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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 16 

 
It-Tnejn, 13 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 67. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
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 
 
 
* 68. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
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 
 
 
* 69. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
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 
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* 70. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
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 
 
 
* 71. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
 
* 72. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid, minn Jannar 2021 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm-il direct order ħarġet 
mill-Ministeru tagħha u kull entità li taqa’ taħtha 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 
 
 
* 372. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti 
għal servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru 
rispettiv ta’ ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' 
gradi ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
* 373. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' 
kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull 
post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi 
skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description 
u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
* 374. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
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* 375. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 376. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 377. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' impjegati li huma mqabbda ma' kuntratturi privati li għandhom kuntratti għal 
servizzi mal-Gvern ta Malta li jaqa' taħt il-Ministeru? Għal kull post, jista' l-Ministru jagħti n-numru rispettiv ta’ 
ħaddiema? Jista' jagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Jista' jagħti l-lista ta' gradi 
ekwivalenti ta' ħaddiema ċivili li għandhom l-istess job description u l-paga tagħhom? 
 
17/05/2022 
 
 
* 637. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm każijiet pendenti quddiem it-Tribunal Industrijali sal-aħħar ta’ April, 2022? 
 
19/05/2022 
 
 
* 641. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk spejjeż relatati mal-ġwież tal-annimali hux se jkunu koperti mill-iskema ta’ €30 
miljun li biha għandhom jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa 
ta’ qmuħ?  
 
19/05/2022 
 
* 642. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk spejjeż relatati mal-ġwież tal-annimali hux se jkunu koperti mill-iskema ta’ €30 
miljun li biha għandhom jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa 
ta’ qmuħ?  
 
 
19/05/2022 
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* 643. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li jinbena night shelter għall-anzjani f’Ħal Qormi stess mill-Gvern 
Ċentrali? Jekk iva, jista’ jagħti dettalji dwar dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 644. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa f’Ħal Qormi? Jista’ l-Ministru jagħti dettalji 
dwar dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 645. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa f’Ħal Luqa? Jista’ l-Ministru jagħti dettalji 
dwar dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 797. 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 ser jaffetwa terzi hekk kif definit taħt ir-regolament 
numru 26 tal-L.S. 623.06 (AL136/2019 kif amendat)? 
 
24/05/2022 
 
 
* 798. 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 talbiet lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni biex ikun hemm eżenzjoni milli jiġi 
ingaġġat STO biex jissorvelja x-xogħol (skont Form 25B) hekk kif definit fil-‘provis’ ta’ regolament numru 25 
tal-L.S. 623.06 (AL136/2019 kif amendat)? 
 
24/05/2022 
 
 
* 799. 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 notifiki lill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni biex isiru xogħlijiet ta’ emerġenza (skont 
Form 25C) hekk kif definit fil-‘provis’ ta’ regolament numru 25 tal-L.S. 623.06 (AL136/2019 kif amendat)? 
 
24/05/2022 
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* 800. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Peress li jinħass in-nuqqas ta’ veterinarji f’pajjiżna speċjalment għall-bżonnijiet li jkollhom minn żmien għall-
ieħor ir-raħħala, jista’ l-Ministru jara li anke jekk dawn mhux finanzjarjament vjabbli li jsiru f’pajjiżna, il-Gvern 
jikkontribwixxi finanzjarjament biex l-Università ta’ Malta tibda tagħmel dawn il-korsijiet ta’ veterinarji hawn 
Malta?  
 
24/05/2022 
 
 
* 801. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hawnx katast ta’ art barra ż-żoni ta’ żvilupp li hi proprjetà tal-Gvern li mhux 
okkupata? Jista’ jara li fejn din l-art hija art agrikola tingħata bi prezz baxx lill-bdiewa żgħażagħ full-time għal 
użu agrikolu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 802. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jikkunsidra li fejn hawn art barra ż-żona tal-iżvilupp li mhux protetta però mhux art agrikola, 
tingħata l-għajnuna neċessarja mill-Gvern biex din tiġi trasformata f’art agrikola diment li din tibda tinħadem 
minn bdiewa u raħħala li jaqilgħu x’jieklu minn dan is-settur? Dan anke biex tissaħħaħ il-provvista ta’ prodotti 
tal-ikel lokali kif ukoll għalf għall-annimali tar-raħħala tagħna? 
 
24/05/2022 
 
 
* 1004. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 1005. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
 
* 1006. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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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* 1007. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 1008. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed isir taħriġ tal-Mental Health First Aid lill-għalliema fl-iskejjel tal-istat? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1009. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed jiġu allokati postijiet ta’ akkomodazzjoni soċjali lir-Richmond Foundation 
biex jintużaw mill-klijenti tagħhom? Jekk iva, jista’ jgħid kemm ingħataw postijiet kull sena bejn l-2013 u l-
2022? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1092. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk dawk li għaddew mill-eżamijiet għall-Principal u Uffiċjal Eżekuttiv li saru s-
sena li għaddiet, u ċjoè fl-2021, u li ma kinux ħaddiema taċ-Ċivil, diġà ngħatawx post – u dan filwaqt li hemm 
ħaddiema taċ-Ċivil li ġabu aktar marki minnhom u għadhom jistennew? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1093. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm parking spots fil-Belt Valletta li qed isir użu minnhom mill-Gvern, Ministeri 
u awtoritajiet statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1094. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Kunsill Lokali ta’ Santa Venera għamilx tentattiv sabiex il-parkeġġ ta’ Umberto 
Colosso ikun jista' jibda jintuża mir-residenti wara l-ħinijiet tal-użu mill-Gvern? Jekk iva, x’kienet ir-risposta 
tal-Gvern? 
 
30/05/2022 
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* 1095. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il cruise liner daħal fil-Port il-Kbir f’dawn l-aħħar ħames snin, b’rendikont separat 
għal kull sena?  
 
30/05/2022 
 
 
* 1096. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tipprovdi l-iktar qari reċenti tal-kejl tal-kwalità tal-arja għal kull lokalità f’Malta u Għawdex, u 
meta ttieħed? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1097. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux pjan li l-cables kollha tad-dawl u tat-telefon isiru taħt l-art? Jekk 
iva, sa meta hu ppjanat li jsir? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1150. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 730 jista' l-Ministru jindika kemm intefqu flus fil-gambling 
matul is-sena 2020 u s-sena l-oħra? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1200. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
B’referenza għall-problema li numru ta' residenti u persuni fin-negozju 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 
 
 
* 1201. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B’referenza għall-problema li numru ta’ residenti anzjani 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 
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* 1202. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
B’referenza għall-eżami tal-Executive Officer (EO) li r-riżultati tiegħu ħareġ f’Settembru, 2021, jista’ l-Prim 
Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni għaddew mill-eżami; kemm minn dawn kienu ħaddiema diġà taċ-
Ċivil; kemm għaddew minn barra s-servizz kif ukoll kemm m’għaddewx?  
 
Jista’ wkoll jinforma lill-Kamra kemm-il-persuna minn dawk li għaddew mill-eżami bagħtu għaliha u jekk dawn 
bagħtux għalihom strettament  fl-ordni tal-mertu li għaddew u jekk le, għaliex? Xi kriterji ntużaw biex jiġu 
assenjati fid-dipartimenti rispettivi u għalhekk jistax jindika kemm hemm persuni minn barra li diġà ġew 
assenjati fil-post u kemm hemm persuni jaħdmu maċ-Ċivil li diġà ntbagħtu fejn talbu li jiġu hekk assenjati? 
Kemm hemm persuni miċ-Ċivil li xtaqu jibqgħu fejn kienu u kemm hemm li għadhom mhux assenjati? Jista' 
jgħid ukoll jekk hemmx xi raġuni partikolari li qed ikun ta’ impediment sabiex jiġu assenjati l-EOs kollha fil-
postijiet tagħhom? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1203. 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’Raħal Ġdid? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1204. 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 fil-Fgura? Jista’ wkoll jinforma 
lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1205. 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’Sta. Luċija? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1282. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'inhuma l-pjanijiet għal xogħol fit-toroq u l-Pjazza tal-Birgu għaż-żmien li ġej? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1283. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx xi pjanijiet sabiex l-akbar żona mħaddra fil-Kottonera, ċjoè Ġnien Kottoner, 
tkun tista' tinbidel u titgawda minn aktar familji? 
 
01/06/2022 
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* 1284. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-mużewijiet u postijiet ta' interess fil-Kottonera li huma miftuħin għat-turisti? 
Jista' jgħid jekk għandux data ta' kemm turisti żaru dawn il-postijiet separatament sena b'sena f’dawn l-aħħar 
ħames snin? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1285. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet ta' xogħol fl-area tal-Kottonera mill-Fondazzjoni għal żoni turistiċi 
għas-sentejn li ġejjin? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1286. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista' l-Ministru jgħid u jelenka x-xogħlijiet li hemm programmati għas-sentejn li ġejjin mid-Direttorat għar-
Restawr fiż-żona tal-Kottonera? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1287. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jgħid u jelenka x-xogħlijiet li hemm programmati għas-sentejn li ġejjin mill-Grand Harbour 
Regeneration Corporation (GHRC) fiż-żona tal-Kottonera? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1290. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid min ta l-aħħar ordnijiet tax-xogħlijiet ġodda (tal-kostruzzjoni tal-culverts) fi Triq il-Kbira, 
il-Mosta? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1291. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-permess għax-xogħlijiet oriġinali u l-permess tat-
tibdil infrastrutturali li ġie deċiż dan l-aħħar u l-proġett ta’ Triq il-Kbira, fil-Mosta? 
 
01/06/2022 
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* 1292. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma u jgħid jekk sarx il-permess ġdid mill-Awtorità tal-Ippjanar, pre-works survey  
mill-perit tal-kuntrattur ta’ kull proprjetà fit-triq, commencement notice mal-Building and Construction 
Authority (BCA), method statement  ta’ kif se jsiru x-xogħlijiet, geotechnical survey jew dikjarazzjoni mill-Perit 
responsabbli li m’hemmx bżonn geotechnical survey  biex b’hekkjinżamm responsabbli għal danni lejn terzi fi 
Triq il-Kbira, Mosta? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1293. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jikkonferma li: 
(i) ix-xogħlijiet fi Triq il-Kbira, il-Mosta huma koperti mill-assikurazzjoni reputabbli tal-kuntrattur flimkien ma’ 
Infrastructure Malta; u  
(ii) li l-ħsarat kollha li saru u li jistgħu jsiru/joħorġu minħabba dawn ix-xogħlijiet se jkunu koperti? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1294. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra (jekk dejjem hemm)  garanzija għal xogħlijiet  fi Triq il-Kbira, 
il-Mosta, liema garanzija li ma ssirx ħsara fuq binjiet residenzjali, bħalma r-residenti jagħmlu garanzija lill-
kunsill, meta jġibu high-up, li ma ssirx ħsara fuq bankini? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1300. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid minn min hu kompost il-Kunsill għall-Anzjani li jgħin lill-Kummissarju għall-Anzjani? 
Jista' jgħid jekk apparti ċ-Chairperson u sitt membri oħra maħtura skont il-liġi, ġewx maħtura aktar membri 
mill-Kunsill?  Jekk inhu l-każ, jista' jgħid min huma dawn il-membri? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1301. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm irċieva lmenti l-Kummissarju għall-Anzjani fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021, u fis-
sena 2022 sal-lum, sena b'sena? Jista' jgħid kemm minn dawn l-ilmenti ġew investigati u kemm minn dawn l-
ilmenti kienu ġġustifikati? 
 
01/06/2022 
 
* 1302. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm-il investigazzjoni għamel il-Kummissarju għall-Anzjani fuq inizjattiva tal-
Kummissarju nnifsu fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021, u fis-sena 2022 sal-lum, sena b'sena? Jista' jgħid x'kienu 
jittrattaw dawn l-investigazzjonijiet, xi rriżulta u x'kienu r-rakkomondazzjonijiet li saru min-naħa tiegħu? 
 
01/06/2022 
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* 1312. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hawn speed cameras madwar Malta u Għawdex? Liema minn dawn l-
ispeed cameras għandhom limitu ta’ sewqan li hu inqas min-national speed limit (ta’ 80 km/siegħa)? F’kull każ, 
għal kull waħda minn dawn il-cameras li għandhom speed limit inqas mill-ispeed limit, kif ġie stabbilit l-ispeed 
limit f’dak il-post partikolari u b’liema avviż legali ġie stabbilit (jekk ġie stabbilit) dan l-istess speed limit? Jekk 
dan l-ispeed limit ma ġiex stabbilit permezz ta’ avviż legali, a bażi ta’ x’hiex qed jiġu nfurzati tali speed limits? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1313. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid  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? Jista’ jieħu l-passi neċessarji biex dan is-sit ma jibqax 
wieħed ta’ abbandun u ma jkunx wieħed ta’ periklu? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1346. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jindika kemm huwa l-limitu ta’ veloċitàfi Triq il-Qaliet, Marsaskala? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1347. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jindika xi proġetti u inizjattivi twettqu favur l-anzjani mill-kunsilli lokali tat-Tielet Distrett fl-
2021 u fl-2022? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1353. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 905, jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hawn 
koppji jew individwi Maltin u Għawdxin li ġew approvati bħala Ġenituri Addottivi Prospettivi (PAPs) mill-
Awtorità ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali (SCSA) u li għadhom qed jistennew biex jaddottaw? 
 
03/06/2022 
 
 
* 1354. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 904, jista' l-Ministru jgħid fil-preżent liema huma l-
pajjiżi minn fejn qed ikun permess li jsiru adozzjonijiet ta' tfal? 
 
03/06/2022 
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* 1355. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 903, jista' l-Ministru jgħid kemm ġew addottati tfal 
minn pajjiżna minn koppji jew individwi Maltin u Għawdxin bejn is-sena 2017 sal-lum, sena b'sena? 
 
03/06/2022 
 
 
* 1359. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid x’miżuri ttieħdu s’issa fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) Nru 2020/1828? 
Peress li d-Direttiva fl-anness tagħha tinkludi diversi normi tal-UE li jirrelataw ma’ liġijiet amministrattivi minn 
diversi entitajiet pubbliċi, ittieħdu xi miżuri biex il-proċess effettiv tat-traspożizzjoni tad-Direttiva jiġi faċilitat 
f’dan ir-rigward? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1360. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tagħti l-lista tal-entitajiet f’Malta li s’issa ġew notifikati lill-Kummissjoni Ewropea a tenur tal-
Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2009/22/KE? F’kull każ, kif applikabbli, tista’ telenka l-liġi jew liġijiet nazzjonali 
fir-rigward ta’ kull waħda minn dawn l-entitajiet fejn allura l-entità konċernata tista’ tieħu passi a tenur tad-
dispożizzjonijiet tal-imsemmija Direttiva kif riflessi fil-liġi Maltija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1361. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta ser ikunu lesti l-faċilitajiet tal-ground tal-futbol fin-Nadur?  Jista' jgħid jekk dawn 
hux ser ikunu lesti fil-ħin qabel jibda l-istaġun kalċistiku 2022/2023?  Jista' jgħid ukoll jekk il-faċilitajiet li kien 
hemm ħdejn l-istess ground, hux ser isiru kif kienu qabel jew hux ser isiru oħrajn ġodda? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1380. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
B'referenza għall-artikolu 12G(8) tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, tista’ l-Ministru tispjega 
jekk id-dritt mogħti lid-Direttur Ġenerali (Affarijiet tal-Konsumatur) meta jitlob il-ħruġ ta’ ordni ta’ tħaris, dan 
ma għandux bżonn għalfejn jipprova: 
(a) telf jew ħsara attwali, jew  
(b) it-traskuraġni, negliġenza jew ħtija attwali min-naħa tal-persuna konċernata, jekk tali dritt hux ukoll mogħti 
lill-entitajiet kwalifikati bħalma huma l-għaqdiet tal-konsumatur reġistrati a tenur tal-Kap. 378? Jekk dan mhux 
il-każ, tista’ l-Ministru tgħid għalfejn? 
 
06/06/2022 
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* 1381. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm saru pagamenti sa issa fuq Triq l-Imġarr u Triq Sant'Antnin u ċjoè t-toroq li min-
Nadur iwasslu sal-Imġarr?  Jista' jagħti dettalji ta' xiex saru dawn il-pagamenti s'issa, lil min saru u jekk sarux 
wara tender, talba għal kwotazzjonijiet jew wara direct order? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1382. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li se jsir ix-xogħol fuq Triq ta' Stellini fix-Xagħra, Għawdex li tinsab fi 
stat ħażin ħafna? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1384. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’azzjoni ħadet jew qed tieħu l-Awtorità tal-Ippjanar rigward il-periklu li jeżisti lis-
sewwieqa fit-triq tan-niżla ta’ Lapsi minn barriera fil-biswit?  
 
06/06/2022 
 
 
* 1385. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid x’azzjoni ħadet jew qed tieħu l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi fir-rigward il-periklu li 
jeżisti lis-sewwieqa fit-triq tan-niżla ta’ Lapsi minn barriera fil-biswit?  
 
06/06/2022 
 
 
* 1386. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’azzjoni ħadet jew qed tieħu Infrastructure Malta rigward il-periklu li jeżisti lis-
sewwieqa fit-triq tan-niżla ta’ Lapsi minn barriera fil-biswit?  
 
06/06/2022 
 
 
* 1413. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista' l-Ministru tqiegħed 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.)? 
 
08/06/2022 
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* 1414. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra liema azzjonijiet ittieħdu fuq in-nuqqas tal-kumpanija Enemalta plc, li 
tagħha l-Gvern għandu sehem maġġoritarju, li tissottometti fil-ħin il-kontijiet awditajti tagħha għas-sena 2019 
(li ġew sottomessi biss f'April 2022), u għas-sena 2020 (li għadhom ma jidhrux fis-sit tal-Malta Business 
Registry) sal-ħin li qed issir din il-mistoqsija? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1415. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1304, tista' l-Ministru tispjega kif il-proċess tad-dispatch 
optimisation li qed issemmi, huwa affettwat mill-fatt li tippubblika l-prezzijiet ta' ħames snin ilu, li rrifjutat li 
tagħmel f'mistoqsija parlamentari 910, imma fl-istess ħin mhuwiex affettwat mill-fatt li ppubblikat il-prezzijiet 
ta' xahar ilu f'mistoqsija parlamentari 317? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1416. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema huma l-bajjiet li huma kklassifikati bħala swimmer designated zones 
għas-sajf 2022? Meta hu mistenni li jkunu mmarkati fil-baħar dawn l-istess żoni? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1417. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru taċċerta li d-dawl pubbliku kollu li hemm fiż-żona ta’ Dawret in-Nawfraġju, inkluż iż-żona tal-
boathouses, qiegħed jaħdem kif suppost u li allura li l-bozoz kollha, inkluż dawk fuq arbli, (inkluż il-bozza fuq 
l-arblu li r-ritratt tiegħu qed jiġi mibgħut separatament) ikunu mixgħula bħall-bqija tat-toroq fil-lokalità ta’ San 
Pawl il-Baħar? F’każ li hemm xi bozza/bozoz jew arblu/arbli li l-bozoz tagħhom mhux jixegħlu, x’inhi r-raġuni 
għal dan u meta hu mistenni li dan id-dawl jerġa’ jixgħel? Billi hemm ħtieġa ta’ iktar dawl fiż-żona kif ser jiġi 
assigurat li dan id-dawl jiġi installat u jixgħel minħabba d-dlam li wieħed isib f’din iż-żona? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1418. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jaċċerta li d-dawl pubbliku kollu li hemm fiż-żona ta’ Dawret in-Nawfraġju, inkluż iż-żona tal-
boathouses qiegħed jaħdem kif suppost u li allura li l-bozoz kollha inkluż dawk fuq arbli, (inkluż il-bozza fuq l-
arblu li r-ritratt tiegħu qed jiġi mibgħut separatament) ikunu mixgħula bħall-bqija tat-toroq fil-lokalità ta’ San 
Pawl il-Baħar? F’każ li hemm xi bozza/bozoz jew arblu/arbli li l-bozoz tagħhom mhux jixegħlu x’inhi r-raġuni 
għal dan u meta hu mistenni li dan id-dawl jerġa’ jixgħel? Billi hemm ħtieġa ta’ iktar dawl fiż-żona kif ser jiġi 
assigurat li dan id-dawl jiġi installat u jixgħel minħabba d-dlam li wieħed isib f’din iż-żona? 
 
08/06/2022 
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* 1419. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jara 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 li dan il-moll issa ilu mitfi għal numru ta’ 
xhur? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1426. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega għalfejn ix-xogħol fi Triq Ġorg Borg, Ħal Qormi, ilu ġimagħtejn wieqaf? Jista’ jgħid 
meta se jitlesta x-xogħol? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1437. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm fondi allokati mid-dipartimenti kollha tal-Gvern għal kumpaniji Maltin u 
producers li jaħdmu fil-qasam tal-audio visual? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1438. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Fid-dawl li l-Malta Film Awards ġie jiswa madwar €1.3 miljun, jista’ l-Ministru jgħid  b’mod separat:  
kemm kienet l-ispiża fuq il-billboards li twaħħlu f’diversi postijiet madwar pajjiżna; 
l-armar tal-palk; 
kemm ġie jiswa l-audio/sound; 
kemm ġew jiswew il-projectors;  
kemm ġie jiswa d-dawl; 
kemm ġiet tiswa s-sala minn meta ried jitlesta l-armar sa wara l-avveniment; 
ir-reklamar fuq il-media soċjali,  stazzjonijiet televiżivi fuq ir-radji u ġurnali; u 
kemm ġew jiswew il-ħlasijiet tal-persuni li ppreżentaw l-awards, jekk ġew imħallsa, apparti l-preżentatur? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1439. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 749, jista’ l-Ministru jirrispondi dawn id-domandi: 
Fejn ġiet ippubblikata s-sejħa għal Chief Operations Officer (C.O.O.) fl-Aġenzija Malta Libraries? 
X’rekwiżiti ntalbu fis-sejħa għall-istess C.O.O.? 
Minn min kien kompost il-Bord tal-Għażla u fuq liema kompetenza? 
Kemm applikaw kandidati? 
Min kien il-kandidat jew kandidata li ntgħażlet? 
Xi kwalifiċi għandu jew għandha fix-Xjenzi tal-Libreriji u Arkivji? 
X’kienu x-xogħlijiet preċedenti tal-kandidat magħżul? 
Minn meta beda t-terminu tiegħu/tagħha fil-Malta Libraries? 
 
09/06/2022 
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* 1440. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm kumpaniji, koperattivi, partnerships u NGOs li qed jużaw id-Design 
Cluster? Liema huma dawn il-kumpaniji? X’tip ta’ kumpaniji hemm fi ħdan id-Design Cluster? Kemm hemm 
studios li għadhom vakanti? Kemm hemm membri li qed jużaw il-co-working spaces? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1441. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se jkun hemm is-sejħa għal direttur artistiku tat-Teatru Manoel?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1442. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika x’servizzi hemm f’kull Ċentru tas-Saħħa tal-
Gvern? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1456. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid għaliex kienu wieqfa x-xogħlijiet fuq l-Iskola Primarja tal-Imsida bejn Awwissu 2021 u 
Mejju 2022? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1457. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid għaliex ix-xogħlijiet fuq l-Iskola Primarja tal-Imsida għadhom ma tlestewx minkejja li 
ilhom li bdew? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1458. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa antiċipat li jitlestew ix-xogħlijiet fuq l-Iskola Primarja tal-Imsida? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1459. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta kien antiċipat li jitlestew ix-xogħlijiet fuq l-Iskola Primarja tal-Imsida? 
 
09/06/2022 
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* 1460. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa antiċipat li jitlestew ix-xogħlijiet fuq il-moll tal-Imsida? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1461. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid meta se tiġi introdotta entità għall-priġunieri nisa li toffri lill-priġunieri nisa servizzi simili 
għal dawk li toffri l-Fondazzjoni RISe lill-priġunieri maskili? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1481. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid hemmx xi pjan biex tissolva l-problema frekwenti ta' bdil fil-vultaġġ li qed jesperjenzaw 
ta' sikwit ir-residenti fi Triq Karm Zerafa, Birkirkara, u meta għandhom jistennew li din tissolva? 
 
09/06/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 

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

 
 

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

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 
 
Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 13 ta’ Ġunju 2022, fit-3.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 
1. Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Abbozz Nru 4 

 
Abbozz Nru 1 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, 
ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 
 
Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 13 ta’ Ġunju 2022, fl-
4.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

  
1. Ħatra ta’ Membri fuq Grupp ta’ Ħidma I 
2. Affarijiet oħra 

 
 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 
 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 14 ta' Ġunju, 2022 fis-2.00 p.m. fil-
Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 

1. Konferma tal-Minuti; u 
2. Kontinwazzjoni tal-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, 
15 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 

 
 
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
10 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


