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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 21 
 
L-Erbgħa, 22 ta’ Ġunju 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.01 p.m.  
 
Id-Deputy Speaker l-Onor. David Agius ippreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne u l-Ministru għall-
Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton Grima kienu msiefra 
fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej l-Onor. Chris Bonett, l-Onor. Romilda Baldacchino 
Zarb, l-Onor. Naomi Cachia, l-Onor. Beppe Fenech Adami, l-Onor. Cressida Galea u l-Onor.Chris 
Said kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-
Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. 
Robert Arrigo u l-Onor. Deo Debattista kienu skużati. 
 
L-Onor. Rosianne Cutajar kienet assenti. 
 
 
TALBA 
  
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 20 li saret fl-21 ta’ Ġunju 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 403 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq 
l-aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, qiegħdet fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
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P.L. 421 Tagħrif dwar CEOs impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 
għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 404; 

 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 422 Rapport Annwali u stqarrijiet finanzjarji tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ 

Malta (MFSA) għas-sena 2021; u  
 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 423 Tagħrif dwar CEOs impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, bi tweġiba 
għall-mistoqsija parlamentari numru 406. 

 
 
MOZZJONIJIET 
 
47.  ESTIMI TA’ DĦUL U NFIQ TAL-KORPORAZZJONI GĦAS-SERVIZZI TAL-ILMA 

GĦAS-SENA 2022 
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, ipproponiet: 
 
Illi l-Kamra tapprova l-estimi ta’ dħul u nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 
finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Att dwar il-Korporazzjoni għas-
Servizzi tal-Ilma, Kap. 355. 
 
L-Onor. Omar Farrugia, issekonda. 
 
Id-Deputy Speaker informa lill-Kamra li d-diskussjoni fuq din il-mozzjoni kellha tieħu seduta waħda 
bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-introduzzjoni u l-
għeluq mill-Gvern.   
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Miriam Dalli, l-Onor. Mark Anthony Sammut, l-Onor. Michael 
Farrugia, l-Onor Graziella Galea, l-Onor. Katya De Giovanni u l-Onor. Ivan Castillo. 
 
Meta d-Deputy Speaker għadda biex iqiegħed il-mistoqsija fuq il-mozzjoni kif imressqa mill-
Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, intalbet votazzjoni, liema votazzjoni kellha 
tittieħed fil-ħin tal-interuzzjoni tax-xogħol tas-seduta tat-28 ta’ Ġunju 2022 skont ftehim milħuq fis-
Seduta tat-13 ta’ Ġunju 2022. 
 
Fis-6.56 p.m. il-Kamra qablet li l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun dak il-ħin u li jitressaq l-
aġġornament.” 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, ipproponiet l-aġġornament tal-Kamra għal nhar 
it-Tnejn, 27 ta’ Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. b’din l-aġenda: 
 
Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond 
Monetarju Internazzjonali” 
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Mozzjoni 44 – Estimi ta’ Patrimonju Malta u s Sovritendenza tal Patrimonju Kulturali għas-Sena 
2022 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa  Tieni Qari 
 
Estimi tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol  
għas-Sena 2022   Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità Maltija dwar l-Artijiet għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi tal-Awtorità tad Djar għas Sena 2022 Votazzjoni 
 
Estimi ta’ Jobsplus għas-Sena 2022  Votazzjoni 
 
Estimi tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-Sena 2022 Votazzjoni 
 
Jew xi aġenda oħra li tiġi komunikata aktar tard. 

_______________ 
 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet  
dwar il-Prokreazzjoni Assistita     Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni, mill-Onor. Darren Carabott, l-Onor. Alex 
Borg u l-Onor. Charles Azzopardi. 
 
 
Fis-7.27 p.m. id-Deputy Speaker avża, li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 27 ta’ 
Ġunju 2022 fl-4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-
Intrapriża. 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
KONFERMATI    
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


