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PARLAMENT TA’ MALTA 

 
 

AĠENDA 
 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 
 

 
SEDUTA NUMRU 21 

 
L-Erbgħa, 22 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 
 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 
 
 
 
* 402. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
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 
 
 
* 403. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 
 
 
* 404. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 
 
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 
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* 405. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
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 
 
 
* 406. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 407. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
 
* 838. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għat-Turiżmu 
 
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 
 
 
* 839. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
 
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 
 
 
* 840. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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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* 841. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Ġustizzja 
 
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 
 
 
* 842. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Anzjanità Attiva 
 
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 
 
 
* 843. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista' l-Ministru tgħid 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 tagħha? 
 
24/05/2022 
 
 
* 1106. 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’ taħriġ tal-bdiewa dwar kif 
għandhom jaċċessaw u jużaw teknoloġiji diġitali intelliġenti u kapaċitajiet ta’ innovazzjoni, filwaqt li tiġi 
appoġġata d-dispożizzjoni ta’ data rilevanti biex tiżdied l-effettività tat-teknoloġiji diġitali u l-produttività u s-
sostenibbiltà? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1107. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Filwaqt li l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet bħall-AgriFair ta’ min ifaħħarhom u għandhom ikomplu jiġu 
organizzati fuq bażi annwali, jista’ l-Ministru jgħid x’kienu l-kriterji li bihom intgħażlu l-kumpaniji 
kummerċjali bħala esebituri, kif kien assenjat lilhom l-ispazji ta’ esebizzjoni, u kemm kien il-ħlas għal kull 
stand li ngħataw dawn l-entitajiet kummerċjali? 
 
30/05/2022 
 
 
 
 
 
 



4 
 

* 1108. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk bdiewa, raħħala u l-koperattivi tagħhom, hekk kif inhu ġust u xieraq għax fieri bħal 
dawn għandhom isiru biex iservu ta' vetrina għall-prodott lokali Malti, kinux eżentati minn ħlas għall-
ispazji/stands disponibbli biex jesebixxu l-prodotti agrikoli tagħhom waqt l-AgriFair? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1109. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid jekk l-AgriFair hux ser tibqa' tiġi organizzata fuq bażi annwali? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1110. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm attendew persuni għall-AgriFair tul il-ġranet tal-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd, ġurnata 
b’ġurnata separatament? 
 
30/05/2022 
 
 
* 1111. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
B’referenza għall-AgriFair, jista’ l-Ministru jgħid kemm ħarġu tenders għall-aspetti varji tal-organizzazzjoni ta’ 
din il-fiera, bħal: 
(a) provvista ta’ dawl; 
(b) immuntar u żarmar tal-istands; 
(ċ) sound system; 
(d) conference facilities, 
(e) sigurtà, 
(f) tindif, 
(g) fotografija u videografija; u 
(h) servizzi oħra? 
F’kull każ, jista' l-Ministru jinkludi l-isem tal-kuntrattur/i u l-valur imħallas lill-kuntrattur/i għas-servizz/i li 
pprovda/ipprovdew, jekk dawn ingħatawx b’tender jew direct order u f’kull każ inġibitx l-approvazzjoni tal-
Ministeru għall-Finanzi?   
 
30/05/2022 
 
 
* 1369. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 10, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid għalfejn il-proċess tar-roll out tal-Continuous Glucose Monitors beda, waqaf u reġa' beda? Mill-109 
persuna bejn is-17 u l-21 sena intitolati għall-Continuous Glucose Monitors, kemm bdew jużaw din is-sistema 
s’issa? 
 
06/06/2022 
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* 1370. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 11, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid x’inhi l-kawża jew ir-raġuni għalfejn persuni ta’ età daqshekk żgħira jkollhom il-kundizzjoni tad-
Dijabete Type 2? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1371. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 11, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid, sena b’sena mill-2010 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, kemm kien hemm persuni taħt is-36 
sena li kellhom il-kundizzjoni tad-Dijabete Type 2? X’kienet il-kawża jew raġuni prinċipali? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1372. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 12, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid x’inhi r-raġuni għalfejn 4,203 persuna bid-Dijabete Type 2 saru dipendenti fuq l-insulina? Jista’ 
jgħid ukoll kemm minn dawn il-persuni qed ibatu wkoll minn kundizzjonijiet oħra relatati mid-Dijabete? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1373. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 13, 14 u 15, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru 
għas-Saħħa jgħid jekk in-numru ta’ konsulenti, speċjalisti u tobba hux biżżejjed biex ilaħħaq mal-volum ta’ 
pazjenti li jirrikorru għas-servizzi fl-Isptar Mater Dei u fil-Kura Primarja? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1374. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 
 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
 
B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 16, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-
Saħħa jgħid jekk in-numru ta’ infermiera hux biżżejjed biex ilaħħaq mal-volum ta’ pazjenti li jirrikorru għas-
servizzi fl-Isptar Mater Dei u fil-Kura Primarja? 
 
06/06/2022 
 
 
* 1421. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għal Għawdex 
 
Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 291 u 962 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 
 
 
 



6 
 

* 1428. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont ta’ kemm persuni kien hemm impjegati maċ-Ċivil għal dawn l-aħħar 
ħames snin, maqsuma sena b’sena? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1429. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Uffiċċju tal-Prim Ministru 
 
Jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont ta’ kemm persuni kien hemm impjegati ma’ awtoritajiet statutorji, inklużi 
organizzazzjonijiet parastatali, għal dawn l-aħħar ħames snin, maqsuma sena b’sena? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1430. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 
 
B’referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 292 u 963, jista' l-Ministru jgħid min huma t-tliet 
konsulenti tiegħu, x'tip ta' konsulenza qed jipprovdu u kemm qed jitħallsu? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1431. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment dwar ħmieġ jew problema ta’ skart ġew irreġistrati fil-
Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv għal kull lokalità, fl-aħħar sentejn? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1432. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment ġie reġistrat fil-Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv 
għal kull lokalità, fl-aħħar sentejn? 
 
08/06/2022 
 
 
* 1489. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm deheb depożitat taħt l-iskema ta’ rahan f’idejn il-Gvern fil-Monte di 
Pietà? Jista’ jindika wkoll l-eqdem rahan li ngħata u li għadu veljanti u ma nġabarx sal-aħħar ta’ Diċembru 
2021? 
 
09/06/2022 
 
 
* 1589. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
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 
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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 
 
 
* 1590. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
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 
 
 
* 1591. L-ONOR. JANICE CHETCUTI staqsiet lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
 
* 1623. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew ikkonfiskati annimali minn Mejju, 2021 u li ġew addottati qabel bdew il-
proċeduri fil-qrati? 
 
15/06/2022 
 
 
* 1624. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista' l-Ministru jgħid kemm jgħaddi żmien minn meta jiddaħħal rapport fuq suspettat abbuż jew negliġenza fuq 
l-annimali minn xi membru tal-pubbliku, sakemm issir spezzjoni? 
 
15/06/2022 
 
* 1629. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 
 
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 
 
* 1630. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 
 
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 
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* 1631. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
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 
 
 
* 1632. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
 
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 
 
 
* 1633. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 
 
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 
 
 
* 1634. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 
 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 
 
Tista’ l-Ministru tgħid 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 
 
 
* 1655. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra jekk huwiex isir tindif regolari tal-ġnien magħruf bħala King George V 
Recreational Grounds fil-Floriana u jekk le, jista’ jara li jingħataw id-direzzjonijiet neċessarji sabiex isir? Jista’ 
jara wkoll li jittieħdu l-passi sabiex il-public convenience tiġi miżmuma aħjar? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1656. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 
 
Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra jekk huwiex isir tindif regolari tal-Ġnien magħruf bħala King George V 
Recreational Grounds fil-Floriana u jekk le jista’ jara li jingħataw id-direzzjonijiet neċessarji sabiex isir? 
 
16/06/2022 
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* 1657. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1390, jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 
kopja tar-rapport tekniku dwar il-ħsarat u x-xogħlijiet li għandhom isiru fi Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1658. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra jekk huwiex possibbli li s-sezzjoni dedikata għall-qtates fil-ġnien magħruf 
bħala King George V Recreational Grounds fil-Furjana, tiġi mġedda u miżmuma aħjar? 
 
16/06/2022 
 
 
* 1659. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 
 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 
 
Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra meta ser tiġi riabilitata l-parti fl-aħħar ta’ Triq San Ġwann t’Għuxa, Bormla, 
billi jidher li f’dawn l-aħħar xhur marret lura u teħtieġ kura u tindifa sew? 
 
16/06/2022 
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MOZZJONIJIET 
 
47. IL-MINISTRU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA, L-ONOR. MIRIAM DALLI, 
tipproponi: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena finanzjarja 
mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Kap. 
355.  
 
06.06.2022 

 
 

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  
 
11. Mozzjoni Nru 48 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq ta’ Jobsplus għas-sena 2022 – Votazzjoni  
 
 

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

 
 

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 PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 
 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn 27 ta’ Ġunju 2022 fil-4.30 p.m. 
fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 
 
1. Konferma tal-Minuti; 
2. Diskussjoni dwar il-konnettività ta’ Għawdex – is-servizz tal-fast ferry (Kont.); u 
3. 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 
Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita –Deputat Prim 
Ministru u Ministru għas-Saħħa  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      RAYMOND SCICLUNA  
21 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
 
 


