiet li suppost, fid-

dawl li dan mhuwiex riklam tajjeb għall-isforzi li qegħdin isiru biex jinġieb it-turiżmu? 

 

09/03/2023 

 

 

* 7174. 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 tiġi mħarsa s-saħħa mentali ta' 

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

Alzheimer's Disease?  

 

13/03/2023 

 

 

* 7175. 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 b’mard mentali li jgħixu fil-

komunità u kemm-il darba jkunu mmonitorjati? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7176. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux ippjanat li ssir waiting area maġenb il-

klinika għas-saħħa mentali fl-Imtarfa, minħabba skumdità għall-klijenti li jżuruha kemm fis-sħana tas-sajf kif 

ukoll fit-temp xitwi? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7177. 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 infermiera u qwiebel barranin? Jista’ 

jgħid kemm hemm minnhom li ġejjin minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u kemm hemm li ġejjin minn 

pajjiżi terzi? 

 

13/03/2023 

 

 

 



3 

 

* 7178. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm daħħal flus mis-sisa fuq is-sigaretti fis-sena 2022?  

 

13/03/2023 

 

 

* 7179. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm kien hemm każijiet quddiem it-tribunal tal-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni 

u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA) fl-2022? Kemm ġew riżolti u kemm għadhom pendenti?  

 

13/03/2023 

 

 

* 7217. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7218. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 7219. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid għal liema laqgħat attendiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea u dawk li mistennija tattendi 

għalihom f’dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena? 

 

13/03/2023 

 

 

* 7220. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7221. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

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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* 7241. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7242. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 7243. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7244. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 7245. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

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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* 7246. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 7264. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 7265. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7266. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 7267. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7268. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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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* 7269. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7337. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 7338. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li l-individwu, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament, kellu ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament ukoll? 

 

15/03/2023 

 

* 7339. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li l-individwu, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament, kellu ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament ukoll?  

 

15/03/2023 

 

 

* 7340. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li l-individwu, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament, kellu ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament ukoll? 

 

15/03/2023 

 

* 7341. 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 l-Eks Ministri tas-

Saħħa kellhom ma’ rappreżentanti tas-soċjetajiet li d-dettalji dwarhom qed jintbagħtu separatament? 

 

15/03/2023 

 

* 7342. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka d-dati kollha tal-laqgħat li l-Eks Ministri tal-Ekonomija u l-Artijiet kellhom ma’ 

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

 

15/03/2023 
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* 7367. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-proġetti u fejn jinsabu f’Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex applika 

għalihom  kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea taħt il-programm LIFE Integrated Project? Jista’ jgħid liema ġew 

aċċettati u liema ma ġewx aċċettati biex isiru matul is-snin 2014 sal-2023 mill-programm LIFE Integrated 

Project u liema saru u liema bħalissa għaddej ix-xogħol fuqhom? Jista’ jgħid ukoll kemm se jingħata flus il-

Ministeru għal Għawdex minn dan il-fond fuq kull proġett? Jista’ jgħid jekk hux se jingħata aktar flus u jekk 

iva, kemm se jingħata minn dan il-fond u għal liema proġetti? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7377. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid xi proġetti u fiex jikkonsistu u f'liema raħal hemm ippjanati li jsiru mill-aġenzija Project 

Green f’Għawdex matul is-sena 2023?  Tista’ tgħid kemm hi maħsuba li tkun l-ispiża fuq kull wieħed minn 

dawn il-proġetti? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7378. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2868 rigward ix-xogħol fuq il-latrina tad-Dwejra, fejn kien 

ġie mwieġeb li “ix-xogħol fuq il-latrina pubblika tad-Dwejra, li qed isir mill-Ministeru għal Għawdex, se jibda 

fil-ġimgħat li ġejjin”, peress li din it-tweġiba ngħatat fis-26 ta’ Ottubru 2022, jista’ l-Ministru jgħid għaliex 

għaddew aktar minn erba’ xhur u nofs u x-xogħol għadu ma bediex? Jista’ jispjega fiex se jkunu jikkonsistu x-

xogħlijiet li se jsiru f’din il-latrina u minn min se jsiru dawn ix-xogħlijiet? 

 

15/03/2023 

 

 

* 7394. 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 għandhom pjan li 

jwettqu żvilupp ta' bini matul is-sena 2023 jew is-snin ta' wara? Jista' jgħid liema huma dawn il-kunsilli lokali, 

xi żvilupp għandhom ippjanat u meta hu maħsub li jitwettaq dan l-iżvilupp? 

 

16/03/2023 

 

 

* 7400. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema kunsilli lokali għandhom applikazzjonijiet pendenti quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar 

biex jiżviluppaw xi sit jew proprjetà? F'kull każ, liema huma l-applikazzjonijiet pendenti quddiem l-Awtorità 

tal-Ippjanar u minn liema kunsill lokali?  

 

17/03/2023 
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* 7401. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex is-siġar li hemm fi Triq San Publiju kantuniera ma' Triq San 

Franġisk, San Pawl il-Baħar, jinżabru hekk kif diġà saru rapporti lill-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar biex isir 

dan iż-żbir iżda dan baqa' ma sarx? Jista' jgħid meta mistenni jsir dan ix-xogħol? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7402. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6084 u jgħid liema kienu dawk l-entitajiet, dipartimenti jew 

awtoritajiet fid-dekasteru tiegħu li applikaw għal xi forma ta' fondi mill-Unjoni Ewropea matul is-snin 2021 u 

2022? Jista’ jgħid għal liema fondi applikaw u x’kien l-eżitu? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7403. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6238 u jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għall-

akkomodazzjoni soċjali? Jista' jgħid kemm minn dawn huma għall-akkomodazzjoni f’Malta u kemm 

f’Għawdex? Jista' jgħid mis-sena 2018 sal-lum, sena b’sena, kemm ġew allokati units ġodda lill-applikanti li 

kienu fuq il-waiting list, f’liema lokalitajiet kienu dawn il-units u jekk f’kull każ dawn il-units humiex proprjetà 

tal-Gvern jew proprjetà tal-privat li ġew mikrija mill-Gvern għal dan l-iskop? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7404. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 6240 u jgħid mis-sena 2019 sal-lum kemm kienet l-ispiża 

totali fuq football grounds f’Għawdex min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex? Jista' jgħid kemm kienet l-ispiża 

fuq kull ground partikolari u x’kien ix-xogħol li sar? Jista' jgħid ma’ kull football ground f’Għawdex kemm 

hemm ħaddiema assenjati mill-Ministeru għal Għawdex jew minn xi skema u x’inhu x-xogħol ta' kull ħaddiem? 

Jista' jgħid liema xogħol fadal isir fuq il-grounds tal-Qala u tan-Nadur u meta mistenni jsir dan ix-xogħol? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7409. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kif qed issir il-verifika ta' kemm passiġġieri jużaw it-trasport pubbliku? Jista' jgħid kif qed 

jitħallas l-operatur tat-trasport pubbliku min-naħa tal-Gvern? 

 

17/03/2023 
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* 7414. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul din is-sena ġewx ippreżentati bye-laws mill-kunsilli lokali sabiex dawn jiġu 

approvati ħalli eventwalment jidħlu fis-seħħ fil-lokalitajiet rispettivi? Jekk iva, liema huma dawn il-bye-laws, 

meta ġew preżentati u minn liema kunsill lokali? Fiex wasal il-proċess tal-approvazzjoni? 

 

17/03/2023 

 

 

* 7415. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk matul din is-sena ġewx approvati bye-laws li kienu ġew preżentati mill-kunsilli 

lokali u dan sabiex eventwalment jidħlu fis-seħħ fil-lokalitajiet rispettivi? Jekk iva, liema huma dawn il-bye-

laws, meta ġew approvati u minn liema kunsill lokali?  

 

17/03/2023 

 

 

* 7419. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex minnu li statwa ddedikata lill-Qalb ta’ Ġesu li kienet tinsab fil-moll ta’ 

Marsaxlokk fuq in-naħa tat-triq int u sejjer lejn Birżebbuġa, ġiet imkissra u mormija waqt li kien qiegħed isir ix-

xogħol u jekk le, jista’ jassigura li titqiegħed lura f’postha? 

 

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 

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

 

 

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 

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

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 

21 ta’ Marzu 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


