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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 13 

 
L-Erbgħa, 1 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 49. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 50. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 51. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 52. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
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* 53. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 54. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu nies jaħdmu mal-Gvern fil-Ministeru u l-entitajiet kollha li jaqgħu taħt l-
istess Ministeru minn Jannar 2022 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 
 
09/05/2022 
 
 
* 306. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid fiex wasal il-proġett għat-tisqif ta’ Triq Reġjonali, magħrufin bħala l-mini ta’ Santa 
Venera, sal-14 ta’ Mejju 2022? Tista’ tgħid jekk ġiex konkluż l-istudju ta’ konferma li t-triq tista’ tissaqqaf u li 
fuqu jista’ jsir ġnien u spazju miftuħ u parkeġġ taħt l-art? Tista’ tgħid ukoll jekk il-permess ta’ żvilupp u/jew 
outline development permit relattiv ġiex sottomess mal-Awtorità tal-Ippjanar, u jekk le meta? Tista’ tgħid jekk 
il-wegħda li jissaqfu l-mini ta’ Santa Venera f’erba’ snin, u ċjoè, sas-sena 2023 hix se tinżamm, u jekk le meta? 
Kemm se jiġi jiswa dan il-proġett, u jekk hemmx fondi allokati diġà? 
 
16/05/2022 
 
 
* 307. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid fiex wasal il-proġett tal-Ġnien Romeo Romano f’Santa Venera sal-14 ta’ Mejju 2022? 
Meta hu pproġettat li jkun lest? 
 
16/05/2022 
 
 
* 354. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 355. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
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* 356. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru telenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 357. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 358. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 359. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu minn 
2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 541. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru rapporti dixxiplinarji interni bejn uffiċjali tal-aġenzija tal-Gvern Local 
Enforcement System Agency (LESA) f’dan l-aħħar xahar u f’liem reġjun saru? X’natura ta’ offiża qiegħda tiġi 
allegata?  X’passi se jittieħdu u/jew ittieħdu? 
 
18/05/2022 
 
 
* 580. 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 speċifikament dwar cryptocurrencies? 
 
19/05/2022 
 
* 581. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li għandhom pensjoni kontributorja tar-romol ta’ inqas minn 
€7,000 fis-sena, matul dawn l-aħħar tliet snin, maqsuma xahar b’xahar? 
 
19/05/2022 
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* 582. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li għandhom pensjoni kontributorja tal-irtirar ta’ inqas minn 
€7,000 fis-sena, matul dawn l-aħħar tliet snin, maqsuma xahar b’xahar? Jista’ jgħid ukoll kemm kienu nisa u 
kemm irġiel? 
 
19/05/2022 
 
 
* 583. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li għandhom pensjoni tal-invalidità ta’ inqas minn €7,000 fis-
sena, matul dawn l-aħħar ħames snin, maqsuma xahar b’xahar? Jista’ jgħid ukoll kemm kienu nisa u kemm 
irġiel?  
 
19/05/2022 
 
 
* 584. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li għandhom pensjoni tal-invalidità ta’ inqas minn €8,000 fis-
sena, matul dawn l-aħħar ħames snin, maqsuma xahar b’xahar? Jista’ jgħid ukoll kemm kienu nisa u kemm 
irġiel? 
 
19/05/2022 
 
 
* 585. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi pjanijiet hemm għall-istallazzjoni ta’ bus shelters f’Ħal Qormi? Fejn u meta hu 
mistenni li jiġu installati iktar bus shelters f’Ħal Qormi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 614. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid x’inhuma l-kriterji li fuqhom titqassam fid-djar il-pubblikazzjoni Niżġet Artna?  Jista’ 
jgħid jekk il-pubblikazzjoni qattx intbagħtet fil-households kollha ta' Malta u Għawdex? Jista' jgħid liema 
edizzjonijiet u f’liema lokalitajiet intbagħtet f'Malta u Għawdex? Jista' jgħid kemm kienet l-ispiża totali ta' din 
il-pubblikazzjoni, liema spiża tkun tinkludi xogħol ta' artwork, artikli, printing, posta eċċ għas-snin 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 u 2022? Minn liema Line Item tal-Budget toħroġ din l-ispiża? 
 
19/05/2022 
 
* 615. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti lista tas-servizzi professjonali kollha li kkuntratta l-Ministeru tiegħu, inkluż l-entitajiet li 
jaqgħu taħtu mill-1 ta’ Lulju 2017 sad-data ta’ din il-mistoqsija? Min huma dawn is-service providers? Kemm 
tħallsu? Kif intgħażlu? 
 
19/05/2022 
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* 616. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tal-istrateġija Farm to Fork tal-Unjoni Ewropea u li biha ser ikun hemm stabbiliti l-valuri/ miri 
nazzjonali li jridu jintlaħħqu bħala parti integrali mill-Green Deal, jista' l-Ministru jgħid jekk: 
i. il-Gvern ħejjiex pjan speċifiku għal pajjiżna biex jiġi konformi ma’ din l-istrateġija; 
ii. Jekk fl-affermattiv jista' l-Ministru jgħid: 
a. ma’ min (stakeholders, għaqdiet, koperattivi etc) iddiskuta dan il-pjan: 
b. jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra dan il-pjan; 
c. għandux l-approvazzjoni tal-Kabinett għal dan il-pjan; u 
d. jekk fin-negattiv, jista' l-Ministru jagħti r-raġuni għalfejn ma sarx? 
 
19/05/2022 
 
 
* 617. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm irtiraw persuni minn kull dipartiment u entità li jifformaw parti mill-Ministeru li 
huwa jmexxi bejn l-1 ta’ Lulju 2017 u l-31 ta’ Marzu 2022? Jista’ jgħid kemm ġew impjegati persuni ma’ kull 
entità u dipartiment li jifformaw parti mill-Ministeru fl-istess perjodu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 618. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar fil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu 
separatament mill-1 ta’ Lulju 2017 sal-lum sena b’sena u skont il-mezz tax-xandir innifsu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 619. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema dipartimenti u entitajiet taħt id-dekasteru tiegħu joffru sistema ta’ teleworking, 
kemm hemm impjegati f’kull dipartiment/entità separatament jaħdmu bit-teleworking u taħt liema 
kundizzjonijiet? 
 
19/05/2022 
 
 
* 703. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm appelli pendenti b'kollox quddiem l-Arbitri għall-finijiet tal-artikoli 107 u 
108 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali? Jista' jgħid kemm minn dawn l-appelli għadhom ma ġewx appuntati? 
 
23/05/2022 
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* 724. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna attendiet għall-AgriFair u x’kien l-għan wara din il-fiera? 
 
23/05/2022 
 
 
* 725. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jispjega fiex wasal il-proġett tal-ispazju miftuħ ta’ Ta’ Qali? 
 
23/05/2022 
 
 
* 737. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm inġiniera u periti impjegati mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (FTS)? 
 
23/05/2022 
 
 
* 738. 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 inġiniera u periti impjegati mal-
Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (FMS)? 
 
23/05/2022 
 
 
* 739. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm irtiraw pulizija bis-servizz mill-2021 sal-lum u f'liema rank kienu? 
 
23/05/2022 
 
 
* 766. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il persuna bbenefikat mill-benefiċċju tal-kera fl-aħħar ħames snin u kemm kien l-
investiment totali?  
 
24/05/2022 
 
 
* 767. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tispjega kemm-il parteċipant ħa sehem fl-Invitational Games tal-iSpecial Olympics? 
 
24/05/2022 
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* 768. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm-il atleta Malti li pparteċipa fl-Invitational Games tal-iSpecial 
Olympics ikkwalifika għall-midalja tad-deheb?  
 
24/05/2022 
 
 
* 769. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tispjega jekk f’Malta jeżistux Autism Friendly spaces u kif il-Gvern qiegħed jaħdem, anke 
mas-settur privat, biex joħloq dawn l-ispazji? 
 
24/05/2022 
 
 
* 773. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 274 u jgħid kemm ġew impjegati persuni maċ-Ċivil u 
ma’ awtoritajiet statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali mill-ġurnata li ġie xolt il-Parlament tat-13-il 
Leġiżlatura, u ċjoè mill-20 ta’ Frar tas-sena 2022, sal-ġurnata tal-elezzjoni ġenerali, u ċjoè sas-26 ta’ Marzu 
2022? 
 
24/05/2022 
 
 
* 785. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 273 li oriġinarjament saret lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u li 
issa ġiet riferuta lilu u jgħid sal-14 ta’ Mejju 2022, kemm hemm persuni impjegati maċ-Ċivil u ma’ awtoritajiet 
statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali li għandhom impjieg ieħor abbażi full-time u/jew part-time, 
b’mod rispettiv?  
 
24/05/2022 
 
 
* 884. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 283 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
25/05/2022 
 
 
* 901. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew adottati tfal minn koppji jew individwi Maltin u Għawdxin bejn l-2017 sal-lum 
minn pajjiżi barranin? Jista' jgħid kemm kienu dawn l-adozzjonijiet sena b'sena u mil-liema pajjiżi ġew 
addottati?  
 
25/05/2022 
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* 902. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm talbiet pendenti għall-adozzjoni quddiem il-Bord tal-Adozzjonijiet bħalissa?   
 
25/05/2022 
 
 
* 903. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew adottati tfal minn pajjiżna minn koppji jew individwi Maltin u Għawdxin bejn 
is-sena 2017 sal-lum, sena b'sena? 
 
25/05/2022 
 
 
* 904. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent liema huma l-pajjiżi minn fejn qed ikun permess li jsiru adozzjonijiet ta' tfal? 
 
25/05/2022 
 
 
* 905. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hawn koppji jew individwi Maltin u Għawdxin li ġew approvati bħala 
Ġenituri Addottivi Prospettivi (PAPs) u li għadhom qed jistennew biex jaddottaw?  
 
25/05/2022 
 
 
* 954. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema kunsilli lokali ssottomettew applikazzjoni għall-iskema tal-Gvern 
għall-manutenzjoni u sostenn ta’ proġetti infrastrutturali maġġuri li twettqu mill-Gvern Ċentrali? Dawk il-
kunsilli lokali li applikaw, għal liema proġetti applikaw, x’kienet l-istima ta’ kull proġett, u kemm kien l-
ammont li ntalab biex jiġi ffinanzjat mill-istess fond? Liema kunsilli lokali bbenefikaw matul l-aħħar sena u 
għal liema proġett/i? Liema huma dawk il-kunsilli lokali li għad jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-fondi matul 
is-sena li ġejja u għal liema proġetti? 
 
25/05/2022 
 
 
* 955. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma jekk hemmx pjan li jitwaħħlu CCTVs fil-lokalitajiet tan-Naxxar, Mellieħa u San Pawl 
il-Baħar matul is-sena li ġejja? Fejn ser jitwaħħlu dawn is-CCTVs u x’inhi r-raġuni li dawn ser jitwaħħlu? Min 
ser ikollu aċċess għal dawn is-CCTVs u min ser ikun qed jagħmel superviżjoni tal-istess CCTVs? 
 
25/05/2022 
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* 956. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma x’azzjoni ttieħdet mill-Awtorità tal-Ippjanar fuq is-sit abbandunat fiż-żona ta’ fejn 
qabel kien il-Mistra Village fix-Xemxija, San Pawl il-Baħar? Tista’ l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex dan 
is-sit ma jibqax wieħed ta’ abbandun u ma jkunx wieħed ta’ periklu? 
 
25/05/2022 
 
 
* 957. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għall-parkeġġ tal-iskola tal-Qawra, jista’ l-Ministru jinforma kif ser ikun qed jopera dan il-parkeġġ, 
il-ħinijiet, ġranet u xhur li fih ser ikun miftuħ għall-pubbliku u min ser ikun jista’ jipparkja f’dan il-parkeġġ? Ser 
jinħarġu permessi għar-residenti li jridu jużaw dan il-parkeġġ u jekk iva kif ser ikunu infurmat r-residenti u kif 
irid jagħmel wieħed biex japplika għal tali permess? Ser ikun hemm parti mill-parkeġġ riservat għar-residenti? 
Dan il-parkeġġ ser ikun bi ħlas u jekk iva x’rati ser ikunu qiegħdin jitħallsu? Ser ikun hemm CCTVs jew 
security? 
 
25/05/2022 
 
 
* 958. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tara li ssir il-manutenzjoni, fost oħrajn fuq il-passaġġ tal-injam, żbir ta’ friegħi u siġar, ġewwa 
l-park ta’ Kennedy Grove, San Pawl il-Baħar sabiex dan ikun sigur speċjalment għat-tfal li jiffrekwentaw dan il-
park? 
 
25/05/2022 
  
 
* 959. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tara li l-moll tal-Veċċja, Xemxija, San Pawl il-Baħar, li fih hemm numru ta’ arbli bil-fanali, 
ikun mixgħul fil-ħinijiet meħtieġa speċjalment billejl? X’inhi r-raġuni għala dan il-moll issa ilu mitfi għal numru 
ta’ xhur? 
 
25/05/2022 
 
 
* 986. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux ser tiġi estiża l-għajnuna finanzjarja li 
ngħatat biex setgħet titħaddem il-linja ta’ għajnuna 1770? Jekk iva, sakemm ser tiġi estiża? 
 
26/05/2022 
 
 
* 987. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’inhuma s-servizzi li qed jingħataw bħalissa lill-
persuni li jbatu minn saħħa mentali li għandhom bejn it-13 u s-17-il sena? Jista’ jgħid f’liema residenzi 
jinżammu dawn il-persuni? 
 
26/05/2022 
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* 988. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx waiting list għall-kura fil-Qasam tas-
Saħħa Mentali fi tfal ta’ taħt it-13-il sena, adolexxenti bejn it-13 u s-17-il sena u adulti ta’ 'l fuq minn 18-il sena? 
 
26/05/2022 
 
 
* 989. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk hux qed jingħata taħriġ fuq il-Kura fis-Saħħa Mentali, magħruf bħala Mental 
Health First Aid, lill-ħaddiema li jaħdmu fid-dipartiment tiegħu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 990. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed jingħata taħriġ fuq il-Kura fis-Saħħa 
Mentali, magħruf bħala Mental Health First Aid, lill-ħaddiema li jaħdmu fid-dipartiment tiegħu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 991. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hux qed jingħata taħriġ fuq il-Kura fis-Saħħa Mentali, magħruf bħala Mental Health 
First Aid, lill-ħaddiema li jaħdmu fid-dipartiment tiegħu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1019. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li jiġu riveduti ċertu speed limits partikolarment f’żoni fejn se jsir użu 
minn speed guns? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1020. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid għal xiex qed jintuża l-bini ta' Wied Rini Maritime Coastal Station u Wireless Telegraphy 
Station bħalissa? Jista’ jgħid jekk din l-art għadhiex proprjetà tal-Gvern jew inkella saritx tal-privat jew ġietx 
okkupata? 
 
26/05/2022 
 
 
 
 
 



11 
 

* 1034. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li t-triq ewlenija fejn il-Kottonera u l-madwar u ċjoè Triq San 
Franġisk f’Bormla tingħata wiċċ? Jekk fl-affermattiv, jista’ jagħti indikazzjoni meta? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1064. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid min ser ikun qiegħed jgħallem il-klassijiet preparatorji fil-Junior College (bi preparazzjoni 
għall-O'Level) għal dawk l-istudenti li jidħlu fil-kulleġġ b'O'Levels neqsin minn fost il-Malti, il-Matematika u l-
Ingliż - jekk hux il-letturi impjegati mill-Junior College jew jekk hux ser ikunu għalliema oħrajn? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1065. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ħjiel dwar meta ser jinbeda s-servizz tat-trasport periferjali f'Birkirkara, liema 
trasport kien parti mill-Manifest Elettorali tal-Partit Laburista fl-2019? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1066. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta se jibda s-servizz tal-Community Policing f'Birkirkara? 
 
27/05/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
 

41. IL-MINISTRU GĦALL-EKONOMIJA, IL-FONDI EWROPEJ U L-ARTIJIET, L-ONOR. SILVIO 
SCHEMBRI, jipproponi:  
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija tal-Artijiet għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ 
Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar l-Awtorità tal-Artijiet, Kap. 563.  
 
 
26.05.2022 

 
 

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  
 
4. Mozzjoni Nru 38 – Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-Sena 2022 – 

Votazzjoni  
 

5. Mozzjoni Nru 39 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-Sena 2022 – Votazzjoni  
 

 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
31 ta’ Mejju 2022                      SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 
 

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-ĦATRIET PUBBLIĊI 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar L-Erbgħa, 1 ta’ Ġunju 2022 fl-4.30 p.m. fil-
Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 
 

1. Proċedura li se tiġi segwita mill-Kumitat 
2. Smigħ fir-rigward tan-nomina tas-Sur Anthony Borg għall-kariga ta’ Chairperson tal-Bord tal-Ippjanar 

tal-Awtorità tal-Ippjanar 
 
 

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 
3. Eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the Contracts awarded 

to ElectroGas Malta Ltd. by Enemalta Corporation 
 
 

LAQGĦA KONĠUNTA BEJN  
IL-KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI U 

L-KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqgħu nhar l-
Erbgħa, 8 ta’ Ġunju 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati, fil-Parlament b’din l-aġenda: 
 

1. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali għas-sena 
2020  

2. Affarijiet Oħra 
 
 

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  
31 ta’ Mejju 2022                     SKRIVAN TAL-KAMRA 


