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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 24 

 

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

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx meħtieġ permess sħiħ ta' żvilupp għal xogħlijiet ta' tisbiħ fi Triq il-Marfa 

Għadira? 

 

17/05/2022 

 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx meħtieġ permess sħiħ ta’ żvilupp għax-xogħlijiet ta’ tisbiħ fit-Triq il-Marfa l-

Għadira? Jista’ l-Ministru jgħid jekk dan inħareġx mill-Awtorità tal-Ippjanar? 

 

 

17/05/2022 

 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jkun hemm tnaqqis fil-karreġġjati minn kull direzzjoni lejn u/jew miċ-

Ċirkewwa fir-rigward tal-proġett ġdid ta' tisbiħ fi Triq il-Marfa l-Għadira? 

 

17/05/2022 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk sarx studju tal-management tat-traffiku u x’kienu  r-riżultati tal-istudju għax-

xogħlijiet ta’ tisbiħ fi Triq il-Marfa Għadira? 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta x-xogħlijiet ta’ tisbiħ fit-Triq il-Marfa l-Għadira huma kkalkulati li se jitlestew? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid bil-wisa' massimu permissibbli ta’ triq biex din tkun two-way road? Jista’ jikkonferma li 

ma saret l-ebda talba mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa biex Triq Dun Franġisk Sciberras issir one way street? 

 

17/05/2022 

 

 

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

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

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

 Ministru għal Għawdex 

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

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

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

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

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

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

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

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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

konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1221. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni li l-Animal Welfare Fund kellha tiffirma agreement fir-rigward tal-qtates 

f’April li għadda u dan għadu ma ġiex iffirmat? Meta hemm il-ħsieb li l-agreement ta’ dan il-‘fund’ jiġi ffirmat? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1222. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni għaliex il-fondi b’risq NGOs fir-rigward ta’ fostering u adozzjoni ta’ 

qtates li kellhom jingħataw għas-sena 2021 għadhom ma ngħatawx? Meta ser jingħataw dawn il-fondi lil NGOs 

rispettivi? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1223. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex il-‘Cattery’ li għandu l-Animal Walfare fl-Għammieri għadu mhux jintuża? Meta 

hemm il-ħsieb li dan il-‘Cattery’ jibda jintuża? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1224. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-parti mid-diskors tal-Onor. Ministru Anton Refalo fid-dibattitu tal-Estimi Ġenerali 2021, 

partikolarment meta għamel referenza għat-tkabbir u l-konservazzjoni ta’ annimali indiġeni Maltin, jista’ l-

Ministru jagħti rendikont ta’ din l-inizjattiva, sena b’sena mill-2018 sad-data tar-risposta ta’ din il-mistoqsija, 

speċi speċi, bin-numri ta’ popolazzjoni ta’ kull speċi? Jista’ l-Ministru jagħti rendikont tan-nefqa involuta fuq 

din l-inizjattiva, sena b’sena mill-2018 sakemm tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ l-Ministru 

jgħid x’inhuwa l-programm ippjanat għal din l-inizjattiva għall-ħames snin li ġejjin? 

 

01/06/2022 

 

* 1225. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-ftehim ta’ kollaborazzjoni maċ-Ċentru CIHEAM 

(Bari)? Jista’ l-Ministru jispjega fiex tikkonsisti din il-kollaborazzjoni? Kemm qed tiswa lill-Gvern Malti din l-

inizjattiva? Min huma l-esperti Maltin involuti f’din l-inizjattiva? Jekk saru, kemm kien hemm safriet minn 

esperti Maltin fuq din l-inizjattiva u x’kienu l-iskopijiet għal dawn is-safriet? 

 

01/06/2022 
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* 1226. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhija l-pożizzjoni tal-Ministeru għar-rigward tal-applikazzjoni dwar il-protezzjoni tal-

Ġbejna bħala prodott protett Malti? X’kien l-involviment tal-Ministeru tiegħu fuq din il-kwistjoni? Fiex waslu t-

trattattivi fuq din il-kwistjoni sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1668. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid għalfejn il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta ma inkludietx it-titjiriet regolari tagħha, 

kemm dawk chartered kif ukoll scheduled, lejn Lourdes u lura? 

 

16/06/2022 

 

 

* 1669. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li l-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta terġa' tibda t-titjiriet regolari 

tagħha lejn Lourdes u lura? 

 

16/06/2022 

 

 

* 1689. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk Infrastructure Malta għandhiex il-ħsieb illi tasfalta Triq in-Nagħal il-Marsa u jekk 

iva, meta se jsir dan ix-xogħol? 

 

16/06/2022 

 

 

* 1702. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet qed isiru ġewwa l-Iskola Primarja l-antika ta’ Ħal Tarxien fi Triq l-Iskola?  

 

17/06/2022 

 

 

* 1703. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma li t-triq indikata bħala Tal-Barrani li tinsab però fuq il-parti ta’ ġewwa ta’ Ħal 

Tarxien, ser tiġi asfaltata mill-ġdid minħabba l-istat ħażin li tinsab fiha? 

 

17/06/2022 

 

* 1704. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ttieħdu tul din is-sena sabiex Ġnien Pawlu Boffa f’Raħal Ġdid jingħata iktar 

attenzjoni u jinżamm aħjar, b’tibdil tas-servizzi? 

17/06/2022 
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* 1705. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li jintbagħtu esperti tat-traffiku fi Triq Villabate (l-aħħar parti tal-Marsascala bypass) biex 

jesploraw x’jista’ jsir minħabba xi karozzi li joħorġu minn Triq San Ġużepp Ħaż-Żabbar qed jaqsmu lejn iż-

Żejtun minnflok jinżlu lejn Wied il-Għajn u dan sabiex jiġu evitati inċidenti tat-traffiku? 

 

17/06/2022 

 

 

* 1706. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jekk hiex qed tiġi segwita l-proċedura stabbilita li min jaqla’ ċitazzjoni tat-traffiku din 

titwaħħallu effettivament mal-windscreen tiegħu u li tintbagħat l-SMS tan-notifika tal-istess, billi jidher li mhix 

tiġi segwita? 

 

17/06/2022 

 

 

* 1707. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika x’miżuri ser jittieħdu sabiex ikun hemm iktar qari ta’ kotba fl-iskejjel primarji u 

sekondarji ta’ pajjiżna? Jista’ jindika x’talbiet hemm lil-Libreriji Pubbliċi mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni 

dwar il-kotba li għandhom jiġu mixtrija? 

 

17/06/2022 

 

 

* 1722. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1723. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju 

Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki 

akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1724. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 
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* 1725. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1726. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1727. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’pakkett finanzjarju għandu s-Segretarju Permanenti tiegħu? Il-pakkett finanzjarju 

jinkludi allowances u perkaċċi oħra? Jista’ jgħid ukoll xi kwalifiki akkademiċi għandu s-Segretarju Permanenti?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1817. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-ġenituri tat-tfal li jattendu ċ-Childcare Centres kollha li hawn f’pajjiżna jingħatawx 

rapport iddettaljat dwar il-progress li t-tfal tagħhom ikunu għamlu tul iż-żmien li jkunu attendew fiċ-ċentri? Fiex 

jikkonsisti dan ir-rapport? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1818. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid:  

 

a. Fuq liema kompetenza ġiet magħżula l-persuna, li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, bħala 

Manager Patient Support Services in Primary Healthcare? 

b. X’rekwiżiti ntalbu fis-sejħa għall-istess kariga? 

ċ. Minn min kien kompost il-bord tal-għażla meta ġiet magħżula għal din l-istess kariga? 

d. Kemm applikaw kandidati għal din l-istess kariga? 

e. Xi kwalifiki għandha din il-persuna li jorbtu ma’ din il-kariga? 

f. Fuq liema skala qiegħda l-persuna indikata? 

g. X’kienu x-xogħlijiet preċedenti tal-kandidat magħżul? 

h. Minn meta beda t-terminu ta’ din il-persuna bħala Manager Patient Support Services fil-Primary 

Healthcare? 

 

20/06/2022 
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* 1831. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1403, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ambjent, l-

Enerġija u l-Intrapriża u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid min qed jieħu ħsieb l-upkeep u s-soft areas tar-

roundabout f’Santa Venera li tagħti lejn Triq il-Kapillan Mifsud, lejn Triq il-Ferrovija, u/jew lejn Triq 

Reġjonali, u liema entità hi inkarigata  tagħmel dan u sa meta hu l-kuntratt attwali? Meta jiskadi l-kuntratt 

preżentement fis-seħħ? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1861. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 1045, jista’ l-Ministru jindika ż-żewġ indirizzi f’San Pawl 

il-Baħar (jekk mhux possibbli jingħata l-indirizz kollu, tingħata l-isem tat-triq u possibbilment l-isem tal-blokka) 

fejn skont it-tweġiba għall-istess domanda ġew akkwistati żewġ appartamenti mibnija mill-privat li ġew allokati 

għall-akkomodazzjoni soċjali? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1862. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 1045, jista’ l-Ministru jindika l-indirizz għal kull post ta’ 

residenza li tqassam mill-2017 sad-data li fiha ġiet imwieġba l-istess domanda parlamentari u dan sena sena 

b’mod separat għal kull sena u kull lokalità tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar (li tinkludi żoni bħal 

Buġibba, il-Qawra u x-Xemxija) (jekk mhux possibbli jingħata l-indirizz kollu, tingħata l-isem tat-triq u 

possibbilment l-isem tal-blokka)? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1898. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1899. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 
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* 1900. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1901. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

 

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 

 

 

* 1902. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid 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 tagħha jew uffiċjal tal-

Ministeru  fil-programmi Espresso u Kalamita fuq One TV? 

 

21/06/2022 

 

 

* 1910. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja tar-Ramla? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq 

il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1911. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja tar-Ramla? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi fuq 

il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 
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* 1912. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja ta’ Fra Ben? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi 

fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1913. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja ta’ Fra Ben? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi 

fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1914. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja ta’ Pretty Bay? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi 

fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1915. L-ONOR. REBEKAH CILIA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi biex jinkrew deckchairs u 

umbrelel fil-bajja ta’ Pretty Bay? Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions/kuntratti/liċenzji/permessi 

fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1922. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1687 u 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? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1967. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1431 u 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? 

 

22/06/2022 
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* 1968. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1432 u jagħti rendikont ta’ kemm-il ilment ġie reġistrat fil-

Kunsilli Lokali kollha, u b’mod rispettiv għal kull lokalità, fl-aħħar sentejn? 

 

22/06/2022 

 

 

* 1986. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk huwiex qed jiġi offrut internet b'xejn lill-anzjani li jgħixu fil-komunità?  Jekk iva, 

jista' jgħid kemm hawn anzjani jibbenefikaw minn dan is-servizz?   

 

23/06/2022 

 

 

* 1987. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gvern jipprovdix Wi-Fi bla ħlas fis-swali tar-Residenza San Vinċenz de Paule 

apparti fiż-żoni komuni u fid-day-room tas-swali u l-btieħi tar-Residenza?  Jekk le, jista' jgħid meta se jkun qed 

jipprovdi Wi-Fi bla ħlas? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1988. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gvern jipprovdix Wi-Fi bla ħlas fid-djar residenzjali tal-anzjani tiegħu? Jekk iva, 

jista' jikkonferma li l-Wi-Fi bla ħlas jiġi pprovdut ukoll fil-kmamar tal-anzjani?  

 

23/06/2022 

 

 

* 1989. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm carers jaħdmu fir-Residenza San Vinċenz de Paule? Jista' jgħid kemm 

minnhom huma impjegati tal-Gvern u kemm minnhom huma impjegati mal-kuntrattur?  Jista' jgħid ukoll kemm 

minnhom huma barranin? 

 

23/06/2022 

 

 

* 1990. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista tal-proġetti kapitali li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu jew 

taħt xi entità li taqa' taħt id-dekasteru tiegħu li għaddejjin bħalissa u wkoll dawk li se jkunu qed jinbdew f'din is-

sena? 

 

23/06/2022 
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* 1991. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani fir-Residenza San Vinċenz de Paule fil-preżent?  Jista' jgħid kemm 

minnhom huma residenti rġiel u kemm minnhom huma residenti nisa? 

 

23/06/2022 

 

 

* 2006. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti informazzjoni dwar kemm-il każ ta’ storbju eċċessiv ġew irrapportati, xahar b’xahar, bejn 

Jannar 2021 u d-data ta’ meta qiegħda tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? F’liema lokalità ġie 

rrapportat kull wieħed minn dawn il-każijiet u għal liema tip ta’ storbju kien qed jirreferi dan ir-rapport? Kemm 

minn dawn ir-rapporti kienu jikkonċernaw ħsejjes wara l-11.00 p.m. u wara s-1.00 a.m. separatament?  

 

24/06/2022 

 

 

* 2007. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għar-risposta tal-mistoqsija parlamentari  1312 dwar speed cameras, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif 

dwar liema huma l-linji gwida li qiegħed jirreferi għalihom u jqiegħed kopja tagħhom fuq il-Mejda tal-Kamra? 

Jista’ jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-istudji msemmija għal kull speed camera? F’kull każ, jista’ 

jagħti tagħrif dwar liema kien l-avviz legali li permezz tiegħu kull speed camera ġiet stabbilita? Billi l-ispeed 

limits indikati fir-risposta huma kważi kollha differenti min-national speed limit ta’ 80 km fis-siegħa,  jista’ 

jinforma lill-Kamra dwar kif daħlu fis-seħħ l-istess speed limits? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2015. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI  staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ġenitur separat miż-żwieġ għamel użu mill-Home Assist Scheme, sena b'sena 

mill-2017 sal-aħħar ta' 2021, kif ukoll skont il-ġeneru u l-età rispettivi? 

 

24/06/2022 

 

 

* 2016. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI  staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il ġenitur separat miż-żwieġ għamel użu mill-Equity Sharing, sena b'sena mill-2017 

sal-aħħar ta' 2021, kif ukoll skont il-ġeneru u l-età rispettivi? 

 

24/06/2022 

 

* 2018. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex meta pensjonanti jirċevu l-avviż ta’ kemm tħallsu u/jew kemm ser 

jitħallsu pensjoni, fin-notifika li tintbagħtilhom ma jkunx hemm miktub in-numru IBAN tal-kont tal-bank 

tagħhom sħiħ u dan minħabba l-fatt li ladarba n-notifika tintbagħat bil-posta, hi faċli li din tinfetaħ minn terzi u 

jista’ jkun hemm persuni li jabbużaw jew jagħmlu użu mhux mixtieq minn tali informazzjoni? 

24/06/2022 
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* 2021. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ġie importat siment, x'kienu l-EU Customs Tariff Codes użati u kemm tħallas dazju 

fuqu, sena b'sena, mill-2011 sal-2021? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2022. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema materja prima li eventwalment tintuża għall-kostruzzjoni, bħal ramel u żrar, ġiet 

importata, sena b'sena, mill-2011 sal-2021, x'kienu l-EU Customs Tariff Codes użati, x'kienu l-kwantitajiet minn 

kull tip u kemm tħallas dazju fuqha? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2023. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'kienet jew x'inhi r-raġuni li minn Ottubru 2021, Malta ma baqgħetx tissottometti data 

dwar il-produzzjoni fil-kostruzzjoni għal fini ta' statistika tal-Eurostat? Jekk din id-data ġiet miġbura, tista' d-

data u l-analiżi tagħha tiġi ppreżentata fuq il-Mejda tal-Kamra? Jekk din id-data ma ġietx miġbura, x'inhu l-

effett fuq statistika oħra inkluż dik relatata mal-kontribut li din l-industrija tagħti lill-ekonomija? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2024. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid f'liema lokalitajiet il-bereġ tas-saħħa jinsabu 

magħluqa?  Għal kull każ, jista’ jgħid kull berġa kemm ilha magħluqa, x'inhi r-raġuni li tinsab magħluqa, 

x'azzjonijiet se jittieħdu biex terġa’ tinfetaħ u meta hu mistenni li terġa' tinfetaħ? 

 

27/06/2022 

 

* 2025. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra meta se tinfetaħ il-Klinika 

f'Birżebbuġa? Jekk il-lok diġà ntgħażel, dan huwa tal-Gvern jew tal-Privat u kemm-il post ta' parkeġġ hemm 

biswitu?  Kemm se jkun l-investiment inizjali? Meta se jkunu l-ġranet u l-ħinijiet tal-ftuħ u x'servizzi se 

jingħataw? 

 

27/06/2022 

 

* 2026. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm se jkunu meħtieġa Kindergarten Assistants, għalliema u Learning Support 

Educators, skola skola u suġġett suġġett, fejn applikabbli, fil-Kulleġġi rispettivi fl-iskejjel kollha tal-

Kindergarten, Primarji, Middle Schools u Sekondarji biex ikun hemm full complement? Kemm mistenni jkun 

hemm Kindergarten Assistants, għalliema u Learning Support Educators, skola skola u suġġett suġġett, fejn 

applikabbli, fil-Kulleġġi rispettivi fl-iskejjel kollha tal-Kindergarten, Primarji, Middle Schools u Sekondarji 

nieqsa biex jintlaħaq il-full complement, bħalissa u fil-bidu tas-sena skolastika 2022/2023? 

 

27/06/2022 
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* 2033. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru rapporti fl-Għassa tal-Qawra fuq reati varji li seħħew fil-lokalità tal-Mellieħa 

u l-Manikata bejn Jannar 2020 u Mejju 2022? Jista’ jindika x’tip ta’ rapporti saru? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2034. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2035. L-ONOR. IVAN J BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2036. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid: 

 

a. X’inhu l-irwol tal-ambaxxatur tal-kultura?  

b. Min qed jokkupa din il-kariga u l-kwalifiċi tiegħu? 

ċ.  Kif intgħażel? 

d. Għandu xi benefiċċji renumeratorji u jekk iva, kemm? 

e. Qiegħed igawdi minn immunitày diplomatika u jekk iva, għalfejn? 

f. Kemm hu twil it terminu tiegħu? 

ġ. Jista’ jagħti rapport dettaljat tal-ħidma tiegħu mid-data tal-ħatra tiegħu sal-lum? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2037. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1721, peress li l-mistoqsija ma kenitx qed titlob lista tar-

rekwiżiti li talab it-tender, imma lista tat-tliet persuni, isem u kunjom, li llum qed jaġixxu bħala Key Experts 

(Team Leader, Resident Engineer u Electrical Engineer) fuq il-proġett, u x'kienu l-kwalifiċi u l-esperjenza li kull 

wieħed minnhom individwalment issottometta li għandu, jista' l-Ministru jippubblika dan? 

 

28/06/2022 
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* 2038. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra rendikont tal-infiq kollu li sar fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-

iSpecial Olympics, lil min sar il-ħlas u b'liema proċedura (direct order, tender etc.)? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2039. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1866  u ċjoè: 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? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2042. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1926 u ċjoè: B’referenza għat-tagħrif li ta fil-konferenza 

stampa tal-1 ta Ġunju 2022 dwar ħlas lil dawk li sofrew anomaliji u inġustizzji, jista' l-Ministru jgħid meta ser 

jibdew it-taħditiet mar-rappreżentanti tal-ex-ħaddiema tal-PBS dwar il-kwistjoni tal-pensjoni tagħhom, in vista 

tal-wegħda elettorali nru 109 u l-fatt li dawn l-inġustizzji ġew konfermati b'sentenza mill-Qorti fl-2017? Jista' l-

Gvern jgħid hux ser jimxi mal-wegħda tiegħu jew hux ser ikompli bl-appell li fetaħ kontra din is-sentenza? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2043. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1826, peress li r-referenza li ta l-Ministru għall-

mistoqsija parlamentari 20932 ma tweġibx il-mistoqsija oriġinali iżda tagħti biss lista ġenerika ta' kif inhu 

kompost il-Kumitat u tgħid li twaqqaf fl-2017, u peress li fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1827 

imwieġba fis-seduta tas-27 ta’ Ġunju 2022, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża tgħid li dan il-

Kumitat għandu jerġa' jiġi kostitwit, jista' l-Ministru jiċċara: 

 

(a) jekk dan il-Kumitat iridx jerġa' jiġi kostitwit, jew huwiex diġà kostitwit; 

(b) jekk mhuwiex kostitwit, meta se jerġa' jiġi kostitwit u kif ser jintgħażlu l-membri; 

(ċ) jekk għadu kostitwit, min huma l-membri wieħed wieħed u kull wieħed kif ġie magħżul; 

(d) ir-rekwiżiti mitluba mill-membri tal-Kumitat; u 

(e) it-termini ta' referenza ta' dan il-Kumitat, kemm jekk inhu kostitwit, kemm jekk inhuma t-termini li se 

jingħata l-Kumitat jekk għadu jrid jerġa' jiġi kostitwit? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2044. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk huwiex infurmat bil-problema tad-drenaġġ fi Triq Sir Harry Luke, l-Imġarr, 

minħabba li dan mhux qiegħed ilaħħaq mad-domanda? Huwa maħsub li dan ix-xogħol isir fil-ġimgħat li ġejjin?  

 

28/06/2022 
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* 2055. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 1625, jista' l-Ministru jispeċifika dan il-proġett ġdid 

x'ser ikun qed jittratta, u jispeċifika meta jew f'liema żmien huwa ppjanat li jinfetaħ? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2067. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1921 u ċjoè: 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1366, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid kemm ġew posposti: 

 

a. interventi; 

b. appuntamenti; u 

ċ. operazzjonijiet, 

minħabba n-nuqqas ta' konsenja tat-tracer li jinġieb minn Ruma biex jintuża fil-PET Scans? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2084. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għall-konferenza li ta d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa nhar il-Ġimgħa 10 ta' Ġunju 

dwar il-free screening tal-Abdominal Aortic Aneurysm, u peress li jidher li dan l-iscreening se jibda jsir fil-

Klinika tal-Komunità fil-Ħamrun, għaldaqstant jista’ jgħid jekk dan is-servizz hux se jingħata lill-Għawdxin 

ukoll f'Għawdex stess?  Jekk iva, meta u kif l-Għawdxin se jkunu nformati? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2085. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb li parti mill-binja tal-iskola Post Sekondarja, fil-Gżira, fejn isir il-

Programm Edukattiv GEM16+, (Programm Edukattiv elenkat fl-aħħar Manifest Elettorali tal-Partit Laburista, 

wegħda nru 281), hix se tittieħed għal skopijiet li jaf bihom id-Dipartiment? Għalfejn intgħażlet din il-binja biex 

taqdi funzjonijiet oħrajn tad-dipartiment a detriment  tal-istess programm?  Jista' jgħid jekk dan kienx tentattiv 

maħsub minn qabel, biex il-Programm li twaqqaf minn Gvern Laburista stess fi żmien il-Ministru Evarist 

Bartolo, issa jingħata daqqa 'l isfel u eventwalment jasal biex jagħlaq il-bibien tiegħu? Jista' jgħid jekk 

sitwazzjonijiet bħal dawn humiex qegħdin jgħinu lill-għalliema tagħna biex jaħdmu u jħarsu b'viżjoni għall-

futur bi pjan għal uliedna jew jekk humiex qegħdin iżommu lura aktar persuni milli jidħlu bħala għalliema u 

LSEs  fis-settur edukattiv?  

 

30/06/2022 

 

* 2103. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-istudji li saru minn Infrastructure Malta sabiex waslet għall-

għażla tagħha għat-tibdil li se jsir fil-junction ta’ Ħaż-Żebbuġ-Siġġiewi?  Jista’ jgħid ma’ min ikkonsultat 

Infrastructure Malta sabiex waslet għall-għażla tal-junction Ħaż-Żebbuġ-Siġġiewi? Jista’ jippubblika l-

konsultazzjonijiet li saru?  

30/06/2022 
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* 2109. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid id-data wara Frar, 2021 li fiha l-Korp tal-Pulizija bagħat International Arrest Warrant fir-

rigward ta' persuni ta' nazzjonalità barranija li kienu suġġetti ta' inkjesta maġisterjali dwar ħasil ta' flus u li d-

dettalji dwarhom qegħdin jingħataw separatament? Jekk ma nħariġx International Arrest Warrant fil-konfront ta' 

dawn il-persuni jew uħud minnhom, jista' jagħti r-raġuni għala ma nħariġx?  

 

30/06/2022 

 

 

* 2110. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm se jdum bla Assistent Registratur il Qorti ta’ Għawdex? Jaf li dan in-nuqqas qed 

ixekkel il-ħidma tal-Qorti?  

 

30/06/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

51.  L-ONOR. DARREN CARABOTT, L-ONOR. MARIO DE MARCO, U L-ONOR. PAULA 

MIFSUD BONNICI F’ISEM L-OPPOŻIZZJONI jipproponu: 

 

Billi l-Gvern qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra nhar is-6 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 161 tal-2022, u kif ukoll 

nhar it-13 ta’ Ġunju 2022 l-Avviż Legali 163 tal-2022 li daħlu fis-seħħ Regolamenti tal-2022 li jemendaw 

ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji; 

 

Billi dawn ir-Regolamenti dwar il-Ħinijiet tal-Ftuħ tan-Negozji ġew ippubblikati mingħajr ebda konsultazzjoni 

mar-residenti, mal-istakeholders, mal-Kunsilliera Lokali tal-Belt Valletta, mad-Deputati Parlamentari tal-Ewwel 

Distrett, u mal-Oppożizzjoni, iżda b’sempliċi daqqa ta’ pinna tal-Ministru responsabbli għall-Kummerċ; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li dawn ir-regolamenti ma jirrispettawx il-karatteristiċi uniċi li għandha tal-Belt 

Valletta bħala Kapitali ta’ pajjiżna, iżda bil-kontra, dawn se jkunu qegħdin imorru kontra l-kwalitajiet tagħha 

bħala Belt Kapitali u kif ukoll bħala UNESCO World Heritage Centre; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen li hu żball li l-mużika tista’ tindaqq sas-siegħa ta’ filgħodu (1 a.m.) minflok 

sal-ħdax ta’ filgħaxija (11 p.m.), iżda permezz tal-pubblikazzjoni tal-Avviżi Legali 161 tal-2022 dan elenka 

seba’ toroq li fih jista’ jsir fil-Belt Valletta, u ċjoè fi Triq il-Merkanti, Triq il-Forn l-Antik, Triq it-Teatru 

l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq Nofsinhar, Triq Santa Luċija, Strada Stretta u sussegwentement żdiedu fil-lista 

wkoll permezz tal-Avviż Legali 163 tal-2022 Triq l-Arċisqof u Triq Santa Ursola; 

 

Billi l-Oppożizzjoni temmen ukoll illi dan it-tibdil fl-Avviż Legali prinċipali permezz tal-Avviż Legali 

sussegwenti, f’perjodu ta’ ftit ġranet, toħroġ biċ-ċar in-nuqqas ta’ konkretezza u kredibiltà fid-deċiżjonijiet 

meħuda; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti ma jirrispettawx id-drittijiet tar-residenti Beltin li 

jgħixu fil-paċi minħabba d-daqq tal-mużika sas-siegħa ta’ filgħodu (1 a.m.) matul il-ġranet kollha tal-ġimgħa; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq ukoll illi dawn l-Avviżi Legali surreferiti lanqas ma jirrispettaw l-investiment li sar 

fil-kwantità ta’ stabbilimenti kummerċjali biex ikun attirat turiżmu ta’ kwalità; 

 

Billi l-Oppożizzjoni tisħaq li hi favur it-tisbiħ u r-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta, b’rispett lejn il-karatteristiċi 

uniċi tagħha, illi tant hu hekk fil-passat saru investimenti ta’ miljuni kbar ta’ Ewro fi proġetti kapitali 

mill-Gvern Ċentrali ta’ tisbiħ għall-benefiċċju ta’ kwalità ta’ ħajja aħjar għar-residenti u kif ukoll kwalità ta’ 

xogħol aħjar għall-komunità kummerċjali fil-Belt, u li għalhekk dawn l-Avviżi Legali surreferiti se jkunu 

qegħdin imorru kontra dawn il-passi ’l quddiem kbar illi saru; 

 

Billi għalhekk l-Oppożizzjoni qiegħda tieħu dan il-pass favur u b’rispett sħiħ lejn ir-residenti Beltin u 

l-komunità kummerċjali fil-Belt Valletta, u sabiex jipproteġi d-drittijiet tagħhom, u wkoll sabiex tippreserva 

l-karatteristiċi uniċi tal-belt Kapitali ta’ pajjiżna; 

 

Għal dawn ir-raġunijiet prinċipali u oħrajn li dwarhom l-Oppożizzjoni tkellmet dwarhom pubblikament, jeħtieġ 

għalhekk illi l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu revokati u għalhekk din il-Kamra tirrisolvi u tiddeċiedi li 

l-Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022 ikunu revokati, annullati u dikjarati bla ebda effett fil-liġi għax tmur kontra 

d-drittijiet tar-residenti Beltin, il-komunità kummerċjali u l-karatteristiċi uniċi tal-Belt Valletta. 

 

15.06.2022 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 5 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Prokreazzjoni Assistita – Tielet Qari – 

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa  

 

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

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

 



18 

 

3. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

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

 

4. Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Tieni Qari – Ministru 

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

 

5. Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tieni Qari – Deputat 

Prim Ministru u Ministru għas Saħħa 

 

 

 

 

 

 

 

                                    RAYMOND SCICLUNA  

1 ta’ Lulju 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, 5 ta’ Lulju, 2022 fis-2.00 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-Rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika A review of 

implementation of Sustainable Development Goal 1 - Malta’s efforts at alleviating poverty, December 

2020. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022 fis-2.30 p.m. 

fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina ta’ Dott. Emanuel Camilleri għall-kariga ta’ Chairperson tal-Bord 

tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar.  

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, fl-4.30 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali 2021 maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Persuni 

Anzjani; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, 

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

  

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Preżentazzjoni mis-Sur David Sammut, Director (International Economic Policy) dwar ir-ratifika 

tal-EU-Vietnam Investment Agreement (EVIPA); u 

3. Affarijiet oħra.  

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 
GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar 

l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022, fis-6.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Konsiderazzjoni ta’ disa’ proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità 

 

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 

 

 

                    RAYMOND SCICLUNA  

1 ta’ Lulju 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 


