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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
 
SEDUTA NRU 10 
 
L-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.01 p.m. 
 
L-Ispeaker, l-Onor. Anġlu Farrugia, ippreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
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 u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela kienu msiefra fuq xogħol tal-
Gvern.  
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 9 li saret fl-24 ta’ Mejju 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li dakinhar is-Sedja rċeviet mill-Awditur Ġenerali rapport u qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 

 
P.L. 167 Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem Ministry for Finance 

and Employment: An Analysis on Revenue Collection Financial Year 2020 datat Mejju 
2022. 

 
 
MISTOQSIJIET 
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 33 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
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TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia Portelli, 
f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 168 Site plan datata 17 ta’ Jannar 2022 għas-sit magħżul f’San Pawl il-Baħar bħala 

Northern Hub Property No. E26245 kif ġie assenjat mill-Awtorità tal-Artijiet, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 667; 

 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 169 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol, flimkien max-xogħol u r-remunerazzjoni tagħhom fil-
perjodu bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 339; 

 
P.L. 170 Tabella li turi n-numru ta’ persuni li jgħixu Ħal Qormi li kienu qed jirreġistraw għax-

xogħol fil-perjodu bejn Jannar 2018 u Marzu 2022, maqsuma xahar b’xahar u bejn nisa 
u rġiel, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 492; 

 
P.L. 171 Tabella li turi n-numru ta’ persuni li jgħixu Ħal Luqa li kienu qed jirreġistraw għax-

xogħol fil-perjodu bejn Jannar 2018 u Marzu 2022, maqsuma xahar b’xahar u bejn nisa 
u rġiel, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 493; 

 
P.L. 172 Tabella li turi n-numru ta’ persuni li jgħixu s-Siġġiewi li kienu qed jirreġistraw għax-

xogħol fil-perjodu bejn Jannar 2018 u Marzu 2022, maqsuma xahar b’xahar u bejn nisa 
u rġiel, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 494; 

 
f’isem il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 173 Tagħrif dwar konsulenti impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, flimkien max-xogħol u r-remunerazzjoni 
tagħhom fil-perjodu bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
341; 

 
f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 174 Applikazzjoni PA/03155/17 għal xogħlijiet fi Triq il-Katakombi, is-Salina, in-Naxxar, 

datata, 15 ta’ Jannar 2018 u Applikazzjoni PA/01238/15 għall-Emendi Żgħar għax-
xogħlijiet fi Triq il-Katakombi, is-Salina, in-Naxxar, datata 4 ta’ Marzu 2022, u żewġ 
pjanti tad-daħla tas-Salini, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 568; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, qiegħdet fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 175 Rapport annwali tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (FTS) għas-sena 2021; 
 
P.L. 176 Stqarrijiet finanzjarji awditjati tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (FTS) għas-

sena 2021; 
 
P.L. 177 Estimi Finanzjarji tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (FTS) għas-sena 2022; 
 
P.L. 178 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Foundation for Educational Services (FES) 

għas-sena 2021; 
 
P.L. 179 Rapport annwali tal-Istitut għall-Edukazzjoni (IFE) għas-sena 2021; 
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P.L. 180 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Istitut għall-Edukazzjoni (IFE) għas-sena 
2021; 

P.L. 181 Rapport annwali tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għas sena 2021; 

P.L. 182 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Malta Further and Higher Education 
Authority (MFHEA) għas-sena 2021; 

P.L. 183 Rapport Annwali tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għas-sena 2021; u 
 
P.L. 184 Rapport annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu għas-

sena 2021.  
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata.  
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI KRIMINALI – ABBOZZ NRU 4 (KONT.) 
 
Il-Kamra rriżumiet mill-24 ta’ Mejju 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 
jemenda l-Kodiċi Kriminali.  
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Romilda Baldacchino Zarb, l-Onor. 
Edward Zammit Lewis, l-Onor. Owen Bonnici u l-Onor. Jonathan Attard għan-naħa tal-Gvern, u l-
Onor. Karol Aquilina, l-Onor. Graziella Attard Previ, l-Onor. Joe Giglio u l-Onor. Claudette Buttigieg 
għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att li jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9” 
inqara t-tieni darba. 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, ippropona li dan l-Abbozz ta' Liġi jiġi ttrattat mill-
Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi. 
 
Il-Ministru għat-Turiżmu, l-Onor. Clayton Bartolo, issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
 
Fis-6.53 p.m, il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-
aġġornament. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja ppropona l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-Tnejn, 30 ta’ Mejju 2022 
fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Mozzjonijiet 
 
Mozzjoni 38 – Approvazzjoni tal-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-
Post tax-Xogħol għas-sena 2022. 
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Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
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 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Kumitat Permanenti 
 
Jew xi aġenda oħra li tista’ tiġi komunikata aktar ’il quddiem. 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern mill-Onor. Malcolm Paul Agius Galea u l-Onor. 
Clayton Bartolo. 
 
 
Fis-7.23 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għat-Tnejn, 30 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. bl-
aġenda kif komunikata mill-Ministru għall-Ġustizzja. 
 
 
 
 
 
 
 

 RAYMOND SCICLUNA 
 SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
KONFERMATI    
 
 
 
 
 
        ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 
       SPEAKER 


