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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 20 

 
It-Tlieta, 21 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 396. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 397. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 398. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
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* 399. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista' l-Ministru tagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tagħha u fejn huma impjegati? Tista' tagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' 
benefiċċji allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 400. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 401. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jagħti n-numru ta' CEOs li huma impjegati mill-Gvern li jaqgħu taħt id-dekasteru rispettivi tal-
Ministeru tiegħu u fejn huma impjegati? Jista' jagħti s-salarju li kull CEO rispettiv jitħallas u l-lista ta' benefiċċji 
allokati lil kull wieħed? 
 
17/05/2022 
 
 
* 832. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 833. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 834. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
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* 835. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 836. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 837. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm direct orders ingħataw u l-ammont totali tal-valur tagħhom, matul din is-sena (sal-
ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba), xahar b'xahar, mill-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-
dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 
 
24/05/2022 
 
 
* 913. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux minnu li minn din il-ġimgħa lill-bdiewa qed inaqqsulhom 1% oħra 'over and 
above' id-9% (8% commission lill-pitkala u 1% tal-kaxxi tal-pitkalija) li kienu diġà qed inaqqsulhom minn dak 
dovut lilhom meta jbiegħu l-prodotti tagħhom fil-pitkalija? Min ser jibbenefika mill-1% addizzjonali li ser ikunu 
qed iħallsu l-bdiewa? 
 
25/05/2022 
 
 
* 1101. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tal-istrateġija Farm to Fork tal-Unjoni Ewropea u li biha ser ikun hemm stabbiliti l-valuri/ miri 
nazzjonali li jridu jintlaħqu bħala parti integrali mill-Green Deal, jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gvern ħejjiex 
pjan speċifiku għal pajjiżna biex jiġi konformi ma’ din l-istrateġija? 
Jekk fl-affermattiv, jista': 
 
(a) jgħid ma' min (stakeholders, għaqdiet, koperattivi eċċ.) iddiskuta dan il-pjan; 
(b) ipoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra dan il-pjan; u 
(ċ) jgħid għandux l-approvazzjoni tal-Kabinett għal dan il-pjan? 
 
Jekk fin-negattiv, jista' l-Ministru jagħti r-raġuni għalfejn dan il-pjan għadu ma sarx? 
 
30/05/2022 
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* 1102. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tad-dokument “Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Pjan Strateġiku għall-PAK għal Malta” 
(SWD(2020) 387 final), liema dokument ipoġġi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjan 
strateġiku tagħhom għall-Politika Agrikola Komuni u partikolarment għall-Artikolu 1.5 - 
Rakkomandazzjonijiet, jista' l-Ministru jelenka fid-dettall kif il-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħtu qed 
jindirizzaw din ir-rakkomandazzjoni (inkluż id-dati ta’ meta bdew jiġu implimentati) fir-rigward tar-
rakkomandazzjoni dwar titjib tal-valur miżjud fis-settur agrikolu u billi jiġu appoġġati l-investimenti fit-tnaqqis 
tal-ispejjeż u fil-produzzjoni ta’ kwalità? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1103. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tad-dokument “Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Pjan Strateġiku għall-PAK għal Malta” 
(SWD(2020) 387 final), liema dokument ipoġġi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjan 
strateġiku tagħhom għall-Politika Agrikola Komuni u partikolarment għall-Artikolu 1.5 - 
Rakkomandazzjonijiet, jista' l-Ministru jelenka kif il-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħtu qed jindirizzaw din 
ir-rakkomandazzjoni (inkluż dati ta’ meta bdew jiġu implimentati) fir-rigward ta’ tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bidwi 
fil-katina tal-valur billi tiġi appoġġata sħubija akbar tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, li twassal għal 
skambju u kooperazzjoni mtejba tal-għarfien? X’qed jagħmel il-Gvern biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-
bdiewa (b’mod partikolari fis-settur tal-frott u tal-ħxejjex)? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1104. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tad-dokument “Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Pjan Strateġiku għall-PAK għal Malta” 
(SWD(2020) 387 final), liema dokument ipoġġi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjan 
strateġiku tagħhom għall-Politika Agrikola Komuni u partikolarment għall-Artikolu 1.5 - 
Rakkomandazzjonijiet, jista' l-Ministru jelenka kif il-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħtu qed jindirizzaw din 
ir-rakkomandazzjoni (inkluż dati ta’ meta bdew jiġu implimentati) fir-rigward tat-tisħiħ tal-modernizzazzjoni 
agrikola u titjib tal-iżvilupp tan-negozju agrikolu biex jiġu attirati bdiewa żgħażagħ billi jiġu indirizzati l-ostakli 
għad dħul fis-settur (jiġifieri l-aċċess għall-art) u jingħata inċentiv għall-użu ta’ teknoloġiji intelliġenti, 
ekoloġiċi u diġitali? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1105. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Fid-dawl tad-dokument “Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Pjan Strateġiku għall-PAK għal Malta” 
(SWD(2020) 387 final), liema dokument ipoġġi rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri fir-rigward tal-pjan 
strateġiku tagħhom għall-Politika Agrikola Komuni u partikolarment għall-Artikolu 1.5 - 
Rakkomandazzjonijiet, jista' l-Ministru jelenka kif il-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħtu qed jindirizzaw din 
ir-rakkomandazzjoni (inkluż dati ta’ meta bdew jiġu implimentati) fir-rigward ta’ żieda fl-impjiegi u ħolqien ta’ 
impjiegi ta’ kwalità għolja fiż-żoni rurali permezz ta’ investimenti f’attivitajiet ekonomiċi diversi u fl-iżvilupp 
ta’ servizzi bażiċi? 
 
30/05/2022 
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* 1363. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallset jew qed titħallas il-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw 
separatament biex ġie rilokat l-apparat tas-Cyclotron li tipproduċi t-tracer li jintuża fid-dijanjożi u l-kura tal-
Kanċer? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1364. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 25, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid, ladarba l-azzjoni industrijali ilha għadejja minn Diċembru 2021, jiġifieri iktar minn ħames xhur, 
x’qed jagħmel il-management tal-Isptar Mater Dei sabiex is-servizz essenzjali tal-inġinerija ma jaffettwax is-
servizz tas-saħħa? Il-Ministru jikkonferma li qed jintuża servizz privat? Jekk iva, kemm qed jiswa kuljum u 
kemm ġie jiswa fit-total minn mindu bdiet l-azzjoni industrijali sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Xi 
sforzi qed isiru biex din il-materja tiġi riżolta? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1365. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta se jibda jintużal-apparat tas-Cyclotron li 
jintuża fid-dijanjożi u l-kura tal-Kanċer? Jikkonferma l-Ministru li dan l-apparat, kieku beda jintuża qabel, seta' 
għen fil-kura tal-kanċer speċjalment meta f’dawn l-aħħar xhur/snin kien hemm okkażjonijiet meta l-konsenja 
tat-tracer ma waslitx u kellhom jiġu kkanċellati interventi, appuntamenti u operazzjonijiet? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1366. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid, sena b’sena mill-2015 sa meta tiġi mwieġba din il-
mistoqsija, kemm tħassru: 
 
a. interventi; 
b. appuntamenti; u  
ċ. operazzjonijiet minħabba nuqqas ta’ konsenja tat-tracer li jinġieb minn Ruma biex jintuża fil-PET Scans? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1367. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 7, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
jindika jekk il-kumitat tekniku li jaġġudika liema mediċini jidħlu fuq il-formularju tal-Gvern, minbarra l-
Bevacizumab (Avastin) hux qed jikkonsidra wkoll dawn il-mediċini: Brolucizumab (Beovu), Aflibercept 
(Eylea) u/jew Ranibizumab (Lucentis)? 
 
06/06/2022 
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* 1368. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għall-istqarrija numru PR220734, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk 
ġewx rappurtati infezzjonijiet ikkawżati mill-iżbroff tad-drenaġġ fiż-żona tal-Qawra kif indikata fl-istess 
stqarrija? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1408. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru f’Tal-Pietà u Gwardamanġa? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1409. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-proġetti kapitali flimkien mal-ispiża totali għal dawn l-aħħar ħames snin li 
saru f’Santa Venera? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1410. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal ix-xogħol tal-kostruzzjoni tal-Fire Engine Station fi Triq il-Kanun, Santa 
Venera? Jista’ jgħid kemm-il metru kwadru ta’ art se tieħu u meta se tkun lesta? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1411. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u  Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm talbiet pendenti quddiem l-Awtorità 
għall-Protezzjoni tal-Embrijuni, kemm għall-proċeduri ta’ IVF li jsiru fil-privat u anke dawk provduti mis-settur 
pubbliku? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1412. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il każ ġie evalwat u kkonsidrat f’kull laqgħa 
li saret quddiem l-Awtorità għall-Protezzjoni tal-Embrijuni għal din l-aħħar sena, billi jipprovdi d-dati tal-
laqgħat u t-total ta’ każijiet evalwati f’kull laqgħa rispettivament? 
 
08/06/2022 
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* 1420. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 290 u 961 u jgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati 
bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1479. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jgħid f’liema data u b’liema titolu ngħatat il-proprjetà pubblika f’Sa Maison lill-individwu li d-
dettalji dwaru qed jingħataw separatament u jista’ iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-
kuntratt/att/skrittura/deċiżjoni relattiv? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1480. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jippreżenta l-kuntratt li bih l-individwu. li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament, qiegħed 
juża uffiċċju f’Sa Maison? Jekk ma hemmx kuntratt, jista’ jagħti l-kundizzjonijiet taħt liema tali użu qiegħed 
isir, inkluż meta beda tali użu, it-titolu, l-ħlasijiet li qegħdin isiru, u t-terminu tal-użu?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1483. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew mifdija proprjetajiet li kienu f’idejn il-Gvern taħt it-titolu ta’ ‘Possession and 
Use’ tul dawn l-aħħar ħames snin, possibbilment sena b’sena?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1484. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm proprjetajiet f’idejn il-Gvern taħt it-titolu ta’ ‘Possession and Use’ sal-
aħħar tas-sena 2021?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1485. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm proprjetajiet f’idejn il-Gvern taħt it-titolu ta’ ‘Possession and Use’ fil-
Fgura, Ħal Tarxien, u Raħal Ġdid sal-aħħar tas-sena 2021, u possibbilment jindikahom lokalità b'lokalità?  
 
09/06/2022 
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* 1486. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm proprjetajiet sal-aħħar tas-sena 2021  li huma f’idejn il-Gvern taħt it-
titolu ta’ ‘Possession and Use’ li jinsabu fiż-Żejtun u Ħal Ghaxaq u possibbilment jindikahom lokalità 
b'lokalità?  
 
09/06/2022 
 
 
* 1487. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk ingħatax widen għat-talbiet tar-residenti ta’ Triq San Leonardu, Ħaż-Żabbar, wara li 
saret it-triq u b’inkonvenjent għalihom tneħħa l-parkeġġ li kien hemm? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1488. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid jekk ingħatax widen għat-talbiet tar-residenti ta’ Triq San Leonardu, Ħaż-Żabbar, wara li 
saret it-triq u b’inkonvenjent għalihom tneħħa l-parkeġġ li kien hemm? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1525. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm tenders maħruġa matul l-aħħar sitt snin minn Transport Malta li 
jikkonċernaw xogħol infrastrutturali marittimu, li ġew meħtieġa varjazzjonijiet finanzjarji mit-tender minn dak 
ippubblikat oriġinarjament? Jista’ jagħti r-raġunijiet li wasslu għal tali varjazzjonijiet? Jista’ jgħid x'passi ttieħdu 
fil-konfront ta’ min fassal il-BoQ, il-pjanti u l-ispeċifikazzjonijiet li abbażi tiegħu ħareġ it-tender? 
 
13/06/2022 
 
 
* 1548. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1157, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra r-
rapporti kollha li ġew ippreżentati mill-Bord Editorjali lill-Bord tad-Diretturi mill-2016 sal-lum? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1549. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba li ngħatat għall-mistoqsija parlamentari 1016, jista’ l-Ministru jgħid meta se jinħatar 
il-Bord Editorjali tal-PBS, għal liema terminu se jinħatar, u x'se tkun ir-remunerazzjoni tagħhom? 
 
14/06/2022 
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* 1550. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni impjegati mal-PBS fuq bażi full-time u part-time u kemm hemm 
persuni li jipprovdu servizzi lill-PBS fuq bażi ta’ kuntratt? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1556. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Peress li bħalissa jidher li hemm madwar 200 qattus għand il-“foster care” tal-Animal Welfare, jista’ l-Ministru 
jgħid, fuq tul ta' żmien, x'jiġri minn dawn il-qtates li ma jiġux addottati? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1557. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba matul dawn l-aħħar sitt xhur intalab is-servizz tal-ambulanza tal-Animal 
Welfare? L-ambulanza dejjem ikollha fiha persuni kompetenti li jagħtu s-servizz immedjat mediku tagħhom fuq 
il-post, f'każ ta' bżonn? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1583. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif barumbara skedata Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, 
Marsaxlokk, ingħata fuqha l-permess biex tiġi żviluppata f’binja privata li ser tkun qed tinqasam f’diversi units? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1584. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif barumbara skedata Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, 
Marsaxlokk, ingħata fuqha l-permess biex tiġi żviluppata f’binja privata li ser tkun qed tinqasam f’diversi units?  
 
14/06/2022 
 
 
* 1585. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif barumbara skedata Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, 
Marsaxlokk, ingħata fuqha l-permess biex tiġi żviluppata f’binja privata li ser tkun qed tinqasam f’diversi units?  
 
14/06/2022 
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* 1586. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif barumbara skedata Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, 
Marsaxlokk, ingħata fuqha l-permess biex tiġi żviluppata f’binja privata li ser tkun qed tinqasam f’diversi units?  
 
14/06/2022 
 
 
* 1587. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tispjega kif ħajt li possibbilment inbena b’mod illegali b’estensjoni ma’ barumbara skedata 
Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, Marsaxlokk, jibqa’ ma jitneħħiex u għaldaqstant ikompli 
jimblokka lir-residenti tal-madwar milli anke jagħmlu użu tal-garaxx tagħhom minħabba li allura m’għandhomx 
l-aċċess dovut, u għaldaqstant qed jinkisrilhom dritt fundamentali li jgawdu l-proprjetà tagħhom fil-paċi? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1588. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif ħajt li possibbilment inbena b’mod illegali b’estensjoni ma’ barumbara skedata 
Grad 2 b’valur ta’ wirt storiku ġewwa Triq ix-Xerriek, Marsaxlokk, jibqa’ ma jitneħħiex u għaldaqstant ikompli 
jimblokka lir-residenti tal-madwar milli anke jagħmlu użu tal-garaxx tagħhom minħabba li allura m’għandhomx 
l-aċċess dovut, u għaldaqstant qed jinkisrilhom dritt fundamentali li jgawdu l-proprjetà tagħhom fil-paċi? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1599. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 692 u jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi forma ta' 
pensjoni taħt is-somma ta' €500 fix-xahar sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija b'kategorija, u 
wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1600. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 693 u jgħid kemm persuni kienu qed jirċievu xi forma ta' 
pensjoni taħt is-somma ta' €700 fix-xahar sal-aħħar tas-sena 2021? Jista' jindika dan kategorija b'kategorija u 
wkoll kemm minnhom huma rġiel u kemm minnhom huma nisa? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1607. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew addottati tfal minn pajjiżi barranin matul is-sena l-oħra? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1608. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
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 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jispjega kif kien jinħadem il-kumpens għall-esproprjazzjoni qabel l-2017 u kif qiegħed 
jinħadem issa? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1609. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista’ l-Ministru jgħid fejn u jipprovdi pjanti u lista tal-areas f’Malta u Għawdex li l-Awtorità tal-Artijiet ħarġet 
permessi għall-postijiet riservati biex jipparkjaw caravans għal din is-sena, l-2022? 
 
14/06/2022 
 
 
* 1617. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista' l-Ministru jgħid meta se jitlesta x-xogħol fi Triq Carlo Manchè, il-Gżira, li issa ilha iktar minn tliet xhur 
magħluqa? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1619. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm irziezet waqfu jew għalqu milli jkomplu joperaw f'Malta mill-2016 sal-lum? Jista’ 
jagħti kemm għalqu sena b'sena, lokalità b’lokalità? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1620. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jagħmlu xogħol ta' Welfare Officers li huma jew mislufin 
minn dipartiment/dipartimenti oħra u/jew ma daħlux jaħdmu direttament bħala AW Officers? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1621. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm traqqdu annimali mill-Animal Welfare matul dawn l-aħħar 12-il xahar? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1622. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm klieb li kienu ċċippjati li nġabru bl-ambulanza? Kemm minnhom ma 
ngħatawx lura lil sidhom? 
 
15/06/2022 
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* 1625. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għalfejn il-Fortifications Interpretation Centre fil-Belt Valletta jinsab 
magħluq? Jista' wkoll jinformana meta hu ppjanat li jerġa' jinfetaħ? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1626. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil min, inkluż One TV u One Productions, 
mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) dehru/ħadu sehem fil-programm Espresso? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1627. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil min, 
inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) dehru/ħadu 
sehem fil-programm Espresso? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1628. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil min, inkluż One TV u One Productions, mill-
2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) dehru/ħadu sehem fil-programm Espresso? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1672. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 95 u jgħid fl-aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) kemm saru 
toroq jew partijiet minn toroq f’Għawdex li ngħataw il-base course biss u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-
wiċċ finali?  Jista’ jagħti l-ismijiet ta’ dawn it-toroq u kemm hi l-area f’metri kwadri li għadha bil-base course? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1673. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1464, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-
Ġustizzja u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid għaliex każijiet quddiem it-Tribunal Industrijali li jitressqu minn 
persuni li jirrisjedu f'Għawdex kontra persuni jew kumpaniji li joperaw f'Għawdex, iridu bilfors jinstemgħu 
f'Malta?  Jista' jieħu l-passi neċessarji biex dawn jibdew jinstemgħu f'Għawdex stess? 
 
16/06/2022 
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* 1674. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
Jista' l-Ministru jgħid x’inhu jżomm milli l-każijiet ta' residenti minn Għawdex quddiem il-Bord tal-Arbitraġġ 
dwar l-Artijiet jinstemgħu fil-Qorti ta' Għawdex minflok fil-Qorti ta' Malta?  Jaf li ħafna nies li tkun 
itteħditilhom art mill-Gvern b'esproprjazzjoni jkollhom għal snin sħaħ imorru minn Għawdex għal Malta kull 
darba li jkollhom smigħ quddiem dan il-Bord?  Jista' jieħu passi biex dawn il-każijiet jibdew jinstemgħu 
f'Għawdex stess? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1675. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1169 u ċjoè: Jista’ attwalment jgħid min huma ċ-chairperson, 
id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob (MGA)? Jista’ jgħid f’kull każ 
meta kull persuna ġiet maħtura u għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hijiex l-ewwel 
jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1676. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1170 u ċjoè: Jista’ jgħid attwalment min huma ċ-chairperson, 
id-deputy chairperson u l-membri tal-Bord tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? Jista’ jgħid 
f’kull każ meta kull persuna ġiet maħtura u għal kemm żmien kienet il-ħatra attwali, u jekk il-ħatra attwali hijiex 
l-ewwel jew it-tieni ħatra tal-persuna konċernata? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1684. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kif varja l-volum tad-drenaġġ li qed jasal sal-impjant taċ-Ċumnija limiti tal-
Mellieħa, kull sena, mill-2010 sal-lum? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1685. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar fiex wasal ix-xogħol marbut mal-provvista ta' ilma wara li jkun issaffa mid-
drenaġġ fl-impjant taċ-Ċumnija limiti tal-Mellieħa? Meta kellu jitlesta x-xogħol marbut mat-twassil ta' dan l-
ilma għand il-bdiewa? Fiex wasal ix-xogħol u meta mistenni jitlesta l-proġett kollu? Kemm bdiewa huma 
mistennija li jingħataw ilma minn din is-sistema? Sal-lum liema nħawi huma diġà pprovduti minn dan l-ilma u 
kemm bdiewa qed jużaw l-istess ilma? 
 
16/06/2022 
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* 1686. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm bdiewa reġistrati, kemm full time kif ukoll part time, 
separatament għal kull wieħed minn dawn l-age groups: 
 
a)      taħt l-20 sena,  
b)      bejn il-21 u t-30 sena,  
c)      bejn il-31 u l-40 sena,  
d)      bejn il-41 u l-50 sena,  
e)      bejn il-51 u s-60 sena, u  
f)       ‘l fuq minn 60 sena? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1687. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar meta mistenni jsir xogħol ta' tibdil strutturali fil-Pitkalija f'Ta’ Qali? Meta 
mistenni jitlesta dan ix-xogħol? Fiex jikkonsisti x-xogħol li għandu jsir? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1688. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk hemmx il-ħsieb li jinbidel il-post li fih jiġi pproċessat il-ħalib qabel 
jitwassal għand il-konsumatur, kemm bħala ħalib frisk kif ukoll bħala prodotti oħra li jsiru mill-istess ħalib? 
Jekk fil-fatt hemm il-pjan li din il-bidla sseħħ, jista' jagħti tagħrif dwar meta mistenni li din il-bidla sseħħ u fejn 
hu mistenni li tiġi rilokata?  
 
16/06/2022 
 
 
* 1690. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Għal kull lokalità f'Malta, jista’ l-Ministru jgħid fejn huma d-"designated areas" biex jiġu pparkjati l-e-scooters? 
 
17/06/2022 
 
 
* 1691. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu kontravvenzjonijiet lil sewwieqa ta' e-scooters bejn Jannar 2021 u Diċembru 
2021, lokalità b'lokalità? X'inhuma r-raġunijiet li ngħataw dawn il-kontravvenzjonijiet? 
 
17/06/2022 
 
* 1692. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu kontravvenzjonijiet lil sewwieqa ta' e-scooters bejn Jannar 2022 u Mejju 
2022, skont il-lokalitajiet? X'inhuma r-raġunijiet li ngħataw dawn il-kontravvenzjonijiet? 
 
17/06/2022 
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* 1693. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu kontravvenzjonijiet lil sewwieqa u/jew sidien ta' e-scooters bejn Jannar 2021 
u Diċembru 2021, lokalità b'lokalità? X'inhuma r-raġunijiet li ngħataw dawn il-kontravvenzjonijiet? 
 
17/06/2022 
 
 
* 1694. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu kontravvenzjonijiet lil sewwieqa u/jew sidien ta' e-scooters bejn Jannar 2022 
u Mejju 2022, lokalità b'lokalità? X'inhuma r-raġunijiet li ngħataw dawn il-kontravvenzjonijiet? 
 
17/06/2022 
 
 
* 1708. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm, minn aktar minn 30 proposta li saru mis-Sindki kollha Għawdxin f'rapport li 
ppreżentaw lill-predeċessur tiegħu dwar l-iżvilup f'Għawdex, fil-fatt ġew attwati sal-lum? Jista' jgħid f'kull każ 
fejn wasal ix-xogħol fuq kull waħda minn dawn il-proposti u meta hu mistenni li jitwettqu?  Jekk hemm minn 
dawn il-proposti li ma ġewx aċċettati mill-Gvern jista' jgħid liema huma u x’inhi r-raġuni li ma ġewx aċċettati? 
 
17/06/2022 
 
 
* 1709. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra jekk kienx hemm tibdil fl-għoli tal-ħitan mis-simulazzjoni diġitali li kienet 
intweriet fit-tnedija tal-proġett tal-ġnien fi Triq l-Għargħar 1979 f’Ħal Qormi, liema proġett qiegħed jiġi 
implimentat mill-Wasterserv? 
 
17/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
48. IL-MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL, L-ONOR. CLYDE CARUANA, jipproponi:  
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq ta’ Jobsplus għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 
ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar is-Servizzi ta' Impjieg u Taħriġ, Kap. 594. 
 
08.06.2022 
 

 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

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

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

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 
 
3. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Tieni Qari – Ministru 

għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  
 

4. Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tieni Qari - Deputat 
Prim Ministru u Ministru għas Saħħa 

 
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. Mozzjoni Nru 49 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena 2022 – Votazzjoni  

 
10. Mozzjoni Nru 46 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità tad-Djar għas-sena 2022 – Votazzjoni  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                    RAYMOND SCICLUNA  
20 ta’ Ġunju 2022                                   SKRIVAN TAL-KAMRA 
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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, 21 ta' Ġunju, 2022 fis-2.00 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 
1. Konferma tal-Minuti;  
2. Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika A review of implementation of Sustainable Development Goal 

1 – Malta’s efforts at alleviating poverty, December 2020 – Preżentazzjoni mill-Awditur Ġenerali; u 
3. Żviluppi mill-aħħar laqgħa dwar l-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters 

Relating to the Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 
 
 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-ISTANDARDS FIL-ĦAJJA PUBBLIKA 
 
Il-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 27 ta’ Ġunju 2022 
fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 
 

1. Rapport dwar Investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika (Każ K/041); u 
2. Xogħol ieħor 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
20 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


