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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 15 

 
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
* 1012. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 22775 tal-Leġiżlatura XIII, tista’ l-Ministru 
tgħid fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Regolament UE 2017/2394, x’passi sussegwenti għat-tweġiba 
mogħtija u x’miżuri leġiżlattivi ttieħdu fir-rigward tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, l-Awtorità 
Maltija tat-Turiżmu u l-Awtorità tax-Xandir fejn allura kien ġie spjegat li kienu qed jiġu mħejjija l-emendi 
leġiżlattivi neċessarji?  Tista’ tindika liema liġijiet saru f’kull każ? 
 
26/05/2022 
 
 
* 61. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
* 62. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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 
 
* 63. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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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* 64. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order 
ħarġet mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil 
min inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 65. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-
mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur 
totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 66. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tiegħu u kull entità li taqa’ taħtu u kemm kien il-valur totali ta’ dawn id-direct orders? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 366. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 367. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid bħalissa kemm hemm ħaddiema fl-iskema Xogħol fil-Komunità? Kemm hemm ħaddiema 
f’Malta u f’Għawdex? Fejn huma assenjati dawn il-ħaddiema u x’inhuma l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-istess 
ħaddiema? Jista’ jgħid għal kull każ ta’ kull ħaddiem, meta beda jaħdem f’din l-iskema? 
 
17/05/2022 
 
 
* 368. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-numru ta' persuni fil-lista tal-qgħad fl-2019, 2020, u fl-2021 sal-lum? Jista’ 
jgħid ukoll f'liema oqsma l-iktar li sabu impjiegi dawk il-persuni li kienu fir-reġistru? 
 
17/05/2022 
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* 369. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ħaddiema f’pajjiżna li għandhom paga taħt il-paga medja? 
 
17/05/2022 
 
 
* 370. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ħaddiema f’pajjiżna li għandhom il-paga minima? 
 
17/05/2022 
 
 
* 371. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm impjegati full-time li kienu/huma impjegati mas-settur pubbliku bejn l-
2013 u l-2022? 
 
17/05/2022 
 
 
* 592. 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 fis-Siġġiewi, sena b’sena? Jista’ 
jgħid x’tip ta’ reati twettqu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 593. 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’Ħaż-Żebbuġ, sena b’sena? Jista’ 
jgħid x’tip ta’ reati twettqu? 
 
19/05/2022 
 
 
* 633. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’mekkaniżmu se jintuża biex titħaddem l-iskema ta’ €30 miljun li biha għandhom 
jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ? 
 
19/05/2022 
 
* 634. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern għall-miżuri long-term li minnhom jibbenefikaw kumpaniji 
involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ, minħabba l-inflazzjoni u ż-żieda fi 
spejjeż? 
 
19/05/2022 
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* 635. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’mekkaniżmu se jintuża biex titħaddem l-iskema ta’ €30 miljun li biha għandhom 
jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ? 
 
19/05/2022 
 
 
* 636. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern għall-miżuri long-term li minnhom jibbenefikaw kumpaniji 
involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ, minħabba l-inflazzjoni u ż-żieda fi 
spejjeż? 
 
19/05/2022 
 
 
* 791. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni kemm qed tħallas lill-individwi biex jiġi assessjat kull 
Method Statement li jiġi sottomess mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni? F’każ li xogħol ta’ kostruzzjoni 
jkollu aktar minn Method Statement wieħed (għax fil-proġett propost ikun hemm kemm twaqqiegħ, tħaffir u 
bini jew kombinazzjoni ta’ dawn t-tlieta), min jagħmel l-assessjar ta’ dawn il-Method Statements jiġi mħallas 
għal kull wieħed minn dawn il-Method Statements separatament? F’każ li Method Statement jiġi mibgħut lura 
lil min ikun għamlu biex jiġi rranġat, kif jerġa’ jiġi sottomess u kemm jiġi mħallas l-assessur li jerġa’ jassessjah 
mill-ġdid? 
 
24/05/2022 
 
 
* 792. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni lill-assessuri għall-assessjar tal-
Method Statements sottomessi mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, xahar b’xahar, minn Jannar 2021 
sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 
 
24/05/2022 
 
* 793. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, xahar b’ xahar minn Jannar 2021 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 
kemm kien hemm Method Statements li ntbagħtu lura għand min għamilhom biex jiġu rranġati? 
 
24/05/2022 
 
* 794. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jispjega fid-dettall f’liema ċirkostanza tkun tista’ tiġi sottomessa lill-Awtorità tal-Bini u l-
Kostruzzjoni d-dikjarazzjoni li x-xogħol ma jaqax taħt l-iskop tal-L.S. 623.06 (AL136/2019 kif emendat)? 
X’informazzjoni addizzjonali tkun trid tiġi sottomessa lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni ma’ din id-
dikjarazzjoni? 
 
24/05/2022 
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* 795. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew sottomessi dikjarazzjonijiet li x-xogħol ma kienx jaqa’ taħt l-iskop tal-L.S. 
623.06 (AL136/2019 kif amendat), xahar b’xahar minn Jannar 2021 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija 
parlamentari? 
 
24/05/2022 
 
 
* 796. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid, xahar b’xahar minn Jannar 2021 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 
kemm ġew sottomessi dikjarazzjonijiet li x-xogħol ma kienx jaqa’ taħt l-iskop tal-L.S. 623.06 (AL136/2019 kif 
emendat) hekk kif definit taħt ir-regolament numru 4 tal-istess Avviż Legali? 
 
24/05/2022 
 
 
* 964. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 293 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 
 
 
* 998. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
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 
 
 
* 999. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
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 
 
 
* 1000. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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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* 1001. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 
 
 
* 1002. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 
 
 
* 1003. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 
 
 
* 1057. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari numru 667 jista’ d-Deputat Prim Ministru u 
Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar meta hu mistenni li tiġi sottomessa l-applikazzjoni neċessarja quddiem 
l-Awtorità tal-Ippjanar? Meta hu mistenni li dan iċ-ċentru jibda jintuża u x'servizzi huma ppjanati li jibdew 
jingħataw f'dan iċ-ċentru? Jista’ l-Ministru jassigura li fil-pjanti jiġi pprovdut parkeġġ pubbliku, liema parkeġġ 
bħalissa jinsab f'dan is-sit? 
 
27/05/2022 
 
 
* 1085. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra f’liema kliniċi tal-Gvern jingħata s-
servizz ta’ oftalmologu, u l-frekwenza li bih jingħata dan is-servizz? Jista’ jinforma kemm ilu li s-servizz ta’ 
oftalmologu mill-klinika tal-Gvern fil-Mosta twaqqaf u meta hemm ħsieb li dan is-servizz jerġa’ jibda jingħata? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1086. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra dwar jekk il-Gvern għandux pjan li 
jingħataw b’xejn il-Continuous Glucose Monitors lill-pazjenti dijabetiċi tat-Type 1 kollha, u li jingħataw l-
istrippi tal-monitoraġġ b’xejn lill-istess persuni? Preżentement lil min qegħdin jingħataw dawn il-monitors u l-
istrippi? 
 
30/05/2022 
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* 1087. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li taw l-eżamijiet għall-Principal u Uffiċjal Eżekuttiv li 
saru s-sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, u kemm minn dawn għaddew? Kemm minn dawn li għaddew kienu diġà 
ħaddiema taċ-Ċivil? Kemm minn dawn li għaddew ma kinux ħaddiema taċ-Ċivil? Kemm kien hemm persuni li 
m'għaddewx minn dawn l-eżamijiet? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1088. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm u kif ġew infurmati l-persuni li għaddew mill-eżamijiet għall-Principal u 
Uffiċjal Eżekuttiv li saru s-sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, u jekk hux kull min għadda ġie infurmat bir-riżultat 
tal-eżami? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1089. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk dawk il-persuni li għaddew mill-eżamijiet għall-Principal u Uffiċjal Eżekuttiv li 
saru s-sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, ġewx infurmati strettament fl-ordni li kklassifikaw? Jekk le għalfejn, u xi 
kriterji ntużaw biex ikklassifikaw lill-persuni? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1090. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm minn dawk il-ħaddiema li għaddew mill-eżamijiet għall-Principal u Uffiċjal 
Eżekuttiv li saru s-sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, ma kinux ħaddiema taċ-Ċivil u li diġà ġew assenjati fil-post? 
Kemm hemm minn dawk il-ħaddiema li kienu maċ-Ċivil li ntbagħtu u ġew trasferiti fejn talbu? Kemm kien 
hemm ħaddiema maċ-Ċivil li xtaqu jibqgħu fejn kienu? U kemm hemm li għadhom ma ġewx assenjati? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1091. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’qiegħed iżomm lill-Gvern milli dawk il-persuni li għaddew mill-eżami għall-
Principal u Uffiċjal Eżekuttiv li saru s-sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, u għaddew, jiġu assenjati uffiċjalment fil-
postijiet tagħhom, u dan wara li għaddew aktar minn disa’ xhur li nħarġu r-riżultati? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1124. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġiet tiswa l-underpass tal-Imrieħel s'issa u kemm hi stmata li se tiġi tiswa? 
 
30/05/2022 
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* 1125. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il tunnellata ta’ boroż tal-plastik griżi jew ħodor qed jintużaw għall-ġbir tar-
riċiklaġġ fis-sena? X’inhuma l-pjanijiet tal-Gvern biex jinċentiva l-użu aħjar tal-kaxxi tal-kartun vojta li 
jkollhom il-ħwienet bħala kontenituri ta’ skart ieħor fl-iskema tar-riċiklaġġ? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1126. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’sar mill-iskema “Ninu Bninu”, peress li l-aħħar vouchers li ntbagħtu kien f’April, u x-
xahar ta’ Mejju wasal biex jispiċċa u l-vouchers għadhom ma ntbagħtux?  
 
30/05/2022 
 
 
* 1127. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk persuna tirtira b’pensjoni wara snin ta’ servizz, jekk dik il-persuna kienet taħdem 
maċ-Ċivil u professjonista u taqa’ taħt il-Ftehim Kollettiv, il-pensjoni ta’ dik il-persuna hija aġġustata skont il-
Ftehim Kollettiv ġdid? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1128. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 504, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Inklużjoni, il-
Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u li issa ġiet riferuta lilu, jista’ l-Ministru jgħid jekk hux possibbli li l-
iskejjel tal-Istat ikollhom numru ta’ frames li jistgħu jintużaw mill-iskejjel skont il-bżonn, biex b’hekk tifel jew 
tifla tħalli l-frame personali tagħha d-dar, titla’ t-trasport ma’ tfal oħra u mbagħad issib il-frame l-iskola meta 
tasal?  B’hekk dawn it-tfal ikunu jistgħu jkomplu ma’ tfal oħra mingħajr ma jkollhom bżonn ta’ trasport 
speċjalizzat. 
 
30/05/2022 
 
* 1129. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 505, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Inklużjoni, il-
Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur u li issa ġiet riferuta lilu, peress li persuni b’diżabiltà fiżika jista’ 
jkollhom abbilitajiet intellettwali ta’ livell għoli u allura l-edukazzjoni tagħhom tibqa’ anke sejra f’livelli post-
sekondarji u terzjarji, jista’ l-Ministru jgħid x’qed jiġri f’dawn il-livelli? Jista’ jgħid jekk ikunx hemm persuni 
bħal Learning Support Educators li jgħinu lil dawn il-persuni f’dawn il-livelli wkoll? 
 
30/05/2022 
 
* 1148. 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-Pietà li tinkludi 
wkoll Gwardamangia fis-snin 2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u 
skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
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* 1149. 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 ta' Santa Venera fis-snin 
2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? Jista' jaqsam din l-informazzjoni sena b'sena u skont ir-reat irrappurtat? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1157. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Peress li skont it-Terms of Reference tal-Bord Editorjali tal-PBS (para. 6d) l-istess Bord irid kull sena 
jippreżenta rapport, jista' l-Ministru jippubblika r-rapport mill-2016 sal-lum? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1158. 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 Extended Public Service Obligation 
(EPSO) għas-snin 2019, 2020 u 2021? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1159. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex il-pazjenti li jmorru jiġbru r-riżultati tal-
X-Ray mill-Poliklinika fl-Imsida, fil-ġurnata u l-ħin li fih ġew infurmati biex imorru, huma mġiegħla jistennew 
għal aktar minn erba’ sigħat qabel jingħata r-riżultat? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1160. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta se jinħatar il-Bord tad-Diretturi tal-PBS, għal liema terminu se jinħatru u x'se tkun ir-
remunerazzjoni tagħhom? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1177. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta ser isir ix-xogħol mill-Awtorità tad-Djar fuq lift li jinsab f’Binja Ħal Ġinwi, Triq 
Axtart, ġewwa Marsaxlokk? 
 
31/05/2022 
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* 1178. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk Misraħ ta’ Pizzuta ġewwa ż-Żejtun hux ser isir bit-tarmak?  Jekk fl-affermattiv, meta 
se jsir dan ix-xogħol? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1179. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jitħalla li jsir parkeġġ fl-iskola l-ġdida ta’ Wied il-Għajn mir-residenti fil-
ħinijiet ta’ filgħaxija minħabba l-problema ta’ parkeġġ li hemm? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1180. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1036, jista’ l-Ministru jagħti l-lista ta’ min ġie 
awtorizzat u minn effettivament ibbenefika mis-seba’ tunnellati u nofs għall-qabdiet inċidentali? Jista’ jgħid 
f’kull każ kemm ħadu?  F’liema żona jew żoni dawn jistgħu jsiru u fejn effettivament saru? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1194. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm persuni jaħdmu fi ħdan id-Dipartiment tal-Probation and 
Parole u jekk hemmx ħsieb li jkun hemm reklutaġġ ġdid u jekk iva, f’liema grad? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1195. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk fil-Kunsill Lokali waslux ilmenti ta’ numru ta’ familji fi Triq il-
Kampanella, Fgura fil-parti t’isfel tagħha, senjatament ma’ żbroff ta’ drenaġġ fi proprjetà privata u jekk humiex 
se jsiru x-xogħlijiet neċessarji biex tiġi solvuta l-problema? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1196. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk fil-Ministeru waslux ilmenti ta’ numru ta’ familji fi Triq il-
Kampanella, Fgura fil-parti t’isfel tagħha, senjatament ma’ żbroff ta’ drenaġġ fi proprjetà privata u jekk humiex 
se jsiru x-xogħlijiet neċessarji biex tiġi solvuta l-problema? 
 
01/06/2022 
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* 1197. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk fil-Ministeru waslux ilmenti ta’ numru ta’ familji fi Triq il-
Kampanella, Fgura fil-parti t’isfel tagħha, senjatament ma’ żbroff ta’ drenaġġ fi proprjetà privata u jekk humiex 
se jsiru x-xogħlijiet neċessarji biex tiġi solvuta l-problema? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1198. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra jekk fil-Ministeru waslux ilmenti ta’ numru ta’ familji fi Triq il-
Kampanella, Fgura fil-parti t’isfel tagħha, senjatament ma’ żbroff ta’ drenaġġ fi proprjetà privata u jekk humiex 
se jsiru x-xogħlijiet neċessarji biex tiġi solvuta l-problema? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1199. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għall-problema li numru ta’ residenti Tarxiniżi qed jiffaċċjaw għax m’għandhomx faċilitajiet 
bankarji ta’ xejn, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk sarux rappreżentazzjonijiet mill-Ministeru ma’ 
entitajiet bankarji dwar dan sabiex ikun hemm dan is-servizz? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1269. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 696, jista’ l-Ministru jgħid min kienu l-membri tal-Bord 
għas-Soluzzjoni ta’ Tilwim għal Networks dwar l-Utilitajiet li allura skont it-tweġiba mogħtija offrew ir-riżenja 
tagħhom, għal kemm kienet il-ħatra ta’ kull wieħed minn dawn il-membri tal-Bord u f’kull każ, x’kien il-ħlas 
għal ħidma tagħhom? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1276. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm irmiġġi (berths) amministrati minn Transport Malta fid-daħla ta' Dock 1 
Bormla? Jista' jgħid kemm minnhom jinsabu fin-naħa ta' Bormla u kemm fin-naħa tal-Isla? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1277. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta jaħseb li l-Berthing Place li qed isir Bormla jibda jintuża mill-Ferry? 
 
01/06/2022 
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* 1278. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk għandux pjanijiet sabiex il-multi-level car park li għalih kien inħareġ tender lura fis-
sena 2014, jistax jerġa’ jinħareġ u dan peress li żona li twaqqgħet quddiem l-Iskola Primarja ta' Bormla għal dan 
il-għan għadha fi stat ta' abbandun? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1279. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet li l-unika bajja ramlija fil-Port il-Kbir, ċjoè l-Bajja ta' Rinella, 
tingħata upgrade bħal żieda ta' ramel u aċċessorji tal-bajjiet? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1280. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu x-xogħlijiet f'Sally Port (it-Toqba) il-Birgu? Meta jaħseb li r-residenti jkunu 
jistgħu jużaw din iż-żona għall-għawm mingħajr perikli? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1281. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jgħid fiex waslu x-xogħlijiet tal-Pjazza u x-Xatt tal-Kalkara? Meta jaħseb li se jiġu fi tmiemhom 
dawn ix-xogħlijiet ? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1296. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid minn min hu kompost il-Foundation for Senior Citizen Services Board? Jista' jgħid 
x'inhuma r-remunerazzjoni, ħlas u benefiċċju li qed jirċievu dawn il-membri, jekk inhu l-każ? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1297. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid minn min hu kompost il-Home Help Appeals Board? Jista' jgħid x'inhuma r-
remunerazzjoni, ħlas u benefiċċju li qed jirċievu dawn il-membri, jekk inhu l-każ? 
 
01/06/2022 
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* 1298. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid minn min hu kompost il-Management Committee of St Vincent de Paule? Jista' jgħid 
x'inhuma r-remunerazzjoni, ħlas u benefiċċju li qed jirċievu dawn il-membri, jekk inhu l-każ? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1299. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid minn min hu kompost in-National Commission on Active Ageing? Jista' jgħid x'inhuma r-
remunerazzjoni, ħlas u benefiċċju li qed jirċievu dawn il-membri, jekk inhu l-każ? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1303. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex l-arblu tad-dawl (li r-ritratt tiegħu jinsab anness) li jinsab fin-nofs 
ta’ żona ffrekwentata mill-vetturi ħdejn il-moll tal-Veċċja jitneħħa minn fejn qiegħed, minħabba l-periklu li qed 
joħloq għal dawk li jkunu fl-inħawi, peress li kif jien infurmata, dan l-arblu kien twaħħal għal użu temporanju 
sakemm saru xogħlijiet fuq binja privata fl-istess żona, liema xogħlijiet issa jidher li tlestew?  
 
01/06/2022 
 
 
* 1305. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Mingħajr ma jidħol fil-mertu tal-investigazzjonijiet kriminali li għaddejjin bihom il-Pulizija, jista’ l-Ministru  
jinforma lill-Kamra x'kien l-eżitu tal-ispezzjoni li wettqet is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali fuq l-
artifatt storiku li nstab fil-proprjetà privata tal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, u 
jinfurmana jekk is-Sovrintendenza kkonkludietx li l-artifatt huwa wieħed awtentiku jew le? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1310. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 234, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema huma dawk 
il-proġetti li twettqu, sena b’sena, mill-2016 sad-data li qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari? 
Liema huma dawk il-proġetti li hemm ippjanati li jsiru, sena sena, fl-2022, u fis-snin ta’ wara, u kemm hi l-
istima għal kull proġett? Jista’ jagħti tagħrif dwar kemm kienet is-somma totali li tħallset sena b’sena minn 
mindu daħal dan il-ħlas sad-data li qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari? X’inhi n-nefqa fuq kull 
waħda mix-xogħlijiet indikati fir-risposta ta' mistoqsija parlamentari  234? Kemm fadal kontijiet li jridu jitħallsu 
u kemm fadal fondi bħalissa? Kemm kienet is-somma totali li tħallset minn mindu daħal dan il-ħlas sad-data li 
qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari? Kemm hi s-somma totali li hi ppjanata li titħallas mid-data 
li qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari sal-aħħar tas-sena, u kemm hu ppjanat li se jkun id-dħul 
għall-istess perijodu?  
 
02/06/2022 
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* 1311. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
B’referenza għat-tweġibiet ta’ mistoqsijiet parlamentari 234 u 670, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm 
kienet is-somma totali li tħallset sena b’sena minn mindu daħal dan il-ħlas sad-data li qiegħda tiġi mwieġba din 
id-domanda parlamentari? X’inhi n-nefqa fuq kull waħda mix-xogħlijiet indikati fir-risposta numru 234? Kemm 
fadal kontijiet li jridu jitħallsu u kemm fadal fondi bħalissa? Kemm kienet is-somma totali li tħallset minn 
mindu daħal dan il-ħlas sad-data li qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari? Kemm hi s-somma 
totali li hi ppjanata li titħallas mid-data li qiegħda tiġi mwieġba din id-domanda parlamentari sal-aħħar tas-sena, 
u kemm hu ppjanat li se jkun id-dħul għall-istess perijodu?  
 
02/06/2022 
 
 
* 1325. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk l-art immarkata fis-site plan anness (kordinati 35.83661788305, 14.515264067955), 
fl-inħawi ta' Ħas-Saptan, Ħal Għaxaq, li hija kkunsidrata bħala Żona Speċjali ta' Konservazzjoni (Special Area 
of Conservation), hijiex art pubblika jew art privata? Jekk hi art pubblika, għadha miftuħa għall-pubbliku jew 
ġiet mgħoddija lil terzi? Jekk ġiet mgħoddija lil terzi, jista' jgħid b'liema proċedura ġiet mgħoddija, taħt liema 
kriterji u jekk ingħatatx b'tender? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1344. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm huwa t-total ta’ persuni f’Malta li qed isegwu programm minħabba li għandhom 
il-problema tax-xorb? Fejn qegħdin isegwu l-programm tagħhom? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1345. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm hemm impjegati mal-Aġenzija għas-Servizzi Terapewtiċi u tal-Komunità, u 
kemm minnhom għandhom it-taħriġ fuq il-kura tas-saħħa mentali, magħruf bħala Mental Health First Aid? 
 
02/06/2022 
 
* 1348. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jikkonferma li fil-Qorti ta' Għawdex m’hemmx Ġudikatur assenjat għat-Tribunal għat-Talbiet 
iż-Żgħar?  Kemm ilu bla Ġudikatur dan it-Tribunal f'Għawdex?  Kemm-il kawża ġiet differita fil-perjodu li dan 
it-Tribunal mhux qed jiffunzjona? 
 
02/06/2022 
 
* 1349. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm suppost ikun il-complement tal-istaff fil-Qorti ta' Għawdex?  Jista' jgħid fil-preżent 
kemm hemm staff nieqes fil-Qorti ta' Għawdex?  Jista' jgħid sa meta hu ppjanat li dawn il-postijiet jimtlew? 
 
02/06/2022 
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* 1350. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk qattx sar xi rapport jew ilment minn xi għaqda tal-konsumaturi lid-Direttur Ġenerali 
(Affarijiet tal-Konsumatur) a tenur tal-artikolu 37 tal-Kap. 378? Jekk saru, tista’ tgħid dwar xiex kien jittratta 
kull rapport jew ilment, u l-eżitu f’kull każ? 
 
02/06/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

1. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tieni Qari – 
Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  

 
2. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
3. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
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 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  
 

8. Mozzjoni Nru 45 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2022 – 
Votazzjoni  
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 
 

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  
6 ta’ Ġunju 2022                                   SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


