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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 14 

 
It-Tnejn, 6 ta' Ġunju, 2022 fit-3:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 55. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
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 
 
 
* 56. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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 
 
 
* 57. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 
 
 
* 58. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 
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* 59. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 
 
 
* 60. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 360. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtu 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 361. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru telenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtha 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 362. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtu 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 363. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtu 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
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* 364. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtu 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 365. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu taħtu 
mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 
 
17/05/2022 
 
 
* 586. 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 Luqa? Fejn u meta hu mistenni 
li jiġu installati iktar bus shelters f’Ħal Luqa? 
 
19/05/2022 
 
 
* 587. 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 fis-Siġġiewi? Fejn u meta hu 
mistenni li jiġu installati iktar bus shelters fis-Siġġiewi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 588. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-istrateġija tal-Gvern biex tittaffa l-problema enormi tat-traffiku f’Ħal Qormi? 
Jista’ jagħti d-dettalji għall-immaniġġar aħjar tat-traffiku f’Ħal Qormi? 
 
19/05/2022 
 
 
* 589. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-istrateġija tal-Gvern biex tittaffa l-problema enormi tal-parkeġġ f’Ħal Qormi? 
Jista’ jagħti d-dettalji ta’ kif se tiġi indirizzata l-problema ta’ nuqqas ta’ spazju ta’ parkeġġ f’Ħal Qormi? 
 
19/05/2022 
 
* 590. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm reati rrapportati fl-aħħar ħames snin f’Ħal Qormi, sena b’sena? Jista’ 
jgħid x’tip ta’ reati twettqu? 
 
19/05/2022
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* 591. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm reati rrapportati fl-aħħar ħames snin f’Ħal Luqa, sena b’sena? Jista’ 
jgħid x’tip ta’ reati twettqu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 684. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Peress li l-infrastruttura neċessarja ta’ taħt l-art diġà hija lesta, tista’ l-Ministru tgħid x’inhi r-raġuni li l-bdiewa 
taż-żona tas-Silġ f’Marsaxlokk għadhom ma bdewx jiġu provduti bin-'new water' biex jużawh għat-tisqija tar-
raba’ tagħhom? Meta tali provvista ser tkun disponibbli għal dawn il-bdiewa? Ser ikun hemm xi ħlas biex 
bdiewa jużaw in-‘new water’?  
 
23/05/2022 
 
 
* 786. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid ma’ min ikkonsultat l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni qabel ma ħarġet il-Linji Gwida 
għall-Ipproċessar tal-Applikazzjonijiet hekk kif ġew ippublikati nhar it-Tnejn 23 ta’ Mejju 2022 waqt laqgħa ta’ 
informazzjoni lill-Periti?  
 
24/05/2022 
 
 
* 787. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiċi akkademiċi u kompetenzi għandhom il-persuni kompetenti fis-suġġett li ser 
jivverifikaw u jiċċekjaw kull applikazzjoni li ssir mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni dwar jekk hemmx xi 
xogħlijiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-istess Awtorità? Min huma dawn l-assessuri, impjegati tal-Awtorità 
jew konsulenti privati? Kemm hemm min dawn l-assessuri ingaġġati mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni?  
 
24/05/2022 
 
 
* 788. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed jitħallsu għal kull applikazzjoni l-persuni kompetenti fis-suġġett li ser 
jivverifikaw u jiċċekjaw kull applikazzjoni li ssir mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni dwar jekk hemmx xi 
xogħlijiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-istess Awtorità jekk dawn mhux impjegati tal-Awtorità?  
 
24/05/2022 
 
 
* 789. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew sottomessi u konsegwentament assessjati mill-Awtorità tal-Bini u l-
Kostruzzjoni l-Method Statements, xahar b’xahar, minn Jannar 2021 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija 
parlamentari? Kemm damu jiġu assessjati dawn il-Method Statements li ġew sottomessi l-Building Construction 
Agency?  
 
24/05/2022 
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* 790. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid mill-1 ta’ Jannar 2021 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm kien 
hemm Method Statements assessjati mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni li dawn ġew assessjati f'perjodi ta': 
(a) inqas minn ġimgħa; 
(b) ġimgħa; 
(ċ) ħmistax-il ġurnata; 
(d) tliet ġimgħat; 
(e) xahar; 
(f) xahar u nofs; 
(g) xahrejn 
(h) xahrejn u nofs; 
(i) tliet xhur; 
(j) aktar minn tliet xhur? 
 
24/05/2022 
 
 
* 885. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 285 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 
 
 
* 886. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 286 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 
 
 
* 906. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jagħti l-lista tal-aġenziji akkreditati li jiffaċilitaw l-applikazzjonijiet f'isem il-ġenituri addottivi 
prospettivi? 
 
25/05/2022 
 
 
* 960. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 289 u tgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
26/05/2022 
 
 
 
 
 



6 
 

* 961. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 290 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 962. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 291 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 963. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 292 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
26/05/2022 
 
 
* 992. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
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 
 
 
* 993. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
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 
 
 
* 994. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
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 
 
* 995. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
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 
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* 996. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
 
* 997. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
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 
 
 
* 1035. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 663 u 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? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1042. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jara li l-Moll tal-Veċċja, Xemxija, San Pawl il-Baħar, li fih hemm numru ta’ arbli bil-fanali 
jkun mixgħul fil-ħinijiet meħtieġa speċjalment billejl? X’inhi r-raġuni għala dan il-moll issa ilu mitfi għal numru 
ta’ xhur? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1043. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jinforma x’tip ta’ tindif qed isir, inkluż knis u ħasil ta’ bankini u toroq, matul il-promenade ta’ 
San Pawl il-Baħar (inkluż Buġibba, Qawra u Xemxija)? Kull meta jsir dan ix-xogħol? Min qed iwettaq dan ix-
xogħol? Jista’ l-Ministru jara li dan ix-xogħol isir b’mod regolari, b’mod partikolari fix-xhur tas-sajf? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1044. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jinforma x’tip ta’ tindif qed isir, inkluż knis u ħasil ta’ bankini u toroq, matul il-promenade ta’ 
San Pawl il-Baħar (inkluż Buġibba, Qawra u Xemxija)? Kull meta jsir dan ix-xogħol? Min qed iwettaq dan ix-
xogħol? Jista’ l-Ministru jara li dan ix-xogħol isir b’mod regolari, b’mod partikolari fix-xhur tas-sajf? 
 
26/05/2022 
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* 1045. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm ġew allokati postijiet ta’ residenza, sena b’sena, u separatament għal 
kull lokalità tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar mill-2013 sad-data li qiegħda tiġi mwieġba din il-
mistoqsija? Minn dawn, kemm-il residenza kienet tal-Gvern u kemm minn dawn ir-residenzi kienu tal-privat? 
Minn dawn, kemm-il residenza kienet aċċessibbli għal persuni b’diżabilità? Mill-2013 sal-lum kemm-il 
binja/residenza nbniet apposta bħala residenza sabiex dawn il-postijiet jiġu allokati skont l-applikazzjonijiet 
mal-Awtorità tad-Djar f’dawn l-istess tliet lokalitajiet? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1046. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema għaqdiet volontarji lokali ssottomettew applikazzjoni għall-iskema 
tal-Gvern bl-isem Kwalità tal-Ħajja? Dawk l-għaqdiet volontarji 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 
għaqdiet volontarji bbenefikaw u għal liema proġett/i? Hemm possibilità li dawk l-għaqdiet volontarji li 
applikaw jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond matul is-sena li ġejja? Hemm ħsieb li din l-iskema terġa’ 
tinħareġ u meta? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1098. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'tip ta' permessi tal-ħinijiet li jirregolaw il-volum tal-mużika/storbju, għandhom l-
istabbilimenti ta' fuq il-baħar ġewwa Qui Si Sana, Tas-Sliema? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1099. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'tip ta' police patrol qed tingħata fil-lokalità ta' Tas-Sliema fiż-żona ta' Qui Si Sana, 
partikolarment fl-aħħar tal-ġimgħa? 
 
30/05/2022 
 
* 1100. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra rendikont tal-infiq kollu li sar fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-iSpecial 
Olympics, lil min sar il-ħlas u b'liema proċedura (direct order, tender eċċ.)? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1118. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġabar flus mil-liċenzji tal-karozzi fl-2021 u jindika wkoll kemm kienu dawk tar-red 
plate u kemm kienu dawk tal-classic cars? 
 
30/05/2022 
 



9 
 

* 1119. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hu n-numru ta’ infermiera nieqsa fil-Qasam 
tas-Saħħa? X’inhu jsir biex jiġi assigurat li jkun hemm biżżejjed infermiera f’dan il-qasam? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1120. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kif qed jitmexxa d-Dipartiment tal-Emerġenza fl-
Isptar Mater Dei? Kemm kien hemm pazjenti li għamlu użu minnu s-sena l-oħra? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1121. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk iċ-Ċentri tas-Saħħa kollha għandhomx is-
servizz ta’ social worker? Xħin jistgħu jiġu kkuntattjati dawn il-professjonisti u jista’ d-Deputat Prim Ministru 
jgħid ukoll jekk dan is-servizz jistax jingħata fid-djar skont l-esiġenzi tal-pazjenti? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1122. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’tip ta’ għajnuna ngħatat mill-Aġenzija Victim Support lill-anzjani f’każijiet fejn kienu 
sfaw vittmi tal-kriminalità? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1123. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta’ xogħlijiet infrastrutturali li wettaq il-Kunsill Lokali 
ta’ Marsaskala mis-sena 2020 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jgħid ukoll fejn saru dawn ix-
xogħlijiet, fiex kienu jikkonsistu, kemm kienet l-ispiża u min wettaq dawn ix-xogħlijiet? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1133. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 922 u ċjoè: 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? 
 
 
31/05/2022 
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* 1135. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 822 u ċjoè: 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 l-artikolu 3(6) tal-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? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1138. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tara li titranġa s-sitwazzjoni tad-dawl tat-triq (street lighting) fi Pjazza Antoine De Paule, Triq 
tal-Borġ, Triq Ħaż Żabbar u toroq oħra tal-madwar f'Raħal Ġdid, fejn id-dawl issa ilu ġranet jew ma jixgħelx 
jew jixgħel tard ħafna billejl? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1139. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 536, peress li triq li tagħti għall-kamra tan-nar 25 ta’ Novembru, li 
hija triq rurali, mhux imniżżla, jista’ l-Ministru jara li din it-triq tkun inkluża? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1140. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jispjega għaliex żona ġewwa Baħar iċ-Ċagħaq, preċiżament ġewwa Triq ir-Ridott, li skont is-
Central Malta Local Plan hija green area, bdiet tintuża bħala parkeġġ u dan wara intervent minn Infrastructure 
Malta? Għaliex il-Kunsill Lokali tan-Naxxar ma kienx avżat? Għaliex ma saret ebda applikazzjoni sabiex 
jinħareġ permess? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1141. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ż-żona ġewwa Baħar iċ-Ċagħaq, preċiżament ġewwa Triq ir-Ridott kantuniera ma' 
Triq Anton Manwel Caruana, li hija designated bħala parkeġġ skont il-Malta Central Plan,  ser tiġi effettivament 
konvertita u tibda tintuża bħala parkeġġ? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1142. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet sabiex jinħolqu camping sites ġodda u jekk iva fejn? 
 
31/05/2022 
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* 1143. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu fil-grad ta' Social Assistant ġewwa r-Residenza  San 
Vinċenz de Paule? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1144. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta' reati kriminali li seħħew fil-lokalità tal-Ħamrun fis-snin 
2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1145. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta' reati kriminali li seħħew fil-lokalità tal-Belt Valletta fis-snin 
2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1146. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta' reati kriminali li seħħew fil-lokalità tal-Furjana fis-snin 
2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1147. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm rapporti ta' reati kriminali li seħħew fil-lokalità tal-Marsa fis-snin 2017, 
2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
 
* 1151. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Fid-dawl tat-tixrid riċenti ta' skart minn proġett fil-Balluta li niġġes il-Bajja tal-Balluta, tista' l-Ministru tispjega 
x'miżuri ttieħdu biex ma jkunx hemm aktar skart imxerred fil-Bajja tal-Balluta minn dan il-proġett? 
 
31/05/2022 
 
* 1152. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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, peress li huma kollha sadid? 
 
31/05/2022 
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* 1153. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta se jiġu installati l-arbli tad-dawl neqsin fuq il-promenade f’Tas-Sliema, li kienet 
saritilhom il-ħsara minn maltemp aktar minn tliet snin ilu u li ilhom neqsin minn dakinhar? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1154. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jgħid għaliex tnejn biss mit-23 rakkomandazzjoni magħmula mill-GRECO ġew 
implimentati bi sħiħ, filwaqt li 11 mit-23 rakkomandazzjoni ġew implimentati parzjalment u disgħa mit-23 
rakkomandazzjoni ma ġew implimentati xejn? 
Meta se jiġu implimentati bi sħiħ il-11-il rakkomandazzjoni li ġew implimentati parzjalment? Meta se jiġu 
implimentati d-disa’ rakkomandazzjonijiet li ma ġew implimentati xejn? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1155. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Fid-dawl tal-konsegwenzi serji ħafna li qed ikollha fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji tagħna u fuq il-ħajja 
tagħna ta’ kuljum, jista’ l-Ministru jaġġorna din il-Kamra dwar x’qed isir biex Malta titneħħa mil-lista griża tal-
Financial Action Task Force (FATF) u meta qed jistenna li pajjiżna jitneħħa mil-lista griża tal-FATF? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1156. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jispjega x'qed isir biex pajjiżna jitneħħa mil-lista tar-Renju Unit ta' pajjiżi b'riskju għoli għall-
ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1162. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 909 jista' l-Ministru jgħid f'liema parti ta' Malta hemm 
cameras viċin tat-traffic lights? Jista’ jgħid ukoll għaliex m'hemmx sinjali ta' dawn il cameras? Jista' jgħid jekk 
is-sewwieq għandux ikun jaf li hemm dawn il-cameras? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1165. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 976, jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kull tip ta’ 
kuntratt, kemm dawk ta’ postijiet mibnija mill-Gvern, dawk b’xi ftehim mal-privat u/jew kull tip ieħor, u jgħid 
kemm saru minn kull tip? 
 
31/05/2022 
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* 1166. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 821, jista’ l-Ministru jikkonferma li allura ma ttieħdet l-
ebda azzjoni fuq in-nuqqas tal-kumpanija Enemalta plc., li tagħha l-Gvern għandu s-sehem maġġoritarju, li 
tissottometti l-kontijiet awditjati tagħha għas-snin 2019, 2020 u 2021 fil-ħin? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1167. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid mill-2017 s’issa, sena b’sena, kemm-il ilment ta’ interess ġenerali saru a tenur tal-artikolu 
12B tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, minn entità kwalifikata? F’kull każ tista’ l-Ministru 
tgħid liema kienet l-entità kwalifikata li għamlet l-ilment, dwar xiex kien jittratta l-ilment u l-eżitu - jekk kien 
hemm - sussegwenti għall-ilment?  
 
31/05/2022 
 
 
* 1168. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid attwalment min huma ċ-chairperson, id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tar-
Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS)? Tista’ tgħid f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u 
għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna 
konċernata? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1169. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid attwalment min huma ċ-chairperson, id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-
Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob (MGA)? Jista’ jgħid f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u għal kemm 
żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1170. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid attwalment min huma ċ-chairperson, id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-
Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? Jista’ jgħid  f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u 
għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna 
konċernata? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1171. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid attwalment min huma ċ-chairperson, id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-
Gvernaturi tal-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA)? Tista’ 
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tgħid f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali 
hiex l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1172. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 530 u ċjoè: B’referenza għall-mistoqsija numru 94, jista’ l-
Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema miż-Żejtun, Ħal Għaxaq, Marsaxlokk u Wied il-Għajn separatament fl-
Iskema tal-Komunità?  Jista' jgħid ukoll x’inhi l-proċedura preżenti biex persuna tifforma parti minn din l-
iskema? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1173. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 531, tista’ l-Ministru tikkonferma li t-tieni kuntrattur twaqqaf u issa 
qed isiru l-preparamenti biex jinstab kuntrattur ieħor?  Meta taħseb li dan se jinstab u allura jkun jista’ jitlesta 
dan ix-xogħol, li ilu għaddej għal numru ta’ snin b’inkonvenjent bla bżonn għar-residenti u kull min juża dawn 
l-akkwati? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1174. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 532, tista’ l-Ministru tikkonferma li dan is-sit ta’ Delimara 
se jkun kunsidrat ħalli jsir ix-xogħol ta’ restawr u tisbiħ meħtieġ? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1175. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Għajn Osiris ġewwa Marsaxlokk hiex ser issir, minħabba li fil-passat kienet triq 
li kellha ssir meta kien qed isir xogħol ma’ Triq il-Port Ruman? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1176. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser issir Triq San Franġisk fiż-Żejtun meta f’Novembru li għadda r-residenti kienu 
infurmati li ser issir? 
 
31/05/2022 
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* 1188. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1047, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-
Drittijiet tat-Tfal u li issa ġiet riferuta lilu, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm baqa’ bankini fil-lokalità 
ta’ Marsaskala li għandhom problema ta’ aċċessibilità? 
 
01/06/2022 
 
* 1189. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jindika x’xogħol u xi proġett għaddej fuq Torri Mamo f’Wied-il-Għajn u kemm hu maħsub li 
jdum u jintnefaq fuq l-istess proġett? 
 
01/06/2022 
 
* 1190. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra bil-ħinijiet pubbliċi għal-librerija pubblika f’Wied il-Għajn? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1191. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra bil-ħinijiet pubbliċi għal-librerija pubblika fiż-Żejtun? Jista’ wkoll jinforma 
lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1192. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time 
residenti ż-Żejtun tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena bis-sess relattiv? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1193. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time 
residenti Ħal Għaxaq tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena bis-sess relattiv? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1212. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra meta ser jinbidel arblu tad-dawl fi Triq Hompesch, kantuniera ma' Triq is-
Sur fil-Fgura,  li kien tqaċċat f'inċident minn karozza f'Marzu li għadda? Peress li l-Kunsill Lokali tal-Fgura ilu 
jirrapporta dan l-arblu għal dawn l-aħħar tliet xhur, inkluż permezz ta’ reminders, u r-risposta li jieħu mill-
Enemalta hija biss li l-ilment tagħhom qed jiġi kkonsidrat, u peress li dan l-arblu li l-parti ta’ madwar metru 
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għadha mwaħħla mal-bankina qed toffri periklu enomi lil kull min ikun qed juża din il-bankina li tinsab fit-triq 
prinċipali tal-Fgura, tista’ l-Ministru tgħid jekk hux aċċettabbli li arblu li joffri dan il-periklu kollu jdum iktar 
minn tliet xhur sabiex jinbidel? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1213. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għax-xogħlijiet li qed isiru fi Triq il-Kitba fil-Fgura mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, tista’ 
l-Ministru: 
a. tispjega għaliex dawn ix-xogħlijiet ilhom għaddejjin f'din it-triq għal dawn l-aħħar sitt xhur; u 
b. meta ser jitlestew dawn ix-xogħlijiet? 
Apparti li f'din it-triq hemm l-entratura prinċipali tal-Iskola Primarja bl-inkonvenjenzi li din iġġib magħha għall-
istudenti u l-ġenituri tagħhom, ir-residenti ta’ din it-triq qed jgħaddu minn inkonvenjenti kbar ta’ trabijiet kif 
ukoll lanqas jistgħu jużaw il-garages tagħhom stess; u peress li din it-triq hija parti mir-rotta tal-Purċissjoni tal-
festa tal-Fgura, tikkonferma li t-triq ser tkun lesta u miftuħa mill-ġdid fi żmien tajjeb sabiex tkun tista’ tintrama 
għall-festa u l-purċissjoni tgħaddi minnha? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1214. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B'referenza għax-xogħlijiet li qed isiru mill-aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta f'parti minn Triq Mater Boni 
Consilii fil-Fgura, jista’ l-Ministru: 
a. jagħti data meta ser jitlesta x-xogħol u t-triq terġa’ tinfetaħ mill-ġdid; 
b. jinforma lill-Kamra jekk hemmx xi problemi tekniċi jew finanzjarji li permezz tagħhom ix-xogħol kellu jieqaf 
u dan b'iktar inkonvenjent għar-residenti ta' din it-triq u tal-madwar; u 
ċ. jikkonferma jekk it-triq hijiex ser tkun lesta u miftuħa sal-festa tal-Fgura peress li din it-triq tifforma parti 
mir-rotta tal-purċissjoni? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1268. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 695, jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri 
tal-Kumitat Konsultattiv għas-Servizzi dwar l-Utilitajiet u jekk dawn jirċevux xi forma ta’ ħlas għall-attendenza 
u l-ħidma tagħhom, u jekk iva f’kull każ kemm hu l-ħlas? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1270. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1030, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Jista’ jara li tingħata attenzjoni lill-promenade mill-Ponta tal-Isla, iddur ma' Dock 1 
u sa Sant’Anġlu, b’mod partikolari jekk iħossx li hemm bżonn jiżdiedu l-istreet furniture (bankijiet, bins eċċ.) u 
li jinżammu aħjar minn dawk li hemm? 
 
01/06/2022 
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* 1271. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1030, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Jista’ jara li tingħata attenzjoni lill-promenade mill-Ponta tal-Isla, iddur ma' Dock 1 
u sa Sant’Anġlu, b’mod partikolari jekk iħossx li hemm bżonn jiżdiedu l-istreet furniture (bankijiet, bins eċċ.) u 
li jinżammu aħjar minn dawk li hemm? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1272. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1030, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Jista’ jara li tingħata attenzjoni lill-promenade mill-Ponta tal-Isla, iddur ma' Dock 1 
u sa Sant’Anġlu, b’mod partikolari jekk iħossx li hemm bżonn jiżdiedu l-istreet furniture (bankijiet, bins eċċ.) u 
li jinżammu aħjar minn dawk li hemm? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1273. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1028, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè:  Jista’ 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 
persuni? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1274. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1028, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Jista’ 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 
persuni? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1275. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1028, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Turiżmu u li 
issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Jista’ 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 
persuni? 
 
01/06/2022 
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* 1304. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 910, tista’ l-Ministru tgħid x'inhuma l-"interessi 
kummerċjali" li qed tirreferi għalihom, ġaladarba l-Enemalta għandha monopolju fuq id-distribuzzjoni tal-
enerġija elettrika, li hu suq li għadu mhux liberalizzat, u allura m'għandhiex kompetizzjoni? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1309. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif se tkun qed taħdem l-għotja ta’ €1,000 fis-sena lill-first time buyers u meta dawk 
eleġibbli se jibdew jibbenefikaw? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1321. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk huwiex minnu li l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga mhux qed ikollhom night watch 
duties? Jekk iva, għaliex? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1322. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga hux qed taħdem matul il-lejl? Jekk iva, sa xħin?  
 
02/06/2022 
 
 
* 1323. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jispjega jekk għadux jeżisti s-Surveillance Team fi ħdan l-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1324. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li d-dilettanti tan-nar tal-festi jiġu megħjuna fl-ispejjeż kbar li 
għandhom fejn jidħlu permessi u garanziji marbuta mal-ħruq tan-nar? Jista' jtaffi l-burokrazija żejda fejn jidħol 
il-ħruġ tal-permessi għal dan il-logħob tan-nar? 
 
02/06/2022 
 
* 1338. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm infetħu libelli fil-ħames snin bejn l-2017 u l-2021 u kemm ingħalqu fl-istess 
perjodu? 
 
02/06/2022 
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* 1351. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux mistenni jkun installat bus shelter fil-pjazza tas-Siġġiewi hekk kif ma teżisti l-
ebda protezzjoni mill-elementi għall-passiġġiera?  
 
02/06/2022 
 
 
* 1352. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Peress li f’din is-sena skolastika xi ġenituri esprimew il-bżonn li l-Kindergarten ġewwa ż-Żejtun tkun estiża, 
peress li skont dawn il-ġenituri l-iskola hija ffullata bit-tfal li jattendu f'din l-iskola, tant li fil-klassijiet qed ikunu 
numru ta' studenti konsiderevoli, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li din l-iskola tiġi mkabbra/estiża 
biex tilqa’ għad-domanda li hemm u biex it-tfal li qed jattendu bħalissa jkunu mqassma f’aktar gruppi iżgħar? 
Jekk hemm dan il-ħsieb, jista’ jagħti aktar dettalji f’termini ta’ żmien meta dan se jibda jitwettaq? 
 
02/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
 

45. IL-MINISTRU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA, L-ONOR. MIRIAM DALLI, 
tipproponi:  
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena finanzjarja 
mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent, Kap. 549.  
 
 
01.06.2022 

 
 

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. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Tieni Qari – Ministru 
għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  

 
5. Mozzjoni Nru 38 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 

għas-Sena 2022 – Votazzjoni  
 

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

7. Mozzjoni Nru 41 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija tal-Artijiet għas-Sena 2022 – Votazzjoni  
 

 
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
3 ta’ Ġunju 2022                                    SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 
 
 

 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  
3 ta’ Ġunju 2022                                 SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


