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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 10 

 
L-Erbgħa, 25 ta' Mejju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 31. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 32. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 33. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
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* 34. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtha? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Tista’ tippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Tista’ tindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 35. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 36. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tal-Ministru u tas-Segretarju 
Parlamentari li jaqa’ taħtu? Kemm hemm ħaddiema (total) fis-Segretarjat? Jista’ jippreżenta l-organigram bl-
istruttura tal-istess Segretarjati? Jista’ jindika kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust (b) 
persons of trust u (ċ) taċ-ċivil? 
 
09/05/2022 
 
 
* 195. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-
Riformi u l-Ugwaljanza inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li 
fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust 
jew position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-
kariga u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet 
rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 196. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għat-Turiżmu inkluż ta' kull 
entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija 
parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew position of trust, u għal kull 
kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew pożizzjoni u x'inhu t-
total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
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* 197. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-
Intrapriża inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tagħha u li fid-data li tiġi 
mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew position 
of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni tgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew 
pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 198. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol inkluż 
ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data li tiġi mwieġba din il-
mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew position of trust, u għal 
kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew pożizzjoni u 
x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 199. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-
Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-
responsabbilità tiegħu u li fid-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni 
fuq bażi ta’ person of trust jew position of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm 
impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-
karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi? 
 
10/05/2022 
 
 
* 200. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-
Ippjanar inkluż ta' kull entità, dipartiment u awtorità li jaqgħu taħt ir-responsabbilità tiegħu u li fid-data li tiġi 
mwieġba din il-mistoqsija parlamentari fihom hemm impjegati persuni fuq bażi ta’ person of trust jew position 
of trust, u għal kull kariga/pożizzjoni jgħid kemm-il persuna hemm impjegata fuq din il-bażi fil-kariga u/jew 
pożizzjoni u x'inhu t-total tal-ispiża tal-pagi, fuq bażi annwali, fil-karigi u/jew pożizzjonijiet rispettivi?  
 
10/05/2022 
 
 
* 288. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
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* 289. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 290. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 291. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 292. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 293. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati 
sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
16/05/2022 
 
 
* 336. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-
Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 
kienu? 
 
17/05/2022 
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* 337. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru? Lil min ingħataw u f’liema 
ammonti ngħataw bejn l-2017 u l-2022? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 338. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru? Lil min ingħataw u 
f’liema ammonti ngħataw bejn l-2017 u l-2022? Tista’ tgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew 
maħtura konsulenti? Tista’ tgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 339. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru? Lil min ingħataw u f’liema 
ammonti ngħataw bejn l-2017 u l-2022? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 340. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru u/jew Segretarju Parlamentari jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-
Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 
kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 341. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil 
min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura 
konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti kienu? 
 
17/05/2022 
 
 
* 445. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema ser ikunu l-iskemi/ inizjattivi li l-Gvern ser ikun qed iniedi fis-sentejn li ġejjin li 
minnhom jistgħu jibbenefikaw il-bdiewa u s-sajjieda? 
 
17/05/2022 
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* 446. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jindika jekk hux ser ikun qed isir investiment mill-Gvern fil-Farmers’ Market f’Ta’ Qali? 
 
17/05/2022 
 
 
* 462. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fid-data li qed titwieġeb din il-mistoqsija f’liema sena skolastika huma l-istudenti 
intitolati biex jingħataw c-pens? 
 
17/05/2022 
 
 
* 463. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex waslet ir-rinovazzjoni tal-Iskola Primarja B, parti mlil-Kulleġġ San Nikola fir-Rabat 
Malta? Meta huwa ppjanat li jkun lest? Meta ser jidħlu l-istudenti? 
 
17/05/2022 
 
 
* 464. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hux ser jibda xogħol ta’ rikostruzzjoni fi Triq Sir Harry Luke fl-Imġarr u jekk iva 
meta ser jibda dan ix-xogħol? 
 
17/05/2022 
 
 
* 489. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati li qed jaħdmu part-time f’April 2022 u li jgħixu Ħal 
Qormi, Ħal Luqa u s-Siġġiewi? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel u dan kollettivament u skont il-
lokalità rispettiva? 
 
18/05/2022 
 
 
* 490. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jipprovdi statistika tan-numru ta’ individwi ta’ ’l fuq minn 60 sena li f’dawn l-aħħar ħames snin 
kienu jaħdmu? 
 
18/05/2022 
 
 

* 491. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jipprovdi statistika tan-numru ta’ individwi ta’ ’l fuq minn 70 sena li f’dawn l-aħħar ħames snin 
kienu jaħdmu? 
 
18/05/2022 
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* 492. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Ħal Qormi li kienu jirreġistraw għax-xogħol f’dawn l-
aħħar ħames snin, maqsuma xahar xahar? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel? 
 
18/05/2022 
 
 
* 493. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Ħal Luqa li kienu jirreġistraw għax-xogħol f’dawn l-
aħħar ħames snin, maqsuma xahar xahar? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel? 
 
18/05/2022 
 
 
* 494. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu s-Siġġiewi li kienu jirreġistraw għax-xogħol f’dawn l-
aħħar ħames snin, maqsuma xahar xahar? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel? 
 
18/05/2022 
 
 
* 501. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jiġi fi tmiemu x-xogħol infrastrutturali fi Triq il-Kbira l-Mosta? 
 
18/05/2022 
 
 
* 502. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jistax ikunu provduti postijiet alternattivi u ħinijiet ta’ taħriġ għal tfal b’diżabilità bħalma 
jeżisti għal kull sport ieħor biex b’hekk il-ġenituri li jkunu jridu jakkumpanjawhom ikollhom lok għal għażla u 
li jkun konvenjenti għalihom?  
 
18/05/2022 
 
 
* 503. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk tfal b’diżabilità li ma jistgħux jiktbu imma jistgħu jikkomunikaw b’mod ieħor, hux 
qed jingħataw laptop biex jgħinhom f’dan ir-rigward? Jekk le, għalfejn dawn it-tfal m’għandhomx jingħataw 
dak kollu possibbli bħal laptops u apparat ieħor biex ilaħħqu ma’ tfal oħrajn li huma tal-istess livell u età 
tagħhom? 
 
18/05/2022 
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* 504. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk hux possibli li l-iskejjel tal-Istat ikollhom numru ta’ frames li jistgħu jintużaw mill-
iskejjel skont il-bżonn, biex  b’hekk  it-tifel jew tifla tħalli l-frame personali tagħha d-dar, titla’ t-trasport ma’ 
tfal oħra u mbagħad issib il-frame tal-iskola meta tasal ?  B’hekk dawn it-tfal ikunu jistgħu jkomplu ma’ tfal 
oħra mingħajr ma jkollhom bżonn ta’ trasport speċjalizzat. 
 
18/05/2022 
 
 
* 505. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Peress li persuni b’diżabiltà fiżika jista’ jkollhom abbilitajiet intelletwali ta’ livell għoli u allura l-edukazzjoni 
tagħhom tibqa’ anki sejra f’livelli post sekondarji u terzjarji, tista’ l-Ministru tgħid x’qed jiġri f’dawn il-livelli? 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk ikunx hemm nies bħal Learning Support Educators li jgħinu lil dawn il-persuni 
f’dawn il-livelli ukoll? 
 
18/05/2022 
 
 
* 506. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx provisions għal dawk il-ġenituri li għandhom tfal b’diżabbiltà biex ikunu 
jistgħu jattendu sessjonijiet ta’ fiżjoterapija, speech therapy u appuntamenti l-isptar mat-tfal waqt il-ħin tax-
xogħol minflok jużaw il-Vacation Leave? 
 
18/05/2022 
 
 
* 568. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-permessi u l-pjanti kif approvati  mill-Awtorità tal-Ippjanar 
relatati mal-proġett tad-daħla tas-Salina (li saret referenza għalih fuq domanda parlamentari 102) u li fuqhom 
suppost Infrastruttura Malta qed timxi magħhom? 
 
18/05/2022 
 
 
* 569. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-permessi u l-pjanti kif approvati  mill-Awtorità tal-Ippjanar 
relatati mal-proġett tad-daħla tas-Salina (li saret referenza għalih fuq domanda parlamentari 102) u li fuqhom 
suppost Infrastruttura Malta qed timxi magħhom? 
 
18/05/2022 
 
 
* 596. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122 u b’referenza għal diversi direct orders li ħareġ il-
Ministeru li jaqa' taħt ir-responsabiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lil kumpanija li d-dettalji dwarha qed 
jingħataw separatament bħala parti mis-servizzi meħtieġa fuq perjodu ta’ 15-il ġurnata fejn kienu preżentati l-
istudji b’rabta mal-proposta tal-metro li tali studji li saru fl-2017 (u ċjoè kważi erba' snin qabel ma saret din l-
esebizzjoni) swew lil pajjiżna €1,807,907.41, jista’ l-Ministru jgħid: 
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(a) Kemm-il tinda ġiet armata u kemm ġiet tiswa kull tinda li fiha saret l-esebizzjoni għall-perjodu ta’ 15-il 
ġurnata? 
(b) Kemm ġiet tiswa l-għamara meħtieġa għal din it-tinda u fiex kienet tikkonsisti eżatt din l-għamara? X’sar 
minnha din l-għamara wara li spiċċat din l-esebizzjoni? 
(c) Kemm ġew jiswew l-iscreens għal din l-esebizzjoni u kemm-il screen inkera? 
(d) X’tip ta’ strutturi ntużaw għal din l-esebizzjoni u kemm swew flus dawn l-istrutturi? 
(e) Kemm ġiet tiswa s-sistema ta’ arja kundizzjonata? 
(f) Kemm-il generator ġie mikri għal din l-esebizzjoni, x'saħħa kellu kull generator u kemm ġie jiswa kull 
generator? 
(g) Kemm ġew jiswew id-dwal użati għal din l-esebizzjoni? 
(h) Kemm ġew jiswew flus is-sistemi ta’ audio għal din l-esebizzjoni? 
(i) Kemm ġie jiswa flus l-ipprintjar ta’ materjal informattiv ta’ din l-esebizzjoni? 
(j) Kemm ġie jiswa t-tindif għal din l-esebizzjoni? 
(k) Kemm ġie jiswa t-trasport għal din l-esebizzjoni, x’forma ta’ trasport intuża u għal xiex / għal min ġie 
pprovdut dan it-trasport? 
(l) Kemm-il tapit intuża għal din esebizzjoni u kemm ġie jiswa kull tapit? 
 
19/05/2022 
 
 
* 597. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122, u peress li l-istudji b’rabta mal-proposta tal-Metro 
li swew lil pajjiżna €1,807,907.41 kienu saru fl-2017, x'inhi r-raġuni Ii għas-servizzi biex issir l-esebizzjoni 
imsemmijja fir-risposta tiegħu ma ħarġux tenders kompetittivi minflok direct orders? Ma jaħsibx il-Ministru li 
kważi erba' snin huwa żmien biżżejjed biex joħorġu tenders kompetittivi għal dawn s-servizzi? X’inhi r-raġuni li 
dawn id-direct orders ingħataw lill-kumpanija waħda, u ċjoè lill-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw 
separatament? 
 
19/05/2022 
 
 
* 598. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122, jista' l-Ministru jgħid jekk l-ammont ta' €424,000 
f’direct orders f’ġurnata waħda għall-kumpanija waħda biex torganizza esebizzjoni għall-15-il ġurnata huma 
esaġerati u li faċilment setgħu ġew iffrankati ħafna flus mit-taxxi tal-poplu? Jista' jgħid x'kien jagħmel hu kieku 
kien hu l-Ministru responsabbli meta ħarġu dawn d-direct orders? Jista' jgħid kienx jonfoq €424,000 għal 
esebizzjoni ta’ ftit jiem? 
 
19/05/2022 
 
 
* 599. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122 fejn il-Ministru qal li fuq perjodu ta’ 15-il ġurnata 
saret esebizzjoni fejn kienu preżentanti l-istudji b’rabta mal-proposta tal-metro, jista’ l-Ministru jgħid xi kemm 
persuni żaru din l-esebizzjoni? 
 
19/05/2022 
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* 600. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122 fejn il-Ministru qal li fuq perjodu ta’ 15-il ġurnata 
saret esebizzjoni fejn kienu preżentati l-istudji b’rabta mal-proposta tal-metro b’nefqa ta’ €424,000 f’direct 
orders, jista’ l-Ministru jgħid jekk għas-servizzi neċessarji hekk kif indikati minnu stess fir-risposta tiegħu kienx 
jikkummisjonhom f’forma ta’ direct order jew joħroġx tenders kompetittivi meta kien hemm perjodu ta’ erba' 
snin minn meta ġie ppreparat ir-rapport u meta sar il-launch tal-istess rapport? 
 
19/05/2022 
 
 
* 601. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallas sussidju fuq it-tadam li jagħmel tajjeb għalih il-Gvern Malti mill-1 ta’ Lulju 
2017 sad-data ta’ din il-mistoqsija parlamentari, partikolarment minħabba l-effetti tal-pandemija COVID-19? 
Hemm arretrati? Jekk iva, jista' jinforma kemm huma dawn l-arretrati mill-aktar 'il bogħod sad-data ta’ din il-
mistoqsija parlamentari? Hemm pjan sabiex dawn l-arretrati jiġu mħallsa? 
 
 
19/05/2022 
 
 
* 628. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx swali fir-Residenza San Vincenz de Paule li m’għandhomx lift?  Jista’ l-
Ministru jgħid liema huma dawn is-swali u jekk għandux il-ħsieb li jinstalla lifts f’dawn is-swali?  Jista’ l-
Ministru jgħid meta ser ikun qed jibdew ix-xogħlijiet? 
 
19/05/2022 
 
 
* 629. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fid-dettall fiex kienu jikkonsistu x-xogħlijiet li saru reċentement fid-Dar tal-Anzjani tal-
Floriana?  Jista’ l-Ministru jgħid min għamel dawn ix-xogħlijiet u jgħid ukoll jekk kull xogħol li sar ingħatax 
b’tender jew b’direct order? 
 
19/05/2022 
 
 

* 630. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex ser ikun qed jikkonsisti x-xogħol ta’ ristrutturar, tisbiħ u titjib li ħabbar li ser ikun qed 
isir fid-Dar tal-Anzjani tal-Floriana?  Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda dan ix-xogħol u kemm se jkun qed 
jiġi jiswa?  Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-anzjani li jirresjedu f’din id-dar humiex ser jiġu trasferiti f’post ieħor 
waqt dawn ix-xogħlijiet? 
 
19/05/2022 
 
 

* 631. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 167, jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn anzjani 
bħalissa li qed jagħmlu użu mill-iskema l-ġdida tal-Helper tal-Għażla Tiegħek?  
 
19/05/2022 



11 
 

* 632. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari numri 166 u 167, jista’ l-Ministru jispjega għaliex 
hemm dan in-nuqqas kollu ta’ helpers fl-iskema tal-Għajnuna fid-Dar (Home Help)?  Jista’ l-Ministru jgħid kif 
ser ikun qed isolvi din il-problema meta jaf li ħafna anzjani qed ibatu mingħajr din l-għajnuna u li ma jistax 
jistrieħ fuq il-fatt li l-anzjani jistgħu jagħmlu użu mill-iskema l-ġdida tal-Helper tal-Għażla Tiegħek meta jaf li 
mhijiex faċli għall-anzjani li joqogħdu jfittxu huma l-persuni li jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol? 
 
19/05/2022 
 
 
* 663. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar jekk hemmx pjan li l-parkeġġ tal-iskola l-ġdida ta’ Marsaskala (l-
iskola bl-isem San Ġwakkin) jinfetaħ sal-aħħar ta’ Mejju, 2022? Jekk iva, meta hi d-data li hemm ħsieb li fiha 
dan il-parkeġġ jinfetaħ? Jekk le, meta hi d-data li hemm ħsieb li fiha dan il-parkeġġ jinfetaħ? 
 
 
20/05/2022 
 
 
* 664. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 257, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar fejn hu 
mistenni li jiġu installati l-bus shelters f’San Pawl il-Baħar hekk kif ġie mistoqsi fl-istess mistoqsija li skont l-
istess risposta hemm sitt DNO’s għalihom? Jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar meta hu mistenni li jiġu 
installati l-bus shelters li qiegħda ssir referenza għalihom fit-tweġiba għall-mistoqsija numru 257 hekk kif ġie 
mistoqsi fl-istess mistoqsija? 
 
20/05/2022 
 
 
* 665. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jinvestiga jekk nhar l-Erbgħa 2 ta’ Frar, 2022 u t-Tlieta 8 ta’ Frar, 2022 kienx hemm il-preżenza 
tal-pulizija jew uffiċjali biex jikkontrollaw it-traffiku fil-madwar tal-Iskola Primarja tan-Naxxar fil-ħinijiet tad-
dħul u l-ħruġ tat-tfal mill-iskola, hekk kif informata li f’dawn id-dati ma kienx hemm il-preżenza tal-pulizija jew 
uffiċjali fil-ħinijiet tal-ħruġ tat-tfal mill-iskola? 
 
20/05/2022 
 
 
* 666. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-applikazzjonijiet li Transport Malta rċeviet rigward l-iskema 
ta’ parkeġġ residenzjali (Residents’ Parking Scheme) u jindika meta Transport Malta rċeviet dawn l-
applikazzjonijiet?  
 
20/05/2022 
 
 
 
 
 
 



12 
 

* 667. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 237 jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru 
għas-Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra site plan tas-sit magħżul għan-Northern Hub li ġie assenjat mill-
Lands Authority? 
 
 
20/05/2022 
 
 
* 668. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar meta hu ppjanat li jitlesta x-xogħol fuq ir-Request for Proposals 
(RfP) għas-sit tal-lukanda ta’ Selmun? Meta hu ppjanat li dan l-RfP jiġi ppubblikat? 
 
20/05/2022 
 
 
* 683. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma jekk hux minnu li l-Ambulanza miċ-Ċentru 
tas-Saħħa fil-Mosta tneħħiet ukoll?  
 
20/05/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

 
1. Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari (Kont.) – Ministru 

għall-Ġustizzja  
 

2. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 
Ministru għall Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 
3. 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 
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
24 ta’ Mejju 2022                      SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 
 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Mejju 2022 fil-5.00 p.m. fil-Kamra tal-
Kumitati fil-Parlament il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 
1. Suġġetti li għandhom jiġu diskussi fil-laqgħat li ġejjin; u 
2. Affarjiet oħra. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 
 
Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, 
ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
 
 
 
 
         RAYMOND SCICLUNA  
24 ta’ Mejju 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


