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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 11 

 
It-Tnejn, 30 ta' Mejju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 37. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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 
 
 
* 38. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 
 
 
* 39. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 
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* 40. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 
 
 
* 41. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 42. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
 
* 201. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja 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 
 
 
* 202. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jagħti lista tal-karigi u pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva 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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* 212. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-
il talba saret mill-International Relations Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija bħala n-National Central Bureau 
(NCB) lill-Interpol għall-ħruġ ta' "Interpol Notice"? Jista' jgħid kemm minn dawn l-Interpol Notices kienu għall-
ħruġ ta' "Red Notice", kemm kienu għall-ħruġ ta' "Yellow Notice", kemm kienu għall-ħruġ ta' "Blue Notice", 
kemm kienu għall-ħruġ ta' "Black Notice", kemm kienu għall-ħruġ ta' "Green Notice", kemm kienu għall-ħruġ 
ta' "Orange Notice", kemm kienu għall-ħruġ ta' "Purple Notice" u kemm kienu għall-ħruġ ta' "Interpol-UN 
Security Council Special Notice"?  
 
11/05/2022 
 
 
* 213. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' kull ftehim li ġie ffirmat bejn l-Awtorità tal-Ippjanar 
u/jew l-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar u d-ditta ta' avukati li isimha qiegħed jingħata 
separatament mis-sena 2000 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari?  
 
 
11/05/2022 
 
 
* 214. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rendikont sħiħ u dettaljat tal-ħlasijiet kollha li saru mill-
Awtorità tal-Ippjanar u/jew l-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar lid-ditta ta' avukati li isimha 
qiegħed jingħata separatament mis-sena 2000 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 
 
 
11/05/2022 
 
 
* 215. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu l-proċeduri ta' dixxiplina fil-konfront tal-Assistent Kummissarju tal-Pulizija, li 
d-dettalji dwaru qegħdin jingħataw separatment, dwar l-illegalitajiet abbużi u mġieba ħażina li wettaq matul iż-
żmien li ilu jservi fil-Korp tal-Pulizija? 
 
11/05/2022 
 
 
* 294. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 
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* 295. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 
 
 
* 296. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 297. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
 
* 298. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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 
 
 
* 299. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 342. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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 
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* 343. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 344. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew sottomessi formoli tat-tmiem tal-impjieg lill-Jobsplus fix-xhur tas-sena 2021? 
 
17/05/2022 
 
 
* 345. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm talbiet pendenti għall-Employment Licenses mill-Jobsplus, u jaqsam l-
informazzjoni skont in-nazzjonalità tal-applikant/a sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 346. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni ta’ ’l fuq minn 62 sena li kienu għadhom qed jaħdmu bħala 
part-time jew full-time sal-aħħar ta’ Diċembru 2021? Jista’ jindika kemm hemm nisa u kemm hemm irġiel? 
 
17/05/2022 
 
 
* 347. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta’ nisa li fis-snin 2017 sal-lum (sena b’sena) sabu impjieg part-time 
jew full-time? Kemm minn dawn l-impjiegi kienu mas-settur privat u kemm kienu mas-settur pubbliku? Fil-każ 
ta’ dawk li sabu impjieg fis-settur pubbliku, jista’ jgħid f’liema qasam u f’liema grad?  
 
17/05/2022 
 
 
* 495. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Ħal Kirkop 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 
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* 496. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni jirreġistraw għax-xogħol li għandhom inqas minn 21 sena, 
f’dawn l-aħħar ħames snin, maqsuma xahar xahar? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel? 
 
18/05/2022 
 
 
* 507. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk jeżistix ħlas għas-servizz tal-IVF? 
 
18/05/2022 
 
 
* 508. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm residenti permanenti fl-Isptar Monte 
Karmeli? 
 
18/05/2022 
 
 
* 509. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk teżistix bajja għal min juża l-wheelchair? Il-Gvern jipprovdi wheelchairs tar-rubber li 
jkunu jistgħu jagħmlu użu minnhom meta jmorru l-baħar? 
 
18/05/2022 
 
 
* 523. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-pożizzjoni tal-Gvern dwar Non-fungible tokens (NFTs)? Jista’ jgħid x’potenzjal 
jara li hemm fl-ekonomija tagħna? 
 
18/05/2022 
 
 
* 524. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm kumpaniji li bbenefikaw mill-Malta Development Bank? Jista’ jgħid f’liema 
qasam ekonomiku joperaw? 
 
18/05/2022 
 
 
* 525. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm twaqqfu kumpaniji ġodda matul l-aħħar ħames snin, sena b’sena, u f’liema qasam 
ekonomiku joperaw? 
 
18/05/2022 
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* 526. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm għalqu kumpaniji matul l-aħħar ħames snin, sena b’sena, u f’liema qasam 
ekonomiku kienu joperaw?  
 
18/05/2022 
 
 
* 602. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-bdiewa li jipproduċu t-tadam, patata u dwieli għamlulux proposti għall-prezz tas-
sussidju dawn l-aħħar snin, partikolarment minħabba l-effetti tal-pandemija COVID-19? Jekk iva, jista’ l-
Ministru jgħid: 
a) fiex kienu jikkonsistu dawn il-proposti; 
b) kemm kienet it-talba tal-bdiewa f'sussidji għal kull kilo jew għall-ammont ta’ kejl ta’ raba’ li jintuża biex 
jitkabbru l-prodotti msemmija; u 
c) il-Gvern ħa jew se jieħu konsiderazzjoni l-proposti ta' dawn il-bdiewa? 
 
19/05/2022 
 
 
* 603. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għal Line item 5014 Agriculture Support Scheme tal-Baġit 2021, jista’ l-Ministru jagħti (sad-data 
ta’ din il-mistoqsija parlamentari): 
a. il-bilanċ ta’ dan il-Line item; 
b. kif intefaq; u 
c. fuq liema kriterji ntefqu l-fondi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 604. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għal Line item 5101 Livestock Welfare Scheme tal-Baġit 2021, jista' l-Ministru jagħti (sad-data ta’ 
din il-mistoqsija parlamentari): 
a. il-bilanċ ta’ dan il-Line item; 
b. kif intefaq; u 
c. fuq liema kriterji ntefqu l-fondi?   
 
19/05/2022 
 
 
* 605. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għal Line item 5280 Storm Damages Scheme tal-Baġit 2021, jista' l-Ministru jagħti (sad-data ta’ din 
il-mistoqsija parlamentari): 
a. il-bilanċ ta’ dan il-Line item; 
b. kif intefaq; u 
c. fuq liema kriterji ntefqu l-fondi?   
 
19/05/2022 
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* 606. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għal Line item 5614 Fisheries Patrol tal-Baġit 2021, jista' l-Ministru jagħti (sad-data ta’ din il-
mistoqsija parlamentari): 
a. il-bilanċ ta’ dan il-Line item; 
b. kif intefaq; u 
c. fuq liema kriterji ntefqu l-fondi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 607. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għal Line item 5639 Animal Disease Control Programme tal-Baġit 2021, jista' l-Ministru jagħti 
(sad-data ta’ din il-mistoqsija parlamentari): 
a. il-bilanċ ta’ dan il-Line item; 
b. kif intefaq; u 
c. fuq liema kriterji ntefqu l-fondi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 669. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 114, jista’ l-Ministru jgħid xi rriżulta mill-
ispezzjoni li għamel il-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar fiż-żona msemmija fl-istess mistoqsija parlamentari 
ġewwa l-Imbordin? 
 
20/05/2022 
 
 
* 670. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk l-eko-kontribuzzjoni (ta’ 50 ċenteżmu kull lejl għal kull min iżur il-
gżejjer Maltin) li kienet ġiet introdotta numru ta’ snin ilu għadhiex titħallas? Minn mindu ddaħħal dan il-ħlas, 
kemm kienet is-somma totali li nġabret sena b’sena? Fiex intużaw il-flus li nġabru? 
 
20/05/2022 
 
 
* 671. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm-il każ ta’ użu ħażin tal-kompjuter ġie rrapportat, xahar 
b’xahar, bejn Jannar 2019 u sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din id-domanda? F’kull każ, x’kienet l-età tal-
allegat vittma/i u l-età tal-allegat akkużat/i? Minn dawn jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm 
minnhom kienu każijiet ta’ cyber bullying jekk is-sistema elettronika tippermeti dan? 
 
20/05/2022 
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* 672. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jara li titwettaq il-manutenzjoni neċessarja fiż-żona tal-Moll ta’ Buġibba, preċiżament il-parti 
ta’ taħt it-triq Dawret il-Gżejjer, qrib is-salini tal-melħ, dan wara li diversi persuni waqgħu waqt li kienu mixjin 
f’din iż-żona? 
 
20/05/2022 
 
 
* 673. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti u dettalji oħra tal-proġetti li kienu ppjanati li jsiru din 
is-sena fil-Mellieħa, fosthom ir-Riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Mellieħa u l-madwar; ir-Restawr tas-Salib tal-
Pellegrini fil-Mellieħa; u l-Immodernizzar tal-promenade tal-Mellieħa? Kemm hi l-istima għal kull proġett? 
Fiex waslu dawn il-proġetti? 
 
20/05/2022 
 
 
* 674. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti u dettalji oħra tal-proġetti li kienu ppjanati li jsiru din is-
sena f’San Pawl il-Baħar, fosthom il-proġett tal-Belvedere; it-tisbiħ taż-żona ta’ ħdejn il-Gillieru; it-titjib tal-
passaġġ ħdejn it-Torri ta’ Wignacourt; il-proġett taż-żona tas-Salt Pans; il-proġett ta’ Triq il-Luzzu; u t-Tisbiħ 
tal-Pjazza ta’ Buġibba? Kemm hi l-istima għal kull proġett? Kemm ser tkun l-għajnuna li ser tingħata lill-
Kunsill Lokali għal kull proġett? Fiex waslu dawn il-proġetti? 
 
20/05/2022 
 
 
* 685. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-permessi/pjanti approvati dwar l-estensjoni tal-Iskola Primarja 
tal-Mellieħa filwaqt li jindika meta mistenni jibda u jintemm ix-xogħol fuq is-sit indikat? 
 
23/05/2022 
 
 
* 686. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Wara diversi laqgħat li kelli mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (FTS) bħala Deputat li ġej mil-lokalità tal-
Mellieħa, jista’ l-Ministru jikkonferma jekk fl-aħħar sitt snin itteħdux inkonsiderazzjoni l-proposti li ressaqt 
b’rabta mal-estensjoni tal-iskola tal-Mellieħa li jinkludu, fost l-oħrajn, il-kobor/użu tal-parkeġġ kif ukoll il-post 
fejn għandha ssir is-sala ewlenija, liema sala tkun tista’ tintuża wkoll mill-komunità Mellieħija, xi ħaġa li dejjem 
seħħet fil-Mellieħa għal dawn l-aħħar 30 sena u aktar? 
 
23/05/2022 
 
* 687. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-permessi/pjanti approvati b’rabta mal-parkeġġ li mistenni 
jinbena bħala parti mill-estensjoni tal-Iskola Primarja tal-Mellieħa? 
 
23/05/2022 
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* 688. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jindika jekk jeżistux problemi mal-iskola tal-Qawra dwar l-aċċess/sigurtà fl-użu tal-lift fil-
parkeġġ u kif ser jintuża l-istess parkeġġ li hemm mal-istess skola? Jista’ jikkonferma li teżisti soluzzjoni jekk 
hemm din il-problema u allura jistax jikkonferma meta r-residenti ser jibda jkollhom aċċess għal dan il-parkeġġ 
tant bżonjuż? 
 
23/05/2022 
 
 
* 689. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu d-diskussjonijiet biex jiġu ffinalizzati l-pjanti tad-Dar tal-Anzjani f'Birkirkara li 
l-Gvern kien qal li se jagħmel b'investiment ta' €12-il miljun? 
 
23/05/2022 
 
 
* 690. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu fil-grad ta' Social Assistants ġewwa r-Residenza San 
Vinċenz de Paule? 
 
23/05/2022 
 
 
* 691. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta’ persuni li kienu qed jirċievu xi forma ta' pensjoni sal-aħħar ta' 
2021? Jista' jindika kemm hemm persuni li jieħdu xi forma ta' pensjoni f'kull kategorija u jgħid ukoll kemm 
minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 
 
23/05/2022 
 
 
* 692. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi forma ta' pensjoni taħt is-somma ta' €500 fix-xahar 
sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija b'kategorija, u wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm 
minnhom huma nisa? 
 
23/05/2022 
 
 
* 693. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi forma ta' pensjoni taħt is-somma ta' €700 fix-xahar 
sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija b'kategorija u wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm 
minnhom huma nisa? 
 
 
23/05/2022 
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* 694. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-proċess ta' ingaġġ ta' Health Carers, li l-
interviews tagħhom saru f'Jannar li għadda, ġiex konkluż?  Jekk iva, jista' jgħid kemm intgħażlu u f'liema entità 
tas-saħħa qegħdin jaħdmu? 
 
23/05/2022 
 
 
* 695. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Kumitat Konsultattiv għas-Servizzi dwar l-Utilitajiet hux kostitwit a tenur tal-Att 
dwar ir-Regolament ta’ Ċerti Xogħlijiet f’Utilitajiet u Servizzi, Kap. 81? Jekk hu, min huma l-membri tiegħu u 
jekk dawn jirċevux xi forma ta’ ħlas għall-attendenza u l-ħidma tagħhom? 
 
23/05/2022 
 
 
* 696. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid il-Bord għas-Soluzzjoni ta’ Tilwim għal Networks dwar l-Utilitajiet hux kostitwit skont l-
Att dwar ir-Regolament ta’ Ċerti Xogħlijiet f’Utilitajiet u Servizzi, Kap. 81? Jekk hu, jista’ jgħid min huma l-
membri tiegħu, kemm-il każ kien hemm quddiem dan il-Bord, u jekk il-membri qed jirċevux xi ħlas għal ħidma 
tagħhom? 
 
23/05/2022 
 
 
* 710. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 22546 tat-13-il Leġiżlatura u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra 
l-korrispondenza kollha li l-Kunsilli Lokali tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar kellhom mal-Awtorità tal-Ippjanar 
bejn Settembru 2018 u April 2022 fejn l-Awtorità ntalbet mill-istess kunsilli biex skont il-liġi tintervjeni sabiex 
isiru ċnut madwar siti ta’ kostruzzjoni mibdija jew abbandunati u li kienu u għadhom qed jikkawżaw perikli 
għar-residenti u dan peress li hemm siti minnhom li spiċċaw miżbliet żgħar? 
 
23/05/2022 
 
 
* 711. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx il-ħsieb li jiddaħħlu fis-sistema tal-
formolarju tal-mediċini b’xejn il-mediċina Entresto (għal dawk li jbatu minn kundizzjoni ta’ heart failure) kif 
ukoll il-mediċini GLP-receptor analogues (għall-persuni bil-kundizzjoni tad-Dijabete Type 1) peress li jekk 
persuna pensjonanta għandha ż-żewġ kundizzjonijiet u trid tixtri dawn il-mediċini kull xahar, in-nefqa għalihom 
tqarreb lejn l-€400? 
 
23/05/2022 
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* 712. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid sena b’sena, f’dawn l-aħħar ħames snin, kemm offriet ‘placements’ lil studenti l-
Aġenzija Maltija għall-Informazzjoni u t-Teknoloġija (MITA)? 
 
23/05/2022 
 
 
* 713. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ għajnuniet ta l-Ministeru tiegħu lill-għaqdiet involuti fil-festi tul l-aħħar ħames 
snin, inkluż meta l-festi ma sarux jew kienu mnaqqsa minħabba l-pandemija?  
 
23/05/2022 
 
 
* 714. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kif ibbenefikaw l-artisti mill-iskemi li kien hemm matul il-pandemija, b’mod partikolari 
fis-sena 2020/2021? X’kien l-ammont totali investit minn dawn l-iskemi u kemm ibbenefikaw artisti?  
 
23/05/2022 
 
 
* 715. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti ta’ restawr hemm għaddejjin bħalissa taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru 
tiegħu, inkluż dawk li qed jinħadmu ma’ terzi?  
 
23/05/2022 
 
 
* 716. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jindika x’kien is-sehem tal-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu biex kien possibbli li 
jerġa’ jkun organizzat il-Karnival din is-sena?  
 
23/05/2022 
 
 
* 717. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma lil din il-Kamra kemm kienu l-proġetti appoġġjati mill-Malta Enterprise sena b’sena, 
fl-aħħar tliet snin?  
 
23/05/2022 
 
* 726. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx Segretarji Eżekuttivi u skrivani klerikali nieqsa mill-kunsilli lokali? Kif 
ilhom dawn nieqsa fil-kunsilli ikkonċernati? 
 
23/05/2022 
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* 727. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kienu ntefqu flus biex sar ix-xogħol fis-sala 
numru 2 tal-irġiel fl-Isptar Mount Carmel (MW2)? Huwa minnu li s-saqaf instab li kien ikkundannat wara li 
kien sar ix-xogħol u ntefqu l-flus?  
 
23/05/2022 
 
 
* 728. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp (SPED) ġiex rivedut b’mod speċjali 
dwar issues fuq l-għoli tal-bini f’kull triq fil-gżejjer Maltin?’ 
 
23/05/2022 
 
 
* 729. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’passi  se jieħu biex l-art agrikola fil-gżejjer Maltin tingħata protezzjoni speċjali iktar 
minn dik li tgawdi llum? 
 
23/05/2022 
 
 
* 730. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm intefqu flus fil-gambling matul is-sena 2020 u s-sena l-oħra? 
 
23/05/2022 
 
 
* 740. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ l-Ministru jindika meta ser jinħatar Reġistratur fi ħdan il-Kunsill tal-Professjonijiet Komplimentari għall-
Mediċina  (CPCM), post li ilu vakanti sa minn Settembru 2021? 
 
23/05/2022 
 
 
* 743. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet li l-Iskola Primarja ta' Ħal Safi tilqa' fiha studenti mill-primarja ta' 
Ħal Għaxaq mis-sena skolastika li jmiss? Jekk iva, jista' jagħti d-dettalji dwar dan? 
 
24/05/2022 
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* 744. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid f'liema stadju waslu l-pjanijiet biex tinbena Dar Residenzjali għall-Anzjani f'Birkirkara, 
liema Dar kienet imħabbra f'Mejju tal-2019? 
 
24/05/2022 
 
 
* 745. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet sabiex issir mill-ġdid Triq il-Kbira f'Birkirkara?  
 
24/05/2022 
 
 
* 746. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jipprovdi r-rati li jiġu ċċarġjati producers Maltin sabiex jagħmlu użu mit-tankijiet tal-ilma fil-
Malta Film Studios? 
 
24/05/2022 
 
 
* 747. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti skeda ta’ xogħlijiet ta’ titjib u asfaltar fit-toroq ta’ Birkirkara, Ħal Lija, Ħal Balzan u l-
Iklin?  
 
24/05/2022 
 
 
* 748. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid x'inhi n-natura tax-xogħlijiet li saru fi Triq il-Kannizzata u Triq il-Kbira Ħal Balzan u r-
raġuni għaliex dawn ix-xogħlijiet baqgħu għaddejjin sas-sigħat bikrin ta’ filgħodu? Tista' tgħid jekk il-Kunsill 
ta’ Ħal Balzan u r-residenti ta’ dawn it-toroq kinux infurmati b’dawn ix-xogħlijiet? 
 
24/05/2022 
 
 
* 749. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid:  
A. Id-data li fiha ħarġet is-sejħa għall-Chief Operations Officer (COO) fl-Aġenzija Malta Libraries; 
B. Fejn ġiet ippubblikata; 
C. X’rekwiżiti ntalbu fis-sejħa għall-istess COO.; 
D. Minn min kien kompost il-bord tal-għażla, u fuq liema kompetenza; 
E. Kemm applikaw kandidati; 
F. Min kien il-kandidat jew kandidata li ntagħażlet; 
G. Xi kwalifiċi għandu jew għandha fix-Xjenzi tal-Libreriji u Arkivji; 
H. X’kienu x-xogħlijiet preċendenti tal-kandidat magħżul; u 
I. Minn meta beda t-terminu tiegħu/tagħha fil-Malta Libraries? 
 
24/05/2022 
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* 751. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista'  l-Ministru jgħid kemm ser idum barra mis-servizz ir-raba' vapur tal-Gozo Channel?  Jista' jgħid għaliex 
qiegħed barra mis-servizz?  Jista' jgħid fejn sar ix-xogħol li kien neċessarju fuq dan il-vapur?  Jista' jgħid sa 
meta huwa l-kuntratt għall-kiri ta' dan ir-raba' vapur? 
 
24/05/2022 
 
 
* 752. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 521, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu u ċjoè: Fid-dawl tal-periklu reċenti tas-sigurtà fejn 
struttura kbira ta’ scaffolding kważi waqgħet fit-triq u l-bankina fil-Balluta, u fid-dawl tat-tixrid reċenti ta’ skart 
mill-istess proġett li tniġġes il-Bajja tal-Balluta, jista’ l-Ministru jispjega: 
a. x’miżuri ttieħdu biex tiġi żgurata s-sigurtà tan-nies li jimxu fuq il-bankina u l-karozzi li jgħaddu fit-Triq it-
Torri; u 
b. x'miżuri ttieħdu biex ma jkunx hemm aktar skart imxerred fil-Bajja tal-Balluta minn dan il-proġett? 
 
24/05/2022 
 
 
* 753. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se jiġu sostitwiti r-railings tal-promenade f’Tas-Sliema, bejn Fond Għadir u l-
Waterpolo Pitch ta’ Tas-Sliema, li huma kollha sadid? 
 
24/05/2022 
 
 
* 754. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kemm-il Kunsilli Lokali rċieva għajnuna mill-fondi tal-Aġenzija għall-Infurzar Lokali? 
Jista’ jindika x’tip ta’ proġetti saru b’din l-għajnuna?  
 
24/05/2022 
 
 
* 755. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jispjega x-xogħol tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità? Kemm assistiet persuni fi żmien li 
ilha taħdem? 
 
24/05/2022 
 
 
* 756. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kemm hemm pulizija jaħdmu fit-timijiet tal-pulizija tal-komunità? Kemm hemm 
lokalitajiet li huma koperti u jekk hemmx pjan li jiżdiedu iktar lokalitajiet?  
 
24/05/2022 
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* 757. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm assistiet persuni t-Taqsima tal-Korp tal-Pulizija maħsuba biex taħdem fuq każi ta’ 
vjolenza domestika?   
 
24/05/2022 
 
 
* 758. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm sar investiment fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-aħħar tliet snin, b’mod 
partikolari f’dak li hu xiri ta’ vetturi ġodda li mhux biss joffru iktar sigurtà għas-soċjetà, iżda wkoll għodda aħjar 
għall-ħaddiema?  
 
24/05/2022 
 
 
* 759. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ x’inhu l-investiment fl-infrastruttura għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar 2023?  
 
24/05/2022 
 
 
* 774. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-awtorità kompetenti għal finijiet tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2021/784  
tad-29 ta’ April 2021 dwar l-indirizzar tad-disseminazzjoni ta’ kontenut terroristiku online? 
 
24/05/2022 
 
 
* 775. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 265, li oriġinarjament saret lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u 
li issa ġiet riferuta lilu, u jqis li jsir il-bdil leġiżlattiv meħtieġ fir-Regolamenti Dwar id-Drittijiet li Jitħallsu fid-
Dipartimenti tal-Gvern L.S. 35.01, fejn f’uħud mid-drittijiet hemm elenkati fattwalment li jrid jinġabru minn 
awtoritajiet pubbliċi u mhux minn Dipartimenti tal-Gvern, kif ukoll fejn f’xi istanzi d-drittijiet inkwistjoni huma 
elenkati taħt Ministeri li jew in-nomenklatura tagħhom inbidlet, jew m’għadhomx jeżistu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 776. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Billi tneħħa Bus Shelter li kien iffrekwentat minn għadd ta' residenti fi Triq Ineż Soler, Santa Luċija, jista' l-
Ministru jagħti rendikont lil din il-Kamra bir-raġuni l-għala ttieħdet tali deċiżjoni? 
 
24/05/2022 
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* 777. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Billi nbidlu ċerti rotot ta' toroq f'Santa Luċija, jista' l-Ministru jagħti rendikont tat-tibdil illi sar u x'kienet ir-
raġuni l-għala dan it-tibdil kien meħtieġ? Jista' jgħid jekk saritx konsultazzjoni mar-residenti qabel ittieħdu 
dawn id-deċiżjonijiet? 
 
24/05/2022 
 
 
* 778. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'inhi n-natura tax-xogħlijiet li saru fi Triq il-Kannizzata u Triq il-Kbira Ħal Balzan u r-
raġuni għaliex dawn ix-xogħlijiet baqgħu għaddejjin sas-sigħat bikrin ta’ filgħodu? Jista' jgħid jekk il-Kunsill ta’ 
Ħal Balzan u r-residenti ta’ dawn it-toroq kinux infurmati b’dawn ix-xogħlijiet? 
 
24/05/2022 
 
 
* 779. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 455, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid meta ser jinfetaħ l-outpatients block ġdid f'Mater Dei? 
 
24/05/2022 
 
 
* 780. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 451, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jikkonferma li ma sarux trasferimenti oħrajn ta' infermiera mill-Isptar Mater Dei lejn il-Kura Primarja fis-snin 
2021 u 2022 apparti x-xhur ta' Lulju, Settembru u Ottubru 2021 u Jannar 2022?  
 
24/05/2022 
 
 
* 781. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B'referenza gaħt-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 450, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid kemm irreżenjaw infermiera sena b'sena mill-2017 sal-2022? 
 
24/05/2022 
 
 
* 821. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il azzjoni ttieħdet fuq public limited companies li ma daħlux l-audited accounts 
tagħhom mal-Malta Business Registry kif inhu mitlub mil-liġi? X’kienet din l-azzjoni u jekk twaħħlu multi, ta’ 
kemm kienu għas-snin 2020 u 2021? 
 
 
24/05/2022 
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* 822. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 308 li l-Ministru wieġbet biex nirreferi għall-mistoqsijiet 
parlamentari 22505, 22827 u 23696 tat-XIII-il Leġiżlatura li qed tikkwota, tista' għaldaqstant il-Ministru tagħti 
rendikont tal-proċedura li użat biex ħatret lil kull wieħed u waħda mill-membri tal-Bord tar-Regolatur għas-
Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, u ċjoè skont artiklu 3(6) ta' Kap. 545, x'kienet il-"proċedura indipendenti u 
imparzjali" li użat biex żgurat li għandhom il-"ħiliet u l-esperjenza meħtieġa", x'kienu l-"kriterji oġġettivi, 
trasparenti u ppubblikati" li bbażat fuqhom, u fejn u meta kienu pubblikati dawn il-kriterji? 
 
24/05/2022 
 
 
* 823. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista sħiħa tas-Segretarjat tagħha? Kemm hemm ħaddiema 
(total) fis-Segretarjat? Tista’ tippreżenta l-organigram bl-istruttura tal-istess segretarjat? Tista’ tindika wkoll 
kemm minn dawn il-ħaddiema huma: (a) f’positions of trust; (b) persons of trust; u (ċ) taċ-ċivil? 
 
24/05/2022 
 
 
* 824. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid x' qed iżomm milli appelli quddiem l-Arbitru tas-Servizzi Soċjali li jkunu sottomessi minn 
persuni residenti f'Għawdex ma jinstemgħux f'Għawdex?  Jaf li ħafna Għawdxin qed ikollhom jiġu Malta 
diversi drabi għal dawn l-appelli?  Jista' jieħu l-passi biex dawn jibdew jinstemgħu f'Għawdex stess? 
 
24/05/2022 
 
 
* 825. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti indikazzjoni meta l-Berġa ta’ San Ġwann ser terġa’ 
tinfetaħ? 
 
24/05/2022 
 
 
* 860. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jinforma hemmx ħsieb ta' proġett ta' water catchment u management fiż-żoni ta' Triq San 
Mikiel, Misraħ ir-Repubblika, Triq il-Kbira, Triq Pietru Pawl Saydon u Triq Santa Katerina fiż-Żurrieq? F'każ li 
iva, jista' jagħti indikazzjoni ta' meta ser jibda dan il-proġett, id-deskrizzjoni tax-xogħlijiet u d-durazzjoni? 
 
25/05/2022 
 
* 861. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Wara numru ta' talbiet li l-Kunsill Lokali Birżebbuġa għamel lill-Ministri kkonċernati fiż-żewġ leġiżlaturi li 
għaddew, sabiex parti mill-art tal-ex-impjant tal-gass fil-Qajjenza, Birżebbuġa tintuża bħala parkeġġ għall-
karozzi fis-sajf u għad-dgħajjes u l-karozzi fix-xitwa, u dawn ġew miċħuda jew ma ġewx imwieġba, tista' l-
Ministru tgħid jekk hemmx ħsieb li parti minn din l-art tintuża għal dan l-iskop? 
 
25/05/2022 
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* 862. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jindika jekk hemmx il-ħsieb li parti mit-Torri ta' Mamo (Torri ta' San Tumas) li ser jiġi miftuħ 
bħala Mużew tal-Piraterija, tiġi mmirata lil Film Tourism b'temi ta' films maħdumin Malta u bi stands 
interattivi? Jekk le, hemm xi ħsieb li dan isir f'xi lok ieħor? 
 
25/05/2022 
 
 
* 863. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 514, jista’ l-Ministru jindika x’inhuma x-xogħlijiet li l-
Enemalta ser tkun mistennija li tagħmel għall-implimentazzjoni tal-proġett tax-shore to ship fil-Port Ħieles? 
 
25/05/2022 
 
 
* 864. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tindika kemm ilu ma jinxtegħel il-ġnien fi Triq Carmelo Caruana ż-Żurrieq u meta hu mistenni 
li jitlestew it-tiswijiet u/jew ix-xogħlijiet relatati mad-dawl f'dan il-ġnien? 
 
25/05/2022 
 
 
* 865. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlametnari 511 u jikkonferma jekk kienx hemm jew hemmx ftehim bejn 
entità jew entitajiet governattivi u/jew aġenzija jew aġenziji tal-gvern u/jew awtorità jew awtoritajiet tal-gvern u 
l-Ħal Far Model Flying Association dwar l-użu ta' art fl-inħawi ta' Wied Żnuber, f'Ħal Far għall-użu mill-istess 
Assoċjazzjoni? F'każ li dan il-ftehim sar, għadu fis-seħħ kif kien jew ġie emendat? Tista' titpoġġa fuq il-Mejda 
tal-Kamra kopja tal-aħħar verżjoni ta' dan il-ftehim? Liema kienu s-siti alternattivi li ġew ikkunsidrati għal dan 
l-iskop qabel sar il-ftehim? In vista tal-wegħda ta' qabel l-elezzjoni li l-ebda żvilupp mhu ser isir fiż-żona 
msemmija, hemm il-ħsieb li dan il-ftehim jiġi kkanċellat jew modifikat biex jirrifletti din il-wegħda? Liema 
huma s-siti alternattivi li qed jiġu kkunsidrati għall-użu ta' Ħal Far Model Flying Association? Liema huma l-
partijiet ikkonċernati li qed jiġu kkonsultati? 
 
25/05/2022 
 
* 872. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser titkompla l-parti ta’ fuq ta’ Triq Delimara, limiti ta’ Marsaxlokk li tiġi quddiem 
it-Tempju ta’ Ġuno, minħabba li tinsab fi stat ħażin ħafna? 
 
25/05/2022 
 
* 873. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm-il ċitazzjoni nħarġet għal e-scooters matul din is-sena u fit-tliet 
snin li għaddew, u jistgħux jiġu indikati separatament? 
 
25/05/2022 
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* 874. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kif qegħdin jiġu nfurzati l-micromobility regulations fil-każijiet ta’ e-scooters li jkunu 
pparkjati kontra l-liġi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 875. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm waslu immigranti irregolari tul is-sena 2021? 
 
25/05/2022 
 
 
* 876. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn tfal taħt care order illum u x’inhi r-raġuni għalfejn inħarġu dawn il-care 
orders? 
 
25/05/2022 
 
 
* 877. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm każi ta' stupru (rape) fuq nisa rrapportati s-sena l-oħra? Jista' jgħid 
kemm minn dawn il-każi tressqu l-Qorti? 
 
25/05/2022 
 
 
* 878. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm każi ta' stupru (rape) fuq nisa rrapportati s-sena l-oħra? Jista' jgħid 
kemm minn dawn il-każi tressqu l-Qorti? 
 
25/05/2022 
 
* 883. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 680 u jinforma lill-Kamra bil-proċedura li wieħed jista' 
jsegwi biex ikun jista’ jakkwista jew iżomm għandu artifatt tal-istorja? 
 
25/05/2022 
 
* 892. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid x’passi effettivament ttieħdu wara COP 26 biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-Karbonju 
f’pajjiżna? 
 
25/05/2022 
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* 893. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid liema hija l-entità li tkejjel l-emissjonijiet f’pajjiżna u kemm hemm persuni jaħdmu f’din 
l-entità? 
 
25/05/2022 
 
 
* 894. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid x’kienu l-livelli ta’ emissjonijiet ta’ karbonju ġewwa pajjiżna fis-snin 2020 u 2021? 
 
25/05/2022 
 
 
* 895. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn karozzi elettriċi reġistrati hawn Malta?  
 
25/05/2022 
 
 
* 896. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn vetturi (ta’ kull kategorija) reġistrati hawn Malta? 
 
25/05/2022 
 
 
* 897. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew reġistrati vetturi (ta’ kull kategorija) ġodda fis-sena 2020 u fis-sena 2021? 
 
25/05/2022 
 
 
* 908. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk iċ-ċekkijiet ta' qabel l-Elezzjoni Ġenerali kienx eleġibbli għalihom kulħadd? X'kienu 
l-kriterji? Jista’ jgħid ukoll kemm persuni ma kinux eleġibbli?  
 
25/05/2022 
 
 
* 909. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Peress li hawn ħafna traffic lights, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux kull traffic light għandha camera fuqha? Jekk 
iva, kemm hawn madwar Malta u kemm Għawdex? Jekk mhux kullimkien, fejn huma dawn? 
 
25/05/2022 
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* 910. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tippubblika l-prezz medju li bih inxtara kull unit ta' enerġija minn Delimara 4 (Electrogas), kull 
unit ta' enerġija minn Delimara 3 (l-impjant tal-BWSC li kien ġie mgħoddi lil Shanghai Electric), u kull unit tal-
enerġija mill-Interconnector, f'kull xahar bejn April 2017 u April 2022?  Tista’ l-Ministru tgħid ukoll kemm-il 
unit inxtara minn kull wieħed minn dawn is-sorsi f'kull xahar fil-perjodu msemmi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 911. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Billi kien hemm il-pjan illi terġa’ toħroġ tender għal car park fl-inħawi ta’ quddiem l-Iskola Primarja ta’ 
Bormla, u billi wara diversi snin din it-tender għadha ma ħarġitx, jista’ l-Ministru jgħid jekk u meta hemm il-
ħsieb li toħroġ din it-tender? Fl-eventwalità li kien hemm ripensament u dan il-proġett ġie skartat, jista’ l-
Ministru jgħid x’wassal għal dan? 
 
25/05/2022 
 
 
* 912. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Billi kien hemm il-pjan illi terġa’ toħroġ tender għal car park fl-inħawi ta’ quddiem l-Iskola Primarja ta’ 
Bormla, u billi wara diversi snin din it-tender għadha ma ħarġitx, jista’ l-Ministru jgħid jekk u meta hemm il-
ħsieb li toħroġ din it-tender? Fl-eventwalità li kien hemm ripensament u dan il-proġett ġie skartat, jista’ l-
Ministru jgħid x’wassal għal dan? 
 
25/05/2022 
 
 
* 918. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jagħti lista sħiħa tad-direct orders kollha maħruġa  minn kull ministeru u kull entità taħt 
dawn il-ministeri, bejn is-26 ta' Marzu u l-25 ta' Mejju, 2022? 
 
25/05/2022 
 
 
* 919. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 262, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid x’qiegħed jikkawża d-dewmien fil-proġett 
tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 1979 f’Ħal Qormi? Jista’ jagħti indikazzjoni ta’ meta hu mistenni li jitlesta? 
 
25/05/2022 
 
* 920. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 262, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid x’qiegħed jikkawża d-dewmien fil-proġett 
tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 1979 f’Ħal Qormi? Jista’ jagħti indikazzjoni ta’ meta hu mistenni li jitlesta? 
 
25/05/2022 
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* 921. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 263, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u  jinforma lill-Kamra jekk kienx hemm tibdil fl-
għoli tal-ħitan mis-simulazzjoni diġitali li kienet intweriet fit-tnedija tal-proġett tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 
1979 f’Ħal Qormi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 922. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 263, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jinforma lill-Kamra jekk kienx hemm tibdil fl-
għoli tal-ħitan mis-simulazzjoni diġitali li kienet intweriet fit-tnedija tal-proġett tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 
1979 f’Ħal Qormi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 976. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm-il kuntratt ta' housing tal-Gvern sar kull xahar f'din l-aħħar sena minn 
Mejju 2021 sa Mejju 2022? 
 
26/05/2022 
 
 
* 977. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta u kif inxtrat is-sistema li ser tintuża minn 
pazjenti ta’ taħt il-21 sena li jbatu mid-Dijabete Type 1, magħrufa bħala Dexcom App? Jista’ jelabora fuq liema 
sistemi ta’ telefon ċellulari ser tintuża? Huwa minnu li biex taħdem din il-mobile app, it-telefon ċellular irid 
ikun partikolari u dawn m’għadhomx jiġu ċċirkolati faċilment u li din l-app ma taħdimx fuq ħafna mill-mudelli 
tat-telefon ċellular ġodda? Teżisti xi tip ta’ ‘update’ biex tintuża fuq telefons ċellulari ġodda? 
 
26/05/2022 
 
 
* 978. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega r-raġuni għaliex is-solar car charging unit fi Triq tat-Tabija r-Rabat Malta mhux qed 
taħdem, wara li ġiet installata inqas minn sena ilu? Huwa minnu li ħafna mix-xhur ma kinetx qiegħda taħdem? 
Tista’ l-Ministru tgħid ukoll kull meta qed isiru testijiet fuqha biex ikun żgur li din qed taħdem? 
 
26/05/2022 
 
 
* 979. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti indikazzjoni ċara ta' meta l-kmamar li jistgħu 
jinżammu fihom pazjenti b’aġitazzjoni severa fl-Isptar Mater Dei, li kienu ġew maħsuba biex isiru ġewwa d-
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Dipartiment tal-Emerġenza u ġewwa xi swali oħra, ser isiru ,peress li dan hu urġenti għax l-istess pazjenti 
aġitati, pazjenti oħra u ħaddiema, qed jitpoġġew f’riskju? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1013. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Skont it-Terms of Reference tal-Bord Editorjali tal-PBS (para 6d) l-istess Bord irid jippreżenta rapport kull sena, 
għaldaqstant, jista' l-Ministru jippubblika r-rapporti tal-PBS mill-2016 sal-lum? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1014. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kif tqassmu l-flus li jagħti l-Gvern fuq programmi EPSO (Extended Public Service 
Obligation) għas-snin 2019, 2020 u 2021? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1015. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-PBS? Meta jagħlaq it-terminu tal-ħatra 
tagħhom? Kemm hija r-remunerazzjoni tagħhom? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1022. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta jaħseb li x-xogħol tal-mini ta’ Għajn Dwieli se jitlesta? Jista’ jgħid jekk ix-xelters 
(daħliet) li hemm f’din iż-żona, li fil-passat servew bħala latrini pubbliċi, hux se jintużaw għal xi ħaġa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1023. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx rekords tax-xelters li kienu jintużaw fil-gwerra u llum jinsabu magħluqa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1024. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx rekords tax-xelters li kienu jintużaw fil-gwerra u llum jinsabu magħluqa? 
 
26/05/2022 
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* 1025. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx programmat li Triq Wiġi Rosato f’Bormla tinqala' u ssir mill-ġdid b’wiċċ 
ġdid? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1026. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk qattx kien hemm pjan li tiġi restawrata u miftuħa għat-turisti knisja mill-eqdem li 
hemm taħt l-art fi Triq il-Inkurunazzjoni f’Bormla? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1027. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid ta’ min hi r-responsabbilità għall-manutenzjoni ta’ bankina u t-triq li mill-Bieb ta’ Sant 
Anġlu tagħti sal-ponta ta’ Sant’Anġlu u dan peress li hemm telqa kbira f’żona li tiġbed ħafna nies? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1036. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk għal din is-sena hemmx xi ammont allokat għas-sajjieda Maltin bħala bycatch? Jekk 
iva, kemm hu dan l-ammont?  Jista' jgħid ukoll kif taħdem din is-sistema u kif tiġi mqassma? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1047. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 8740 tal-Leġiżlatura XIII, jista’ l-Ministru jgħid kemm baqa’ bankini 
fil-lokalità ta’ Marsaskala li għandhom problemi ta’ aċċessibilità? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1048. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm kien hemm inċidenti tat-traffiku fis-snin 2020 u 2021 f’Marsaskala? F’liema 
toroq seħħew dawn l-inċidenti?’ 
 
26/05/2022 
 
* 1049. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għar-risposta ta’ mistoqsija parlamentari 21370 tal-Leġiżlatura XIII,  jista’ l-Ministru jgħid jekk il-
Kunsill Lokali ta’ Marsaskala daħħalx software speċjalizzat dwar l-ilmenti li jressqu r-residenti? 
 
26/05/2022 
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* 1050. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jindika n-numru ta’ ilmenti u suġġerimenti li rċieva l-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala matul is-
sena l-oħra? Fiex kienu jikkonsistu dawn l-ilmenti u/jew suġġerimenti? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1051. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Simmons, f’Ħal Tarxien u kemm hu kkalkolat li se 
tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1052. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se tkun lesta Triq Santu Wistin, f’Ħal Tarxien u kemm hu kkalkolat li 
se tiġi tiswa? 
 
26/05/2022 

 



27 
 

MOZZJONIJIET 
  

Mozzjoni Nru 38 - Approvazzjoni tal-Estimi tal-Awtorità dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 
għas-Sena 2022 
 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

 
1. 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 
 
2. 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 
 
3. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tieni Qari – 

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
27 ta’ Mejju 2022                      SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 
 
 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 
 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2022 fil-5.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 

1. Diskussjoni dwar suġġetti li għandhom jiġu diskussi mill Kumitat; u 
2. Affarijiet oħra. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 1 ta’ Ġunju, 2022 fl-4.30 
p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 
 

1. Minuti 
2. Preżentazzjoni mill-Caritas dwar ir-rapport MINIMEBDL 2022 – Focusing on three low-income 

household categories 
3. Affarijiet oħra. 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar il-Ħamis, 2 ta' Ġunju, 2022 fis-2.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 

1. Konferma tal-Minuti;  
2. Korrispondenza; u 
3. Eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts awarded 

to ElectroGas Malta Ltd. by Enemalta Corporation. 
 
 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-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 
Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Ministru għall-Ġustizzja  
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
27 ta’ Mejju 2022                     SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


