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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 17 
 
It-Tlieta, 14 ta’ Ġunju 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.01 p.m.  
 
Id-Deputy Speaker l-Onor. David Agius 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 għall-Akkomodazzjoni Soċjali 
u Affordabbli l-Onor. Roderick Galdes u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-
Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Alicia Bugeja Said kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, l-Onor. Robert 
Arrigo, l-Onor. Beppe Fenech Adami u l-Onor. Chris Said kienu skużati. 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri kien assenti. 
 
 
TALBA 
  
L-Aġent Skrivan tal-Kamra qalet it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 16 li saret fit-13 ta’ Ġunju 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 73 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub.  
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, l-Onor. Michael Falzon, qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 273 National Action Plan for a Child Guarantee 2022-2030; u 
 
P.L. 274 Viżjoni Soċjali għal Malta 2035 – Dokument ta’ Konsultazzjoni datat Ġunju 2022. 
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Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 275 Tabella li turi n-numru ta’ adozzjonijiet ta’ tfal minn pajjiżi barranin minn koppji 

jew individwi Maltin u Għawdxin maqsuma skont il-pajjiż tal-adozzjoni fil-perjodu 
bejn l-2017 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1356; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 276 Ittra lill-Awtorità tal-Ippjanar dwar l-Environmental Impact Assessment li sar dwar 

il-proġett li qed jiġi propost f’Marsaxlokk mibgħuta mill-Awtorità għall-Ambjent u 
r-Riżorsi datata 17 ta’ Mejju 2022 bir-referenza EA/00016/22, bi tweġiba għall-
mistoqsija parlamentari numru 1314; 

 
f’isem il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 277 Avviż Legali Nru 167 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar Kuntratti ta’ Kreditu għall-Konsumaturi marbutin ma’ Proprjetà Immobbli 
Residenzjali; 

 
f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 278 Avviż Legali Nru 164 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Kontroll tal-Mediċini; 
 
P.L. 279 Avviż Legali Nru 165 tal-2022 – Ordni tal-2022 li jemenda l-Ewwel Skeda li tinsab 

mal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi; 
 
P.L. 280 Avviż Legali Nru 166 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw it-Tielet Skeda 

li tinsab mal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom 
x’jaqsmu magħha; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 281 Korrezzjoni għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 763 dwar in-numru ta’ 

persuni li bbenefikaw mis-Sussidju tal-Kera f’Residenzi Privati Mikrija, li ngħatat 
fis-seduta 12 tat-31 ta’ Mejju 2022. 

 
 
MOZZJONIJIET 
 
49.  ESTIMI TA' DĦUL U NFIQ TAL-AWTORITÀ MALTIJA GĦAT-TURIŻMU 

GĦAS- SENA 2022 
 
Il-Ministru għat-Turiżmu, l-Onor. Clayton Bartolo, ippropona: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena finanzjarja 
mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġar u tat-Turiżmu, 
Kap. 409. 
 
L-Onor. Carmelo Abela ssekonda. 
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Id-Deputy Speaker 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. Clayton Bartolo, l-Onor. Mario de Marco, l-Onor. Robert 
Cutajar, l-Onor. Abigail Camilleri, l-Onor. Adrian Delia, l-Onor. Claudette Buttigieg, l-Onor. Ray 
Abela, l-Onor. Graziella Galea u l-Onor. Ivan Castillo. 
 
Fis-7.03 p.m. intemmet id-diskussjoni u meta d-Deputy Speaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija 
fuq il-mozzjoni kif imressqa mill-Ministru għat-Turiżmu, intalbet votazzjoni, liema votazzjoni kellha 
tittieħed fil-ħin tal-interuzzjoni tax-xogħol tas-seduta tat-28 ta’ Ġunju 2022 skont ftehim milħuq fis-
Seduta tat-13 ta’ Ġunju 2022. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, l-Onor. Alison Zerafa Civelli, ipproponiet l-
aġġornament tal-Kamra għal nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita 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 is-Servizzi Veterinarji  Tieni Qari 
 
Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022  Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità Maltija dwar l-Artijiet għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali   Tielet Qari 
 

_______________ 
 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni, mill-Onor. Toni Bezzina, mill-Onor. 
Graziella Attard Previ u mill-Onor. Jerome Caruana Cilia. 
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Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Toni Bezzina qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 282 Ċirkolari mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar l-organizzazzjoni tal-festi relatati 

mas-Soċjetajiet tal-Banda datata l-1 ta’ Ġunju 2022 bir-riferenza 5/22-24. 
 
 
Fis-7.34 p.m. id-Deputy Speaker avża, li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 15 ta’ 
Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali. 
 
 
 
 
 
                                                                               RAYMOND SCICLUNA 

SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
KONFERMATI    
    
 
 
      ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
        SPEAKER  


