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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 11 
 
It-Tnejn, 30 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 ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Prim Ministru l-Onor. Robert Abela, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-
Onor. Roderick Galdes, u l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol l-Onor. Clyde Caruana kienu msiefra 
fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech u l-Onor. David Agius kienu msiefra fuq xogħol tal-
partit. 
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet l-Onor. Silvio Schembri, l-Onor. Bernice 
Bonello u l-Onor. Chris Said kienu skużati. 
 
 
TALBA 
  
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 10 li saret fil-25 ta’ Mejju 2022 kienu konfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 37 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 185 Tagħrif dwar in-numru ta’ inċidenti tat-traffiku rraportati lill-Pulizija u lil-LESA 

separatment li seħħew f’Marsascala, maqsuma skont it-triq fejn seħħ l-inċident, fil-
perjodu bejn l-2020 u l-2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1048. 

 
Il-Ministru għat-Turiżmu, l-Onor. Clayton Bartolo, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 186 Stqarrija konġunta mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti 

Kapitali u l-Ministeru għat-Turiżmu u Protezzjoni tal-Konsumatur dwar il-proġett 
għar-Riġenerazzjoni tal-Bajja tal-Għadira datata 28 ta’ Mejju 2021 bir-referenza 
PR211012, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 673; u 

 
P.L. 187 Pjanta tal-proġett tal-belvedere, impressjoni artistika taż-żona ta’ ħdejn il-Gillieru, 

pjanta tal-proġett taż-żona tas-Salini, pjanta tal-proġett ta’ Triq il-Luzzu u pjanta 
tal-Pjazza ta’ Buġibba, kollha proġetti f’San Pawl il-Baħar, bi tweġiba għall-
mistoqsija parlamentari numru 674. 

 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 188 ‘Chapter 7: Policy on the Engagement of Persons/Positions on a Trust Basis’ tal-

Manual on Resourcing Policies and Procedures (version 2) datat Mejju 2022. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, f’isem il-Ministru għall-
Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 189 Lista li turi l-kumpaniji ġodda u f’liema qasam ekonomiku joperaw li ġew imwaqqfa 

fil-perjodu bejn Jannar 2017 u Diċembru 2021, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 525;  

 
P.L. 190 Stqarrija bl-isem ‘HFMFA to move to new site’ maħruġa minn Indis Malta fit-13 

ta’ Frar 2022 u stqarrija bl-isem ‘Ħal Far Model Flying Association to be given 
alternative site – Paving the way for the car-racing track’ maħruġa b’mod konġunt 
mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sport u l-Ministeru għall-Ekonomija u l-
Industrija fit-13 ta’ Frar 2022 bir-referenza PR220199en, bi tweġiba għall-
mistoqsija parlamentari numru 865; 

 
P.L. 191 Estimi Finanzjarji tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2022;  
 
P.L. 192 Rapport Annwali tal-Awtorità tal-Artijiet għas-sena 2021; u  
 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 193 Lista ta’ talbiet għal employment licenses li għadhom pendenti, maqsuma skont in-

nazzjonalità tal-applikant, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 345;  
 
P.L. 194 Tabella A li turi n-numru ta’ nisa li sabu impjieg part-time jew full-time bħala x-

xogħol ewlieni tagħhom fis-settur privat u fis-settur pubbliku fil-perjodu bejn Jannar 
2017 u Diċembru 2021 u Tabella B li turi f’liema qasam u xogħol jinsabu dawk in-
nisa li qed jaħdmu fis-settur pubbliku maqsuma full-time u part-time fil-perjodu 
bejn Jannar 2017 u Diċembru 2021, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
347; 

 
P.L. 195 Tabella li turi n-numru ta’ persuni li jgħixu Ħal Kirkop 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 495; u 

 
P.L. 196 Tabella li turi n-numru ta’ persuni li għandhom inqas minn 21 sena 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 496. 
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KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-
Kamra, fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi ta’ nhar il-Ħamis, 2 ta’ Ġunju 
2022, l-Onor. Jonathan Attard u l-Onor. Naomi Cachia se jissostitwixxu lill-Onor. Clayton Bartolo 
u l-Onor. Glenn Bedingfield, rispettivament. 
 
 
MOZZJONIJIET 
 
38.  ESTIMI TA' DĦUL U NFIQ TAL-AWTORITÀ GĦAS-SAĦĦA U S-SIGURTÀ FUQ 

IL-POST TAX-XOGĦOL GĦAS-SENA 2022 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, ippropona: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-
Xogħol għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Att dwar l-
Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, Kap. 424. 
 
L-Onor. Omar Farrugia ssekonda. 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li d-diskussjoni fuq din il-mozzjoni kellha tieħu seduta waħda bil-ħin 
jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-introduzzjoni u l-għeluq 
mill-Gvern.   
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, l-Onor. Stanley Zammit, l-Onor. 
Edward Zammit Lewis, l-Onor. Ryan Callus, l-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Graziella Galea, 
l-Onor. Ivan Castillo, l-Onor. Jerome Caruana Cilia u l-Onor. Stephen Spiteri.  
 
Fis-6.59 p.m. intemmet id-diskussjoni u meta l-Ispeaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-
mozzjoni kif imressqa mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, intalbet votazzjoni, liema 
votazzjoni kellha tittieħed fit-28 ta’ Ġunju 2022 skont ftehim milħuq fis-Seduta tat-23 ta’ Mejju 
2022. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar ippropona l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-
Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji, Kap. 
437” 
 
Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2022 
 
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 Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita  Tieni Qari 
 
Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022  Votazzjoni 
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________________ 

 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni, mill-Onor. Mark Anthony Sammut, mill-
Onor. Julie Zahra u mill-Onor. Paula Mifsud Bonnici. 
 
 
Fis-7.29 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tlieta, 31 ta’ Mejju 2022 fl-
4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar. 
 
 
 
 
 
 
 

RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
KONFERMATI    
    
 
 
 
 
      ONOR.  ANĠLU FARRUGIA 
        SPEAKER  


