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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
 
SEDUTA NRU 9 
 
It-Tlieta, 24 ta’ Mejju 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.00 p.m. 
 
L-Ispeaker, l-Onor. Anġlu Farrugia, ippreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, il-Ministru għall-Agrikoltura, 
is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-
Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. 
Miriam Dalli, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana, il-Ministru għax-Xogħlijiet 
Pubbliċi u l-Ippjanar l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo 
Etienne Abela kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern.  
 
L-Onor. Naomi Cachia u l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L-Onor. Stephen Spiteri kien skużat. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 8 li saret fit-23 ta’ Mejju 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET 
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 26 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, f’isem il-Prim 
Ministru qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 154  Avviż Legali Nru 158 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

tal-Proċedura ta’ Dixxiplina tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku; 
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f’isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 155 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, flimkien max-xogħol u r-remunerazzjoni 
tagħhom fil-perjodu bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 331; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 156 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, flimkien max-xogħol u r-
remunerazzjoni tagħhom fil-perjodu bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 332; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 157 Lista ta’ toroq f’Malta li fihom ġie installat dawl LED, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 653; u 
 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 158 Avviż Legali Nru 153 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2015 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel 
Grad, 2019 għall-Grad ta’ Bachelor of Arts (Honours) - B.A. (Hons) - in Social Policy 
or in Social Work taħt il-patroċinju tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà; 

 
P.L. 159 Avviż Legali Nru 154 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2011 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel 
Grad, 2019 għall-Grad ta’ Bachelor of Science (Honours) - B.Sc. (Hons) - taħt il-
patroċinju tal-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa; 

 
P.L. 160 Avviż Legali Nru 155 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2016 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel 
Grad, 2019 għall-Grad ta’ Bachelor of Science (Honours) in Home Economics - B.Sc. 
(Hons) - HE - taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Edukazzjoni; 

 
P.L. 161 Avviż Legali Nru 156 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2018 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Social Work taħt il-patroċinju tal-Fakultà 
għat-Tisħiħ tas-Soċjetà; 

  
P.L. 162 Avviż Legali Nru 157 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2016 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science - M.Sc. - taħt il-patroċinju tal-
Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni;  

 
P.L. 163 Informazzjoni dwar il-ħinijiet li fihom ikun hemm il-preżenza tal-Pulizija jew uffiċjali, 

fit-toroq u l-madwar tal-iskejjel primarji ta’ San Pawl il-Baħar, in-Naxxar, il-Qawra u 
l-Mellieħa, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 567. 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata.  
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR L-IMMIGRAZZJONI – ABBOZZ 

NRU 1 (KONT.) 
 
Il-Kamra rriżumiet mit-23 ta’ Mejju 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda 
l-Att dwar l-Immigrazzjoni.  
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Byron Camilleri għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Graziella Attard 
Previ, l-Onor. Darren Carabott, l-Onor. Stanley Zammit u l-Onor. Claudette Buttigieg għan-naħa tal-
Oppożizzjoni. 
 
Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Darren Carabott, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 164 Malta Factsheet maħruġa mill-UN Refugee Agency (UNHCR) datata 31 ta’ Diċembru 

2021; 
 
P.L. 165 Malta Sea Arrivals għall-perjodu Jannar – Diċembru 2020, maħruġa mill-UN Refugee 

Agency (UNHCR); u 
 
P.L. 166  Summary of Stakeholders’ submissions on Malta - Report of the Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights maħruġ mill-Human Rights Council 
Working Group of the Universal Periodic Review 31st Session tal-United Nations datat 
it-23 ta’ Awwissu 2018 bir-referenza A/HRC/WG.6/31/MLT/3.  

 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex jemenda l-Att dwar l-
Immigrazzjoni, Kap. 217” inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ippropona li 
dan l-Abbozz ta' Liġi jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta’ Liġi. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
 
2. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI KRIMINALI – ABBOZZ NRU 4 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, ippropona t-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ 
“Att li jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9”. 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ssekonda. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Jonathan Attard, l-Onor. Rebecca Buttigieg u l-Onor. Rosianne 
Cutajar għan-naħa tal-Gvern. 
 
Fis-6.53 p.m, il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-
aġġornament. 
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AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ippropona l-aġġornament tal-
Kamra għal nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali     Tieni Qari (Kont.) 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja  Tieni Qari 
 

________________ 
 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni  Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni mill-Onor. Graziella Attard Previ, l-Onor. 
Justin Schembri u l-Onor. Graziella Galea. 
 
 
Fis-7.23 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għall-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. 
bl-aġenda kif komunikata mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali. 
 
 
 
 
 
 

 RAYMOND SCICLUNA 
 SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
KONFERMATI    
 
 
 
 
        ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 
       SPEAKER 


