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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 22 

 

It-Tnejn, 27 ta' Ġunju, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 408. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

* 409. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

* 410. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew ingaġġati kadetti ġodda mal-Korp tal-Pulizija bejn l-2017 u d-data li fiha 

titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

17/05/2022 

 

* 411. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid l-ammont ta’ Pulizija li telqu mill-korp bejn l-2017 u d-data li fiha titwieġeb din il-

mistoqsija parlamentari qabel taw is-servizz ta’ 25 sena tagħhom? 

 

17/05/2022 
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* 412. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti l-ammont tal-istaff full-time ingaġġat fl-għassa tal-Qawra mill-2017 sad-data li fiha 

titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

17/05/2022 

 

 

* 413. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm ġew ingaġġati infermiera ġodda mas-settur 

tas-saħħa bejn l-2017 u d-data li fiha titwieġeb din il-mistoqsija parlamentari? 

 

17/05/2022 

 

 

* 844. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

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 

 

 

* 914. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm psikoloġisti jaħdmu, fuq bażi full-time 

u part-time, fiċ-Ċentri tas-Saħħa f’pajjiżna? Jista’ jagħti lista dettaljata ta’ kemm hemm psikoloġisti jaħdmu 

f’kull Ċentru tas-Saħħa rispettiv? 

 

25/05/2022 

 

 

* 915. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm podjatristi jaħdmu, fuq bażi full-time u 

part-time, fiċ-Ċentri tas-Saħħa f’pajjiżna? Jista’ jagħti lista dettaljata ta’ kemm hemm podjatristi jaħdmu f’kull 

Ċentru tas-Saħħa rispettiv? 

 

25/05/2022 

 

 

* 916. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm fiżjoterapisti jaħdmu, fuq bażi full-

time u part-time, fiċ-Ċentri tas-Saħħa f’pajjiżna? Jista’ jagħti lista dettaljata ta’ kemm hemm fiżjoterapisti 

jaħdmu f’kull Ċentru tas-Saħħa rispettiv? 

 

25/05/2022 
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* 917. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm Occupational Therapists jaħdmu, fuq 

bażi full-time u part-time, fiċ-Ċentri tas-Saħħa f’pajjiżna? Jista’ jagħti lista dettaljata ta’ kemm hemm 

Occupational Therapists jaħdmu f’kull Ċentru tas-Saħħa rispettiv? 

 

25/05/2022 

 

 

* 923. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm hemm persuni jaħdmu permezz ta’ remote working (teleworking), mal-

Uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1112. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 142, jista' l-Ministru jgħid jekk: 

(a) jeżistix elenku/lista/reġistru tal-ħaddiema involuti fis-settur agrikolu, skont is-sengħa u tip ta’ ingaġġ 

(full/part-time u/jew każwali); u 

(b) jekk din l-informazzjoni hix miġbura, anke minn entitajiet oħra bħall-Jobsplus? 

 

Jekk il-Gvern m’għandux l-informazzjoni hawn fuq imsemmija, jista' l-Ministru jgħid kif il-Gvern u/jew 

entitajiet u Dipartimenti tiegħu jistgħu: 

(a) jitkellemu fuq l-impatt ta’ ċertu issues bħal tnaqqis ta’ bejgħ fuq il-ħaddiema u l-familjari tagħhom; 

(b) jikkalkulaw kemm se jiġu jiswew miżuri għal għajnuna bħala kumpens ta’ nuqqas ta’ dħul għal ħaddiema 

fis-settur; u 

(ċ) jipproġettaw miżuri biex ħaddiema fis-settur li jispiċċaw bla xogħol isibu xogħol alternattiv u s-sengħa u l-

ħiliet tagħhom ma jintilfux? 

 

30/05/2022 

 

 

* 1113. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk jinżammx reġistru tal-ħaddiema (mhux bdiewa reġistrati) li jaħdmu 

fis-settur agrikolu? Jekk iva, jista’ l-Ministru jgħid x’inhu: 

(a) in-numru ta’ ħaddiema minn Jannar 2000 sa’ Diċembru 2021; 

(b) it-tip ta’ impjieg (full-time, part-time, każwali); 

(ċ) il-livell ta’ edukazzjoni /ċertifikazzjoni ta’ kompetenza fis-settur agrikolu? 

Jista’ jgħid jekk teżistix xi forma ta’ informazzjoni fir-rigward tal-kapaċitajiet / kompetenzi ta’ dawn il-

ħaddiema li mhux neċessarjament huma reġistrati bħala bdiewa? Jekk il-Ministru m’għandux din l-

informazzjoni, jista' jitlob din l-informazzjoni lill-Jobplus? 

 

30/05/2022 

 

* 1114. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew impjegati persuni li ggradwaw f’xi wieħed mill-korsijiet offruti mill-MCAST 

(Istitut tax-Xjenzi Applikati) fl-oqsma relatati mal-agrikoltura u sajd fl-entitajiet kollha li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu bejn Jannar 2010 u Diċembru 2021? 

 

30/05/2022 
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* 1115. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122, jista' l-Ministru jgħid jekk l-ammont ta' €424,000 

f’direct orders f’ġurnata waħda għal kumpanija waħda biex torganizza esebizzjoni għall-15-il ġurnata humiex 

esaġerati u li faċilment setgħu ġew iffrankati ħafna flus mit-taxxi tal-poplu? 

 

30/05/2022 

 

 

* 1116. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 122 u b’referenza għal diversi direct orders li ħareġ il-

Ministeru li jaqa' taħt ir-responsabbiltà tiegħu fit-8 ta’ Novembru 2021 lil kumpanija li d-dettalji dwarha qed 

jingħataw separatament bħala parti mis-servizzi meħtieġa fuq perjodu ta’ 15-il ġurnata fejn kienu preżentati l-

istudji b’rabta mal-proposta tal-metro, li tali studji li saru fl-2017 (u ċjoè kważi erba' snin qabel ma saret din l-

esebizzjoni) swew lil pajjiżna €1,807,907.41, jista’ l-Ministru jgħid: 

(a) kemm-il tinda ġiet armata u kemm ġiet tiswa kull tinda li fiha saret l-esebizzjoni għall-perjodu ta’ 15-il 

ġurnata; 

(b) kemm ġiet tiswa l-għamara meħtieġa għal din it-tinda u fiex kienet tikkonsisti eżatt din l-għamara? X’sar 

minnha din l-għamara wara li spiċċat din l-esebizzjoni; 

(ċ) kemm ġew jiswew l-iscreens għal din l-esebizzjoni u kemm-il screen inkera; 

(d) x’tip ta’ strutturi ntużaw għal din l-esebizzjoni u kemm swew flus dawn l-istrutturi; 

(e) kemm ġiet tiswa s-sistema ta’ arja kundizzjonata; 

(f) kemm-il generator ġie mikri għal din l-esebizzjoni, x'saħħa kellu kull generator u kemm ġie jiswa kull 

generator; 

(g) kemm ġew jiswew id-dwal użati għal din l-esebizzjoni; 

(h) kemm ġew jiswew flus is-sistemi ta’ audio għal din l-esebizzjoni; 

(i) kemm ġie jiswa flus l-ipprintjar ta’ materjal informattiv ta’ din l-esebizzjoni; 

(j) kemm ġie jiswa t-tindif għal din l-esebizzjoni; 

(k) kemm ġie jiswa t-trasport għal din l-esebizzjoni, x’forma ta’ trasport intuża u għal xiex / għal min ġie 

pprovdut dan it-trasport; u 

(l) kemm-il tapit intuża għal din esebizzjoni u kemm ġie jiswa kull tapit? 

 

30/05/2022 

 

 

* 1117. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 122 u 597, u peress li l-istudji b’rabta mal-proposta tal-

Metro li swew lil pajjiżna €1,807,907.41 kienu lesti xhur, jekk mhux snin, qabel saret l-esebizzjoni msemmija, 

x'inhi r-raġuni li għas-servizzi biex issir din l-esebizzjoni ma ħarġux tenders kompetittivi varji minflok direct 

orders?  X’inhi r-raġuni li dawn id-direct orders ingħataw lil kumpanija waħda meta tali servizzi varji setgħu 

faċilment ingħataw b'tenders varji li kien ikunu ferm aktar 'cost effective' u t-taxpayer kien ikollu aktar 'value for 

money' għas-servizzi/prodotti li ngħataw? 

 

30/05/2022 

 

* 1375. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 17, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid jekk hux se jwarrab l-idea tal-Multidisciplinary team fil-kura tad-Dijabete kif indikata b’mod 

prominenti fl-Istrategija tad-Dijabete 2016-2020 u li issa ilha sentejn li skadiet? 

 

06/06/2022 
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* 1376. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 18, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid jekk fil-fatt ħariġx parir mill-Ispecialist Accreditation Committee biex jiżdied in-numru ta’ nurses li 

jispeċjalizzaw fil-kura tad-Dijabete? 

 

06/06/2022 

 

 

* 1377. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm speed cameras fuq il-Coast Road, inkluż fiż-żona ta’ Kennedy Drive, Tul il-

Kosta u Triq Sant’Indrija? Jista’ jgħid liema huma l-iktar speed cameras li twaħħlu reċenti, meta u fejn twaħħlu? 

Jista’ l-Ministru jgħid ukoll kemm ħarġu ċitazzjonijiet minħabba speed eċċessiv minn fuq kull camera li hemm 

fiż-żona msemmija tal-Coast Road, tul dawn l-aħħar 12-il xahar? 

 

06/06/2022 

 

 

* 1378. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li minħabba nuqqas ta’ spazju fl-Iskola Primarja tal-Mosta hemm tfal li ġew 

trasferiti fl-Iskola Primarja tan-Naxxar? 

 

06/06/2022 

 

 

* 1379. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda x-xogħol strutturali fuq l-Iskola Primarja tan-Naxxar kif kien indikat fuq il-

permess li kien imwaħħal mal-binja tal-istess skola? Jista’ jgħid ukoll fiex jikkonsisti dan ix-xogħol? Minħabba 

li l-avviż tneħħa, jista' l-Ministru jgħid jekk ix-xogħol hux se jsir? 

 

06/06/2022 

 

 

* 1433. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jibda u jitlesta l-maintenance ta' Block Marina Apartments fi Triq Telgħet 

Gwardamanġa u Triq ix-Xatt f'Tal-Pietà, u b'mod speċjali għal Block 6 peress illi r-residenti ilhom bil-ħsara fil-

lift għal dawn l-aħħar sena u nofs? 

 

08/06/2022 

 

 

* 1500. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B'referenza għall-Avviż Legali 161 tal-2022, jista' l-Ministru jgħid x’inhuma u jippubblika l-pariri jew 

rakkomandazzjonijiet li rċieva u abbażi ta' liema, biddel ir-regolamenti dwar il-ħinijiet tad-daqq tal-mużika fi 

ħwienet kummerċjali?  Jista' jgħid ma' min saret konsultazzjoni dwar din il-bidla fir-regolamenti? 

 

10/06/2022 
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* 1537. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1093, jista’ l-Ministru jwieġeb l-istess mistoqsija u jgħid 

kemm hemm parking spots fil-Belt Valletta li qed isir użu minnhom mill-Gvern, Ministeri u awtoritajiet 

statutorji, inklużi organizzazzjonijiet parastatali, hekk kif it-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 821 tat-13-il 

Leġiżlatura li rreferieni għaliha ma tweġibx il-mistoqsija oriġinali? 

 

14/06/2022 

 

 

* 1538. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 1094, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid jekk il-Kunsill Lokali ta’ Santa Venera 

għamilx tentattiv sabiex il-parkeġġ ta’ Umberto Colosso jkun jista' jibda jintuża mir-residenti wara l-ħinijiet tal-

użu mill-Gvern? Jekk iva, x’kienet ir-risposta tal-Gvern? 

 

14/06/2022 

 

 

* 1539. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 1096 u tipprovdi l-iktar qari reċenti tal-kejl tal-kwalità tal-

arja għal kull lokalità f’Malta u Għawdex, u meta ttieħed? 

 

14/06/2022 

 

 

* 1618. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 294 u 1130 u tgħid kemm hemm persuni li ġew impjegati 

bħala konsulenti mal-Ministeru u/jew Segretarjati sal-14 ta’ Mejju 2022, u kemm dawn jitħallsu? 

 

15/06/2022 

 

 

* 1635. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

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 

 

 

* 1636. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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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* 1637. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1638. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 1639. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

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 

 

 

* 1640. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 1660. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 1661. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tinforma 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 

 

* 1662. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jara li l-ħsara li hemm fl-aħħar parti ta’ Triq Girolamo Cassar, Valletta, preċiżament fejn hemm 

forma ta’ roundabout, tiġi msewwija? 

 

16/06/2022 
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* 1663. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għad-domandi preċedenti, jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra kemm kien hemm persuni reġistrati 

bħala bdiewa residenti ż-Żejtun full-time u part-time tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena 

bis-sess relattiv? 

 

16/06/2022 

 

 

* 1664. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għad-domandi preċedenti, jista’ l-Ministru  jinforma l-Kamra kemm kien hemm persuni reġistrati 

bħala bdiewa residenti Ħal Għaxaq full-time u part-time tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena 

b’sena bis-sess relattiv? 

 

16/06/2022 

 

 

* 1695. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 1087 u 1202, jista’ l-Prim Ministru jara li l-

informazzjoni kollha mitluba titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra biex ikun hemm tweġiba sħiħa? 

 

17/06/2022 

 

 

* 1710. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar xi pjanijiet hemm imfassla biex is-sistema tad-drenaġġ fi Triq l-Imrejkba, 

Buġibba, San Pawl il-Baħar u ż-żona tal-madwar isiru tiswijiet fuqha jew inkella tinbidel l-istess sistema ta’ 

drenaġġ fl-istess triq u żona? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1711. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jaċċerta li x-xogħol kollu relatat mas-slielem tal-baħar fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl 

il-Baħar (inkluż Xemxija, Qawra u Buġibba) hu lest u li s-slielem kollha tpoġġew fil-baħar? Jekk le meta hu 

mistenni li dan ix-xogħol jitlesta?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1712. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-bajjiet li huma aċċessibbli (għall-persuni b’diżabilità) permezz ta’ tagħmir 

apposta fil-lokalitajiet tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar (inkluż Xemxija, Qawra u Buġibba)? Jista’ jgħid jekk 

dan it-tagħmir tpoġġiex f’postu u jekk le meta hu mistenni li dan ix-xogħol jitlesta? 

 

20/06/2022 
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* 1713. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk fil-park ta’ Kennedy Grove (Salina National park), San Pawl il-Baħar, hemmx żoni 

fejn wieħed jista’ jilgħab bil-ballun, hekk kif jidher li xi pulizija waqqfu lil xi tfal milli jilagħbu bil-ballun f’dan 

il-park? Jekk iva, liema huma dawn iż-żoni? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1714. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar ir-residenzi għandhomx kollha smart meters 

installati? Jekk le, x'inhi r-raġuni għal dan? Għal dawn ir-residenzi li fihom hemm smart meters, x'inhi r-raġuni 

li kull tant żmien ħaddiema jaqraw il-meters? Meta jsir dan x'tip ta' informazzjoni tkun qed tinġabar? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1715. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jinforma x’azzjoni qed tittieħed biex e-scooters ma jibqgħux jinxteħtu fejn ġie ġie fuq il-bankini 

u joħolqu ostakli bla bżonn, b’mod speċjali għall-persuni b’diżabilità li jużaw dawn il-bankini? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1719. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk attwalment hemmx xi skemi ta’ self-regulation da parti tas-settur privat li ġew 

approvati mill-MCCAA jew minn xi entità fi ħdanha? Jekk hemm tista’ tgħid f’liema settur u kemm ilhom 

operattivi? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1720. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm-il darba ltaqa' l-Kumitat Reġjonali tal-MCESD għal Għawdex matul din is-

sena? Jista' jgħid min huma l-membri preżenti ta' dan il-Kumitat Reġjonali tal-MCESD? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1721. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

In kwantu għat-Tender IM014/2020, Professional Services In Connection With The Supervision and Works 

Certification for Works Tender IM006/2020 (Tender for High Voltage Shore Connection System in the Grand 

Harbour), liema tender ġie mirbuħ mill-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, jista' l-

Ministru jagħti lista ta' min huma l-Key Experts li jitlob it-tender u l-kwalifiki u l-esperjenza li ssottomettew li 

għandhom? 

 

20/06/2022 
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* 1805. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratt tax-xiri tal-art ġewwa Borġ in-Nadur ta’ €200,000? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1806. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jippubblika breakdown taċ-ċifra ta’ kemm ġie jiswa l-ftuħ uffiċjali tal-film Jurassic World 

Dominion f’Malta? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1807. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid hux fil-ħsieb li jorganizzaw jew jinċentivaw il-ftuħ ta’ films Maltin bħalma għamel għall-

produzzjoni Amerikana Jurassic World Dominion? Jikkonsidra li jkun hemm fond għall-produzzjonijiet Maltin? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1808. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

a. kemm hawn childcare centres f’Malta; 

b. kemm hawn nies li jaħdmu f’childcare centres; 

ċ. kemm hemm nuqqas ta’ child carers fi ħdan dawn iċ-childcare centres; u 

d. jekk hemmx xi pjanijiet jew miżuri biex iħajjar aktar nies japplikaw u jsegwu l-korsijiet ta’ child carers fi 

ħdan childcare centres? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1809. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm fondi allokati għal kumpaniji Maltin u producers li jaħdmu fil-qasam tal-

awdjoviżiv? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1810. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm fondi allokati għal kumpaniji Maltin u producers li jaħdmu fil-qasam tal-

awdjoviżiv? 

 

20/06/2022 
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* 1819. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jispjega għaliex riċentement l-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati bdiet tindaħal fil-proċedura 

adottata minn esperti inkarigati mill-Qorti f'inkjesti maġisterjali li jkollhom bżonn jieħdu mobile phones barra 

minn Malta sabiex jiġu unlocked? Jaf il-Ministru li fil-preżent hemm numru ta' inkjesti maġisterjali li jinvolvu 

persuni esposti politikament (PEPs) f'każijiet ta' korruzzjoni u ta' ħasil ta' flus li jinsabu weqfin minħabba dan l-

iżvilupp mill-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati? Jaf il-Ministru li d-ditti u kumpaniji barranin li huma sidien tas-

software użat biex mobile phone jiġi unlocked qegħdin jirrifjutaw li jikkoperaw mal-Aġenzija għas-Servizzi tal-

Qrati għaliex mhumiex jafdawha f'dan ir-rigward? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1820. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-anti-money laundering policy tal-kumpanija Enemalta 

p.l.c.?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1821. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-individwu li d-dettalji dwaru qed jingħataw 

separatament, liema individwu kien u/jew għadu konsulent legali tal-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ugwaljanza u 

l-Governanza u/jew tal-Ministeru għall-Ġustizzja? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1822. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il rapport irċieva l-Korp tal-Pulizija dwar vjolenza domestika? Jista' l-Ministru jgħid dwar kemm minn 

dawn ir-rapporti nbdew proċeduri fil-konfront ta' xi persuna u x'kien l-eżitu ta' dawn il-proċeduri? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1823. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il seduta hija skedata li ssir fil-Qrati ta' pajjiżna u li matulhom ser jinstemgħu u jiġu 

deċiżi każijiet dwar vjolenza domestika? Jista' l-Ministru jagħti d-data ta' kull waħda minn dawn is-seduti u 

jindika wkoll l-isem tal-Maġistrat jew Imħallef li ser jippresiedi dawn is-seduti? 

 

20/06/2022 

 

* 1824. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid, sena b’sena, kemm-il persuna rriżenjat mill-impjieg tagħha minn mal-Uffiċċju tal-Avukat 

Ġenerali mis-sena 2010 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista' l-Ministru jagħti l-kariga 

ta' kull persuna li rriżenjat u d-data u r-raġuni tar-riżenja tagħha? 

 

20/06/2022 
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* 1825. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-units tal-ACs li se jitwaħħlu fl-Iskola tal-Ħandaq inxtrawx diġà jew le? Jekk 

inxtraw, jista' jgħid kif inxtraw, jekk hux b'tender jew b’direct order? Jekk ma nxtrawx, jista’ jgħid kif se 

jinxtraw jekk hux b'tender jew b’direct order? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra d-dokument tat-tender jew 

tad-direct order jekk dawn inxtraw diġà?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1826. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

F'kummenti li ta lill-media indipendenti fit-13 ta' Ġunju, il-Ministru għamel referenza għall-Kumitat dwar 

Kemmuna li se jkun qed jagħmel "pjan ħolistiku". Jista' jgħid: 

(i) għal liema Kumitat kien qed jirreferi; 

(ii) jekk dan il-Kumitat huwiex imwaqqaf diġà u jekk le, meta se jitwaqqaf; 

(iii) min għażel jew min se jagħżel il-membri tiegħu; 

(iv) ir-rekwiżiti mitluba mill-membri ta' fuq dan il-Kumitat; u 

(v) it-termini ta' referenza ta' dan il-Kumitat? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1827. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-Management Plan ta' Kemmuna tal-2016 isemmix li kellhom isiru studji dwar il-

"carrying capacity" tal-gżira? F'liema stadju waslu dawn l-istudji u min hu responsabbli għalihom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1828. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista' l-Ministru tgħid preżentement hemmx Rangers ta' Ambjent Malta fuq Kemmuna u jekk iva, x'poteri ta' 

infurzar għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1829. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tindika jekk sarux spezzjonijiet (u x’passi ttieħdu) minn uffiċjali tal-Awtorità għall-Ambjent u 

r-Riżorsi (ERA) fuq xogħol li għaddej bħalissa biswit l-Għajn tal-Mellieħa fi Triq il-Marfa, fil-Mellieħa, liema 

xogħol jindika li mhux isir skont kif mitlub għal dik iż-żona partikolari? (Ritratti jinsabu annessi ma’ din il-

mistoqsija). 

 

20/06/2022 
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* 1830. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk sarux spezzjonijiet (u x’passi ttieħdu) minn uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar fuq 

xogħol li għaddej bħalissa biswit l-Għajn tal-Mellieħa fi Triq il-Marfa, fil-Mellieħa, liema xogħol jindika li 

mhux isir skont kif mitlub għal dik iż-żona partikolari? (Ritratti jinsabu annessi ma’ din il-mistoqsija)  

 

20/06/2022 

 

 

* 1840. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1017 u jgħid kemm saru talbiet għal kumpens rigward ħsarat 

li ġarrbu vetturi minħabba l-istat ħażin tat-toroq fis-sena 2021? Jista' jagħti l-informazzjoni minn liema lokalità 

sar kull ilment? Jista’ jgħid kemm minn dawn it-talbiet kienu aċċettati u kemm ingħataw kumpens f’kull każ? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1841. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 876 u jgħid kemm hawn tfal taħt care order illum u x’inhi r-

raġuni għalfejn inħarġu dawn il-care orders? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1842. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 574 u jgħid l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu kemm għandha 

arretrati x’tiġbor f’liċenzji minn operaturi turistiċi mill-2013 sal-lum, maqsuma sena b’sena? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1843. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb it-tieni parti tal-mistoqsija parlamentari 879 u jgħid kemm ġew fostered tfal minn 

pajjiżi barranin matul is-sena l-oħra? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1844. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista' l-Ministru jagħti l-lista ta' toroq li hu mistenni li jagħmel mill-ġdid, jew jagħmel manutenzjoni fuqhom fl-

Imġarr, Malta? Jista' jipprovdi l-programm u jispjega kif qed jagħmel, jew se jagħmel, dan ix-xogħol? 

 

21/06/2022 
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* 1845. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jindika f’liema żona fil-Mellieħa ser ikunu qed jinbnew appartamenti ġodda? Kemm hu n-

numru ta’ dawn l-appartamenti u meta mistennija li dawn ikunu lesti biex familji/individwi jabitaw fihom? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1846. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk sarx l-istudju dwar il-carrying capacity ta’ Kemmuna taħt il-Comino Management 

Plans u f’każ li sar, tistax tippreżenta kopja ta’ dan l-istudju lill-Parlament? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1847. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jindika min ġie kkonsultat qabel il-ħruġ tal-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 li jemendaw ir-

Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1848. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min hu responsabbli għat-tindif u manutenzjoni taż-

żewġ Ċimiterji tal-Mellieħa? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1849. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika jekk fl-aħħar xhur kienx hemm permessi lil terzi, 

mogħtija mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, sabiex dawn jużaw kimika jew trattament ieħor kontra tipi ta’ insetti fiċ-

Ċimiterju Sultana tal-Vittorji fil-Mellieħa? 

 

21/06/2022 

 

* 1850. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma jekk il-Gvern hux qed jikkunsidra li t-

tmexxija ta’ numru ta’ ċimiterji f’pajjiżna tgħaddi f’idejn il-Kunsilli Lokali? 

 

21/06/2022 

 

* 1853. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk fil-lokalità tal-Fgura hemmx pjani, inkluż permezz ta’ studji relatati, biex jiġu 

indirizzati aħjar il-problemi ta’ konġestjoni ta’ traffiku li jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata? 

 

21/06/2022 
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* 1854. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se jkunu qed jeħlu l-bus stop shelters li għandhom isiru fil-Bypass tal-

Imqabba? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1855. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra meta se jkunu qed jeħlu l-bus stop shelters li għandhom isiru fil-Bypass tal-

Imqabba? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1856. L-ONOR. AMANDA SPITERI GRECH staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se tkun estiża ma’ Malta kollha l-iskema li ħarġet biex min għandu residenza b’titolu 

ta’ qbiela jkun jista’ jixtri l-proprjetà mingħand l-Awtorità tal-Artijiet? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1857. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1561, jista' l-Prim Ministru jgħid min kien jew kienu l-

Ministri kkonċernati minn dan l-infiq? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1863. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk ir-rapporti li operaturi privati ħadu kontroll ta’ area ta’ parkeġġ viċin Ta’ Qali Crafts 

Village li qabel kienet pubblika humiex veritieri? Jekk iva, jista’ jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-qbil bejn il-

Gvern u dawn l-operaturi privati? Jekk m’hemmx kuntratt, jista’ jgħid x'passi ħa jew se jieħu l-Gvern biex dawn 

l-affarijiet ma jsirux?   

 

21/06/2022 

 

 

* 1864. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1678, jista’ l-Ministru jgħid f’liema gradi jew designation 

ġew impjegati t-23 impjegat ġdid tal-Air Malta Aviation Services Ltd. bejn l-2018 u l-2022? Jista’ jgħid jekk 

dawk li rriżenjaw ingħatawx l-opportunità li jingħataw impjieg mal-Gvern bħall-kumplament tal-ħaddiema tal-

Air Malta? 

 

21/06/2022 
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* 1865. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1679, jista’ l-Ministru jgħid kemm mill-577 li applikaw 

għall-VETS kellhom kuntratt fuq bażi ristretta (definite) mal-Air Malta u jekk dawn issa ngħatawx impjieg 

permanenti mal-RSSL jew il-Gvern? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1866. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1681, jista’ l-Ministru jgħid liema kumpanija se tibda 

tagħmel ix-xogħol ta’ ground handling għall-Air Malta? Jikkonferma li l-Air Malta daħlet bi sħab ma’ 

kumpanija Taljana biex twaqqaf kumpanija ġdida tal-ground handling? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1867. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti dettalji dwar fiex waslu d-diskussjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea fuq l-approvazzjoni 

ta’ pakkett ġdid ta’ state aid għall-Air Malta? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1868. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 24716 li saret fil-11 ta’ Frar li għadda matul it-13 il-

Leġiżlatura u ċjoè:  Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 24101 u 23534 u ċjoè: B'referenza għat-

tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari numru 23250, jista' l-Ministru jgħid kemm fih metri kwadri l-

post li ġie mikri lil Malta Business Registry u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt relattiv ta' kera? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1869. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1596, jista' l-Ministru jgħid kemm huma l-anzjani ta' 

bejn il-75 u t-80 sena li jgħixu fil-komunità u ċjoè fid-djar personali tagħhom li jirċievu l-Għotja għaċ-Ċittadin 

Anzjan ta' €300 (dan peress li r-risposta tirreferi għad-djar residenzjali privati)? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1870. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

B'referenza għar-risposti għall-mistoqsijiet parlamentari 1354 u 1594, jista' l-Ministru jgħid kemm tfal ġew 

adottati minn kull pajjiż rispettivament mis-sena 2017 sal-lum? 

 

21/06/2022 
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* 1871. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1300 u 1593 u jgħid minn min hu kompost il-Kunsill għall-

Anzjani li jgħin lill-Kummissarju għall-Anzjani? Jista' jgħid jekk apparti ċ-Chairperson u sitt membri oħra 

maħtura skont il-liġi, ġewx maħtura aktar membri mill-Kunsill? Jekk inhu l-każ, jista' jgħid min huma dawn il-

membri? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1872. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1299 u 1521 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? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1873. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1298 u 1520 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? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1874. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1297 u 1519 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? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1877. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Peress illi l-Ministru stqarr pubblikament illi l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) kienet ippjanata li 

tintervjeni f’Kemmuna proprju fil-ġurnata meta l-Moviment Graffiti għamel protesta u neħħa d-deckchairs li 

kienu armati b'mod illegali, jista’ l-Ministru jgħid:   

 

Eżattament meta kienet ittieħdet din id-deċiżjoni mill-MTA? 

 

Min kienet il-persuna inkarigata b'dan l-intervent? Fi xħin kien ippjanat li l-MTA tagħmel dan l-intervent? Min 

kienu u kemm kienu l-persuni li kellhom jieħdu sehem f'dan l-intervent? Min kien se jieħu sehem f'dan l-

intervent, kif u fi xħin kellu jasal fuq Kemmuna? Min ħa d-deċiżjoni li l-intervent jitħassar in vista tal-protesta 

tal-Moviment Graffiti?  Kif ġiet ikkomunikata d-deċiżjoni li l-operazzjoni ppjanata tħassret?  

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kull korrispondenza, inkluż emails relatati ma’ dawn il-

mistoqsijiet? 

 

21/06/2022 
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* 1878. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1346 u jindika kemm huwa l-limitu ta’ veloċità fi Triq il-

Qaliet, Marsaskala? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1879. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1347 u jindika xi proġetti u inizjattivi twettqu favur l-anzjani 

mill-Kunsilli Lokali tat-Tielet Distrett fl-2021 u fl-2022? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1880. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1177 u jgħid meta ser isir ix-xogħol mill-Awtorità tad-Djar 

fuq lift li jinsab f’Binja Ħal Ġinwi, Triq Axtart, ġewwa Marsaxlokk? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1881. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1178, jista’ l-Ministru jgħid meta se jitlestew it-toroq li 

ssemmew fl-aħħar paragrafu tat-tweġiba tiegħu? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1882. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1179, jista’ l-Ministru jgħid meta hu maħsub li jkunu konklużi t-

taħdidiet li ssemmew fit-tweġiba, ħalli r-residenti li joqogħdu fil-madwar tal-iskola l-ġdida ġewwa Wied il-

Għajn ikunu jistgħu jagħmlu użu mill-parkeġġ? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1883. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser isir xi xogħol fil-ħitan taċ-ċimiterju ġewwa ż-Żejtun?  Jekk fl-affermattiv, 

meta hu maħsub li dan ix-xogħol jibda? 

 

21/06/2022 
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* 1885. L-ONOR. ROBERT ARRIGO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Ġaladarba issa ħarġet li l-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta (MTA) kienet għamlet committment ta’ flus mas-

Salesjani, jista’ l-Ministru jgħid kemm hi din il-financial committment u għal kemm snin? Jista’ jgħid x’ġid se 

tieħu Malta, kemm se jkun hemm żieda fit-turisti li ġejjin Malta u kemm se jkun l-infiq żejjed minn dawn it-

turisti żejda? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1886. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jispjega għalfejn Ġnien Ġlormu Cassar, il-Gudja, proġett li ġie ffinanzjat mill-Foundation for 

Tourism Zone Development, għadu bla compliance certificate u għadu jiddependi minn dawl temporanju 

b'applikazzjoni tiġġedded kontinwament mill-Kunsill Lokali? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1887. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu f’ikliet (lunches u dinners) mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) 

mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru, 2021 u fil-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar sal-15 ta’ Ġunju, 2022? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1888. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-lum lil One TV Productions u/jew lill-

Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, jew persuna oħra  f'reklamar 

u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-

Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1889. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-lum lil One TV Productions u/jew lill-

Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament,   jew persuna oħra  

f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal 

tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

21/06/2022 

 

* 1890. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-lum 

lil One TV Productions u/jew lill-Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu 

separatament,   jew persuna oħra  f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern 

jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

21/06/2022 
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* 1891. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru  mill-2017 sal-lum lil One TV Productions u/jew lill-

Partit Laburista u/jew lill-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament,   jew persuna oħra  

f'reklamar u/jew bħala ħlas għal stedin u parteċipazzjoni  tal-Ministru odjern jew predeċessur tiegħu jew uffiċjal 

tal-Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1919. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 1363, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid 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? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1927. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Peress li diversi impjegati tal-Air Malta jinsabu mħassba serjament dwar il-futur tagħhom fi żmien diffiċli 

ħafna, speċjalment meta l-għoli tal-ħajja qed jiżdied kif intqal mill-Ministru stess, u peress li l-iskadenza 

tagħhom biex jiġu trasferiti hija t-12 ta' Awwissu 2022, jista' l-Ministru jgħid fiex wasal il-proċess biex din il-

bidla titlesta b'suċċess? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1928. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Peress li l-Gvern għandu impenn li jittrasferixxi l-impjegati tal-Air Malta f’korpi governattivi oħra, jista’ l-

Ministru jispjega għaliex l-istess Gvern mhux qed jikkunsidra li jassisti lis-settur privat li qed jixxennaq għar-

riżorsi umani u jsib skema li permezz tagħha kulħadd jirbaħ? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1930. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Tista’ l-Ministru tgħid għaliex l-outdoor gym u l-ground tal-5-a-side li jinsabu f'Ta' Qali ħdejn l-MFCC ma 

jinxtegħelx dawl fihom billejl? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1931. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti l-ħinijiet li fihom jiftħu l-għases tal-Imtarfa, Ħad-Dingli, l-Imdina u l-Imġarr? Jista’ jgħid 

kemm ikun hemm uffiċjali tal-pulizija preżenti f'kull għassa msemmija? 

 

22/06/2022 
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* 1932. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta nxtraw is-sodod li jintużaw f'kull sala li hemm 

fl-Isptar Mount Carmel u meta ser jinxtraw dawk ġodda? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1933. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid f'liema stat wasal ix-xogħol fuq il-bini u l-ippjanar 

ta' sptar ġdid hekk kif kien maqbul li jsir fin-National Health Strategy 2020-2023? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1934. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk kienx hemm istanzi f'dawn l-aħħar ħames snin 

fejn pazjenti li jkunu qed jieħdu kura fil-qasam tas-saħħa mentali ġewwa l-Isptar Mount Carmel kienu qed jiġu 

ttrattati fl-istess sala ma’ persuni li jkunu waqgħu f'vizji bħal droga, alkoħol jew użura? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1954. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 739, jista’ l-Ministru jgħid kemm irtiraw pulizija fis-sena 

2021 u fil-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar sal-ġurnata meta tkun qed tingħata t-tweġiba għal din il-mistoqsija?  Jista’ 

jgħid ukoll kemm irtiraw pulizija għaliex għalqu s-servizz kif ukoll dawk li rtiraw qabel ma għalqu s-servizz u 

f’liema rank kienu? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1955. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm persuni pajżana jaħdmu fil-Korp tal-Pulizija? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1956. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm Pulizija ddettaljati fi ħdan il-Community Policing? 

 

22/06/2022 
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* 1957. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li ċerti postijiet ikunu jservu bħala caravan sites? Jekk iva, fejn? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1958. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1551 u jgħid kemm-il breeder tal-klieb hu rreġistrat f'Malta u 

Għawdex?  

 

22/06/2022 

 

 

* 1959. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1552 u jgħid kemm ħareġ multi amministrattivi d-Direttorat 

tal-Ħarsien tal-Annimali minn Ottubru 2021 sal-lum? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1960. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1554 u jgħid jekk is-servizz tal-1717 bediex jitħaddem 

f’Għawdex? Jista’ jgħid ukoll kemm persuni qed jaħdmu f'dan is-servizz kemm dan ilu jopera? Il-persuni li 

ntgħażlu, fuq liema kriterji ġew ingaġġati? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1961. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1555 u jgħid kemm inġabru qtates minn Jannar sal-aħħar ta' 

Mejju mill-Animal Welfare? Kemm kien hemm minn dawn il-qtates li kellhom jitraqqdu? 

 

22/06/2022 

 

* 1962. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1619 u 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? 

 

22/06/2022 

 

* 1963. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1620 u 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? 

 

22/06/2022 
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* 1971. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jagħti n-numru eżatt ta’ impjegati tal-Gvern, maqsuma b’Ministeru u entità taħt kull 

Ministeru, li bħalissa qegħdin jaħdmu b'mod remot, f’konformità mar-remote working policy? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1972. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Peress li mill-bidu tal-ġimgħa li tibda t-13 ta’ Ġunju sal-lum, skart tal-kostruzzjoni niġġes il-bajja taħt l-eks Sit 

tal-NSTS, tul il-kosta ta’ Qui-Si-Sana, fejn għandi wkoll ritratti biex nipprova dan, għaldaqstant tista' l-Ministru 

tispjega għaliex ma ttieħdet l-ebda azzjoni immedjata biex dan it-tniġġis tal-baħar jitwaqqaf? Tista’ tgħid 

x'azzjoni qed tittieħed kontra dawk li huma responsabbli għal dan it-tniġġis tal-baħar? Fid-dawl tal-fatt li dan 

huwa t-tieni każ ta’ tniġġis mill-iskart tal-kostruzzjoni tul il-kosta bejn il-Bajja tal-Balluta u Qui-Si-Sana f’dawn 

l-aħħar sitt ġimgħat, bl-aħħar wieħed ikun fil-bajja tal-Balluta sitt ġimgħat ilu, tista’ l-Ministru tispjega dak li sar 

biex jiġi evitat it-tniġġis ta’ din il-kosta jerġa’ jiġri? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1973. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

 

Fid-dawl li s-Sindku ta’ Tas-Sliema ilu aktar minn ġimgħa jappella lill-awtoritajiet biex iwaqqfu l-overflow tad-

drenaġġ fuq il-bajja fi Qui-Si-Sana, fejn  saħansitra poġġa filmat fuq il-midja soċjali biex juri l-periklu 

allarmanti għas-saħħa tal-għawwiema, għaldaqstant tista' l-Ministru tispjega għaliex dan l-overflow tad-drenaġġ 

ma twaqqafx immedjatament u meta se tissolva din il-problema? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1974. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Fid-dawl li s-Sindku ta’ Tas-Sliema ilu aktar minn ġimgħa jappella lill-awtoritajiet biex iwaqqfu l-overflow tad-

drenaġġ fuq il-bajja fi Qui-Si-Sana, fejn  saħansitra poġġa filmat fuq il-midja soċjali biex juri l-periklu 

allarmanti għas-saħħa tal-għawwiema, għaldaqstant jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jispjega għaliex dan l-overflow tad-drenaġġ ma twaqqafx immedjatament u meta se tissolva din il-problema? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1975. L-ONOR. GRAHAM BENCINI staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Fid-dawl li f’Settembru 2020 l-Eks Ministru Abela qal li għandu jkun hemm diskussjoni biex naraw kif il-

programmi televiżivi jkunu aktar aċċessibbli għal persuni bi problemi ta' smigħ, jista’ l-Ministru jgħid dakinhar 

kemm kien hemm programmi fuq TVM aċċessibbli għal dawn il-persuni? Minn dakinhar li l-Ministru qal li 

dawn il-programmi għandhom jiżdiedu, kemm fil-fatt żdiedu? U jekk żdiedu, liema huma l-programmi li issa 

huma aċċessibbli għal persuni bi problemi ta’ smigħ? 

 

23/06/2022 
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* 1976. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm Kunsilli Lokali u/jew Reġjuni li m’għandhomx Segretarju Eżekuttiv fid-data 

li titwieġeb din il-mistoqsija? Jista’ jgħid kemm ilu kull wieħed minn dawn il-Kunsilli u jew Reġjuni mingħajr 

Segretarju Eżekuttiv? F'kull każ, x'inhi r-raġuni tad-dewmien u x'inhu l-istatus? X'inhi l-proċedura li qed tiġi 

applikata f'kull każ biex jiġi jew tiġi ingaġġat/a Segretarju Eżekuttiv u x'azzjoni qed tittieħed sadanittant biex il-

Kunsilli u/jew Reġjuni jibqgħu joperaw b'mod normali? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1977. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hi l-istima għall-proġett tax-shore-to-ship fil-Port Ħieles, liema proġett ser jiġi 

ffinanzjat mis-Sinking Fund li għandha l-Korporazzjoni tal-Port Ħieles u Fondi Ewropej taħt l-iskema Just 

Transition Fund? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1978. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' Ministru jgħid kemm-il telefonata l-Building and Construction Authority irċeviet fuq kull wieħed minn 

dawn in-numri 80049000 (Freephone), 99637508 (Malta-wara l-ħin tal-uffiċċju) u 99098855 (Għawdex-wara l-

ħin tal-uffiċċju), u numri u mezzi oħra jekk applikabbli mill-1 ta' Jannar, 2022 sal-31 ta' Mejju, 2022 li kienu 

jirrikjedu spezzjoni immedjata?  Kemm minn dawn ir-rapporti kien hemm każijiet, fuq kull numru, fejn ma 

setgħetx issir spezzjoni u x'kienet ir-raġuni f'kull każ? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1979. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' Ministru jgħid kemm-il telefonata l-Environment and Resources Authority irċeviet fuq kull wieħed minn 

dawn in-numri 22923500, 99637508 (Malta-wara l-ħin tal-uffiċċju) u numri oħra, ERIS u mezzi oħra mill-1 ta' 

Jannar, 2022 sal-31 ta' Mejju, 2022 li kienu jirrikjedu spezzjoni immedjata?  Kemm minn dawn ir-rapporti, kien 

hemm każijiet, fuq kull numru, fejn ma setgħetx issir spezzjoni u x'kienet ir-raġuni f'kull każ? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1980. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta huwa ppjanat li jibda r-restawr fuq barra tal-Kappella tas-Sagra Familja, Birżebbuġa, 

li għandu jinkludi l-bini taż-żewġ kampnari u l-portiku? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1981. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ġew irreġistrati, sena b’sena u sakemm titwieġeb din il-mistoqsija, Energy 

Performance Certificates (EPCs) għall-ewwel darba, maqsuma bejn bini jew installazzjonijiet privati, pubbliċi u 

kummerċjali, kemm minn dawn skadew, kemm minn dawk li skadew reġgħu ġew imġedda u kemm minn dawk 
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li skadew għadhom skaduti?  Kemm mir-rakkomandazzjonijiet li saru fiċ-ċertifikati li saru fl-ewwel ċertifikat 

ġew implimentati sakemm saret iċ-ċertifikazzjoni sussegwenti? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1995. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hi l-lista ta' żmien ta' stennija għall-

appuntamenti ma’ fiżjoterapista u podjatra f'kull berġa u ċentru tas-saħħa? 

 

23/06/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

52. IL-MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL, L-ONOR. CLYDE CARUANA, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT biex jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru 

tal-Fond Monetarju Internazzjonali, Kap. 209”.  

 

21.06.2022 

 

44. IL-MINISTRU GĦALL-WIRT NAZZJONALI, L-ARTI U L-GVERN LOKALI, L-ONOR. OWEN 

BONNICI, jipproponi:  

 

Illi l-Kamra tapprova l-Estimi ta’ Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u s-Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali 

għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022, skont l-Att dwar il-Patrimonju Kulturali, 

Kap. 445.  

 

01.06.2022 

 

 

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 

 

12. Mozzjoni Nru 47 – Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2022 - 

Votazzjoni 

 

 

 

                                      RAYMOND SCICLUNA  

24 ta’ Ġunju 2022                       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 27 ta’ Ġunju 2022, fis-

2.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

2. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita –Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa.  

 

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

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

 

KUMITAT PERMANENTI 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 PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 
Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 28 ta' Ġunju, 2022 fl-10.00 a.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. 

 

KUMITAT TAL-KONTIJIET DWAR L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA 

 

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 28 ta’ Ġunju, 2022 

fil-5.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, b'din l-aġenda: 

 

1. Ħatra ta’ Chairman;  

2. Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta’ Art lil Birkirkara FC u nurseries; 

3. Riżoluzzjoni dwar rinunzja ta’ parti mill-enfitewsi temporanju, konċessjoni b’enfitewsi temporanju ta’ 

art tal-Gvern fil-konfini ta’ SmartCity u varjazzjoni tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Tania Spiteri, datat 11 

ta’ Marzu 2016; u 

4. Riżoluzzjoni dwar terminazzjoni ta’ parti mill-enfitewsi temporanju u ċens relattiv, varjazzjoni 

tal-kuntratt fl-atti tan-Nutar Vincent Miceli, datat 22 ta’ April 2007 u sussegwentament modifikat 

f’kuntratt fl-atti tan-Nutar Anthony Hili, datat 14 ta’ Ottubru 2016. 

 

 

 

 

                      RAYMOND SCICLUNA  

24 ta’ Ġunju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 


