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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 17 

 
It-Tlieta, 14 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 73. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
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 
 
 
* 74. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
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 order? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 75. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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 order? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
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* 76. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 order? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 77. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 order? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 78. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 order? Lil min 
inħarġet u x’kien il-valur ta’ kull direct order? 
 
09/05/2022 
 
 
* 378. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
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 
 
* 379. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
* 380. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista' l-Ministru tagħti 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, tista' l-Ministru tagħti n-numru rispettiv 
ta’ ħaddiema? Tista' tagħti l-grad u l-paga tal-ħaddiema rispettivi skont il-kuntratt? Tista' tagħti 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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* 381. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
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 
 
 
* 382. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
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 
 
 
* 383. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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 
 
 
* 646. 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 fis-Siġġiewi? Jista’ l-Ministru jagħti dettalji 
dwar dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 647. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa f’Ħal Qormi? Tista’ tagħti dettalji dwar 
dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 648. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa f’Ħal Luqa? Tista’ tagħti dettalji dwar dan? 
 
19/05/2022 
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* 649. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa fis-Siġġiewi? Tista’ tagħti dettalji dwar 
dan? 
 
19/05/2022 
 
 
* 650. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni (ta’ Nazzjonalità Maltija) telqu minn pajjiżna u ma ġewx lura għal perjodu 
twil (minn tal-inqas tliet xhur)? Jista’ jgħid kemm kienu nisa u kemm irġiel u l-età tagħhom? 
 
19/05/2022 
 
 
* 704. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid xi studji saru mill-Gvern Ċentrali dwar l-impatt tal-inflazzjoni fuq il-poplu Malti, 
partikolarment il-pensjonanti? Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji kollha li saru? 
 
23/05/2022 
 
 
* 803. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jara li flimkien mal-bdiewa u r-raħħala tagħna, jiġi mfassal pjan ta’ liema prodotti agrikoli 
jistgħu jinżirgħu f’perjodi partikolari biex filwaqt li tintlaħaq id-domanda għall-prodotti tal-ikel lokali tul is-sena 
kollha, tonqos id-dependenza ta’ pajjiżna mill-importazzjoni ta’ ħxejjex, frott u magħlef minn barra l-pajjiż? 
Jista’ jara li b’tali inizjattiva, filwaqt li s-suq lokali jkollu biżżejjed prodotti agrikoli għall-konsum tal-poplu 
tagħna u magħlef għar-raħħala ta’ pajjiżna tul is-sena kollha u b’hekk pajjiżna jkun jista’ jiġi ‘self-sufficient’ fil-
provvista ta’ ikel, il-prodotti agrikoli jġibu prezz ġust fis-suq għall-bdiewa tagħna tul is-sena kollha? 
 
24/05/2022 
 
 
* 804. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jara li kull biċċa art agrikola li ġo fiha mhux ser jinżergħu prodotti agrikoli bħal ħaxix u frott, 
jiġi miżrugħ il-magħlef għall-konsum tal-bhejjem biex titnaqqas drastikament id-dipendenza tal-magħlef 
impurtat minn barra l-pajjiż u b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ importazzjoni u fl-istess ħin tingħeleb il-problema 
ta’ skarsezza li ser tolqot lill-Ewropa kollha fix-xhur li ġejjin? 
 
24/05/2022 
 
 
* 805. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
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* 806. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta’ raħħala reġistrati bħala full-time u part-time, 
separatament għal kull lokalità, u jekk dawn ir-raħħala jrabbux baqar għall-ħalib, għoġġiela għal-laħam, majjali, 
nagħaġ, mogħoż, eċċ? 
 
24/05/2022 
 
 
* 807. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hawn irziezet reġistrati f’Malta u Għawdex, x’bhejjem jitrabbew 
fihom u l-ammont ta' bhejjem f’kull razzett? 
 
24/05/2022 
 
 
* 808. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn irziezet liċenzjati tal-baqar tal-ħalib f'Malta kif ukoll f’Għawdex? F’liema 
lokalità jinsabu dawn l-irziezet? Kemm-il baqra hemm f’kull razzett? Kemm ipprovdu ħalib fix-xahar, razzett 
b’razzett, mill-2019 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 
 
24/05/2022 
 
 
* 1010. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il infermier iggradwa mill-kors offrut fis-
settur mill-MCAST wara li ntlaħaq qbil mal-Università ta’ Northumbria? Kemm minnhom illum qed jaħdmu 
fis-settur pubbliku? Kemm hi n-nefqa ta’ dan il-kors fis-sena u kif inhi maqsuma l-ispiża? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1011. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm-il infermier iggradwa mill-kors offrut fis-settur mill-MCAST wara li ntlaħaq qbil 
mal-Università ta’ Northumbria? Kemm minnhom illum qed jaħdmu fis-settur pubbliku? Kemm hi n-nefqa ta’ 
dan il-kors fis-sena u kif inhi maqsuma l-ispiża? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1021. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista’ l-Ministru jgħid għaliex is-sessjonijiet tal-qari bil-Malti tat-tfal bejn is-snin 0-3, magħrufa bħala 'Aqra 
Miegħi', baqgħu ma bdewx f’kull lokalità kif kien isir qabel, issa ladarba ma għadx hemm ir-restrizzjonijiet tal-
COVID-19? Jista’ jgħid f’liema lokalità kienu jsiru qabel il-pandemija (sena 2019) u fejn qed isiru illum (sena 
2022)? 
 
 
26/05/2022 
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* 1041. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il sett ta’ uniformi fis-sena  huma intitolati l-
infermiera, tobba, carers u allied health professionals? 
 
26/05/2022 
 
 
* 1130. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 294 u tgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1131. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 296 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1132. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 298 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati bħala 
konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1134. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 978, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-
Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jispjega r-raġuni għaliex is-solar car charging unit fi Triq tat-
Tabija r-Rabat Malta mhux qed taħdem, wara li ġiet installata inqas minn sena ilu? Huwa minnu li ħafna mix-
xhur ma kinetx qiegħda taħdem? Jista’ l-Ministru jgħid ukoll kull meta qed isiru testijiet fuqha biex ikun żgur li 
din qed taħdem? 
 
31/05/2022 
 
 
* 1136. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Filwaqt li nagħmel referenza għas-sitt sejħiet pubbliċi (tenders) li nħarġu bl-isem 'Service Tender for Household 
Waste Collection using low emission vehicles in X Region', bin-numri tar-referenza CT2139, CT2138, CT2137, 
CT2136, CT2135, u CT2134 tas-sena 2022, jista’ l-Ministru jgħid u jispjega jekk l-ispiża għall-ġbir tal-iskart 
riċiklabbli hijiex se titħallas mill-Kunsilli Reġjonali jew mill-Kunsilli Lokali rispettivi meta dawn jidħlu fis-
seħħ? 
 
31/05/2022 
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* 1186. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 301, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-
Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid jekk il-pjan għar-rilokazzjoni tal-faċilità tat-
tankijiet taż-żejt lejn il-Marsa, għadux il-pjan tal-Gvern? Jekk iva, sa meta se jsir dan? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1187. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 302 u jagħti rendikont tas-sitwazzjoni finanzjarja sal-14 ta’ 
Mejju 2022 ta’ kull Kunsill Lokali, b’mod rispettiv? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1206. 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-Gudja? Jista’ wkoll jinforma 
lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1207. 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’Ħal Għaxaq? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1208. 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’Marsaxlokk? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1209. 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’Ħal Tarxien? Jista’ wkoll 
jinforma lill-Kamra kemm ingħataw kotba u kemm inxtraw kotba ġodda s’issa matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
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* 1210. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet u xi spejjeż saru fi Ġnien 
il-Mediterran f’Raħal Ġdid matul din is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1211. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet u xi spejjeż saru fi Ġnien il-Mediterran f’Raħal Ġdid matul din 
is-sena? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1288. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid u jelenka liema toroq se jsiru fis-sentejn li ġejjin fiż-żona tat-Tieni Distrett Elettorali? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1289. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid u jelenka x-xogħlijiet li se jsiru fis-sentejn li ġejjin marbuta mal-ambjent u tħaddir fiż-
żona tat-Tieni Distrett Elettorali? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1295. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk għandux time-frame dwar meta se jsir it-tarmak fi Triq il-Lunzjata, il-Mosta, liema 
triq qabel l-elezzjoni ġiet mibruxa u li l-ġirien ġew mgħarrfa minn awtoritajiet konċernati li din se tingħata t-
tarmak mill-aktar fis? 
 
01/06/2022 
 
 
* 1314. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Dwar il-proġett li qed jiġi propost li jsir ġewwa Marsaxlokk fuq art tal-Gvern/car park u l-binja ta’ Home u mass 
project,  tista’ l-Ministru tgħid x’impatt jista’ jkollu fuq ir-residenti li jgħixu fl-akkwati fejn jidħol ambjent/light 
pollution u sound pollution? Huwa minnu li dan ikun qed imur kontra dak li l-Gvern ippropona fil-Manifest 
Elettorali tiegħu fejn jidħol ambjent aħjar għaċ-ċittadini? Saru studji f’dan ir-rigward? U jekk iva, tista’ 
tippubblikahom? 
 
02/06/2022 
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* 1326. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hi l-lista ta' stennija għal akkomodazzjoni soċjali, sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-
mistoqsija parlamentari? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1342. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 728, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Pjan Strateġiku għall-
Ambjent u l-Iżvilupp (SPED) ġiex rivedut b’mod speċjali dwar issues fuq l-għoli tal-bini f’kull triq fil-gżejjer 
Maltin? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1343. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 733, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jgħid kemm hemm residenti permanenti fl-Isptar Mount Carmel? 
 
02/06/2022 
 
 
* 1356. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 901, jista' l-Ministru jgħid kemm ġew addottati tfal minn 
koppji jew individwi Maltin u Għawdxin bejn l-2017 sal-lum minn pajjiżi barranin? Jista' l-Ministru jgħid 
kemm kienu dawn l-adozzjonijiet sena b'sena u minn liema pajjiżi ġew adottati? 
 
03/06/2022 
 
 
* 1357. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema fl-Awtorità tad-Djar li daħlu mill-2017 sal-ġurnata li tiġi 
mwieġba din id-domanda u kemm minnhom ingħataw post ġdid jew post alternattiv?  
 
03/06/2022 
 
 
* 1358. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju jinsabu l-1,700 post li ilhom jissemmew mill-Gvern għal dawn l-aħħar 
snin?    
 
03/06/2022 
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* 1383. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jgħid x'pagamenti saru s'issa fuq il-proġett ta’ pixxina ġdida f'Għawdex?  Jista' jgħid kemm kien 
kull pagament u lil min sar? 
 
06/06/2022 

 
 
* 1422. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-entità pubblika f’Malta li tieħu ħsieb l-osservanza tar-Regolament (UE) 
2017/1131 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-fondi tas-suq monetarju? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1423. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-liġi domestika li timplimenta d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta’ Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni? Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-
entità pubblika kompetenti fil-ħarsien tan-normi domestiċi li jimplimentaw din id-Direttiva? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1424. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-liġi domestika li timplimenta d-Direttiva 2014/92/UE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 dwar il-komparabbiltà tat-tariffi relatati mal-kontijiet tal-ħlas, il-bdil tal-
kontijiet tal-ħlas u l-aċċess għal kontijiet tal-ħlas b’karatteristiċi bażiċi? Jista’ l-Ministru jgħid liema hi l-entità 
pubblika kompetenti fil-ħarsien tan-normi domestiċi li jimplimentaw din id-Direttiva? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1425. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid taħt liema liġi u/jew azzjoni amministrattiva ġiet implimentata d-Direttiva 
2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment 
ta’ servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva)? Jista’ l-Prim Ministru 
jgħid liema hi l-entità pubblika kompetenti fil-ħarsien tan-normi a tenur ta’ din id-Direttiva? Jista’ l-Prim 
Ministru jgħid x’miżuri leġiżlattivi ttieħdu biex entità kwalifikata a tenur tad-Direttiva 2009/22/KE tkun tista’ 
titlob il-ħruġ ta’ inġunzjoni jekk ikun ksur tan-normi a tenur tad-Direttiva 2010/13/UE? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1427. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid jekk mill-2017 s’issa qatt saritx xi talba lill-Gvern biex għaqda tal-konsumaturi reġistrata 
a tenur tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378, tkun tista’ timpjega persuni professjonisti fuq bażi 
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part-time jew full-time biex dawn jassistu fil-ħidma favur il-konsumatur? Jekk saret xi talba, x’kien l-eżitu? U 
jekk qatt ma saret talba ta’ din ix-xorta, lest il-Gvern li jqis li jassisti f’dan ir-rigward? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1443. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru  għas-Saħħa jgħid kemm daħlu każijiet ta’ lmenti għand il-Customer 
Care matul is-sena l-oħra, kategorija b’kategorija? Kemm minnhom ġew solvuti u kemm baqa’ pendenti? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1444. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex jikkonsisti s-servizz tal-Lifestyle? Liema Ċentri 
għandhom dan is-servizz? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1445. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’referenza għar-risposta ta’ mistoqsija parlamentari 175, jista’ l-Ministru jindika f’liema lokalità twettqu reati 
ta’ abbuż kontra l-anzjani? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1446. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi pjanijiet jew miżuri biex iħajjar aktar persuni japplikaw u jsegwu l-
korsijiet ta’ child carers fi ħdan child care centres? Jista' jgħid kemm hawn child care centres f’Malta? Kemm 
hawn persuni li jaħdmu f’child care centres? Kemm hemm nuqqas ta’ child carers fi ħdan dawn iċ-child care 
centres? 
 
09/06/2022 
 
* 1462. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjanijiet biex jinħolqu camping sites ġodda u jekk iva, fejn? 
 
09/06/2022 
 
* 1465. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 1303 u 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? 
09/06/2022 
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* 1490. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu r-rwol tal-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, b’liema 
proċedura ta’ impjieg ġiet ingaġġata  mal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) u 
kemm hu s-salarju li qiegħda tingħata? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1491. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm klassijiet, (mhux mobile classrooms), Kulleġġ Kulleġġ, u kemm hemm 
klassijiet ukoll, Kulleġġ Kulleġġ, li għandhom sistema ta' arja kkondizzjonata? 
 
 
10/06/2022 
 
 
* 1492. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk l-inizjattiva ta' learning class assistant introdotta fis-snin li għaddew, fis-snin bikrin, 
hijiex se titkompla matul is-sena skolastika li jmiss u tiġi introdotta fit-tieni sena tal-primarja? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1493. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' applikazzjonijiet li dehru quddiem l-iStatementing Panel Board 
minn Jannar sal-15 ta' Mejju, 2022? Jista' jgħid ukoll kemm minn dawn ġew irrifjutati u għaliex? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1494. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk is-sala ewlenija tal-iskola tal-Imrieħel (Kulleġġ Santa Tereża) hijiex se tkun 
disponibbli għall-istudenti mis-sena skolastika li jmiss? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1495. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk il-gym tal-iskola tal-Imrieħel (Kulleġġ Santa Tereża) huwiex se jkun qed jiġi 
rinnovat bil-lest għas-sena skolastika li jmiss? 
 
10/06/2022 
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* 1496. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tgħid jekk saritx applikazzjoni biex jiżdied id-dawl fi Triq il-Madonna ta' Pompej (Triq ġdida fi 
Triq Brighella), Fleur-de-Lys, Birkirkara peress li l-bini l-ġdid jinsab fi dlam ċappa? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1502. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru u s-Segretarju Parlamentari jaraw li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li 
hu maħsub biex jintuża minn persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull 
attività organizzata jew awtorizzata minnhom jew minn xi entità li taqa’ taħthom? Kemm-il rapport irċevew 
matul l-aħħar sena dwar ingombru fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnhom jew minn 
xi entità li taqa’ taħthom? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1503. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru u s-Segretarju Parlamentari jaraw li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu 
maħsub biex jintuża minn persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull 
attività organizzata jew awtorizzata minnhom jew minn xi entità li taqa’ taħthom? Kemm-il rapport irċevew 
matul l-aħħar sena dwar ingombru fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnhom jew minn 
xi entità li taqa’ taħthom? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1504. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1505. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista’ l-Ministru jara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċieva matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
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* 1506. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tara li t-tactile walkway fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, li hu maħsub biex jintuża minn 
persuni neqsin mid-dawl jibqa’ dejjem mingħajr l-ebda tip ta’ ingombru waqt kull attività organizzata jew 
awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? Kemm-il rapport irċeviet matul l-aħħar sena dwar ingombru 
fl-istess żona waqt xi attività organizzata jew awtorizzata minnu jew minn xi entità li taqa’ taħtu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1517. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 172 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista taċ-
Chairpersons, membri tal-bordijiet u l-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1518. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1296 u 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? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1519. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1297 u 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? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1520. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1298 u 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? 
 
10/06/2022 
 
 
* 1521. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1299 u 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? 
 
10/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 

49. IL-MINISTRU GĦAT-TURIŻMU, L-ONOR. CLAYTON BARTOLO, jipproponi:  
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ 
Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu, Kap. 409.  
 
08.06.2022 

 
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  

 
9. Abbozz Nru 4 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tielet Qari – Ministru għall-Ġustizzja 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 
 

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 
 
 

KUMITAT 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 
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