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MINUTI 

 

KAMRA TAD-DEPUTATI 

 

L-ERBATAX-IL PARLAMENT 

 

SEDUTA NRU 25 

 

It-Tlieta, 5 ta’ Lulju 2022 

 

Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.02 p.m.  

 

L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 

 

 

ATTENDENZA 

 

Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva, l-Onor. Jo Etienne Abela, kien imsiefer fuq xogħol tal-Gvern. 

 

L-Onor. Katya De Giovanni, l-Onor. Graziella Galea, l-Onor. Joe Giglio, l-Onor. Alex Muscat u l-

Onor. Amanda Spiteri Grech kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 

 

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, l-Onor. Robert 

Arrigo, l-Onor. Abigail Camilleri u l-Onor. Stephen Spiteri kienu skużati. 

 

Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli, u l-Onor. Carmelo Mifsud 

Bonnici kienu assenti. 

 

 

TALBA 

  

L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 

 

 

MINUTI 

 

Il-Minuti tas-Seduta Nru 24 li saret fl-4 ta’ Lulju 2022 kienu kkonfermati. 

 

 

INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 

 

L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 481 Sentenza tal-Qorti Ċivili Prim’Awla (Sede Kostituzzjonali) fil-kawża 276/21 JVC 

fl-ismijiet Osama Ebeid vs l-Avukat tal-Istat datata 27 ta’ Jannar 2022 u dik tal-

appell fil-Qorti Kostituzzjonali bir-referenza 276/21/1 JVC datata 22 ta’ Ġunju 2022 

mibgħuta lis-Sedja a tenur tal-Artikolu 242 (1) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u 

Proċedura Ċivili;  

 

P.L. 482 Sentenza tal-Qorti Ċivili Prim’Awla (Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali) fil-kawża 

149/2019 TA fl-ismijiet Maria Concetta Mangion et vs l-Avukat tal-Istat et datata 

22 ta’ Marzu 2022 u dik tal-appell fil-Qorti Kostituzzjonali bir-referenza 149/19/1 

TA datata 22 ta’ Ġunju 2022 mibgħuta lis-Sedja a tenur tal-Artikolu 242 (1) tal-

Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; 
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P.L. 483 Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem Performance Audit: 

Procuring the Public Transportation Service datat Lulju 2022. 

 

 

MISTOQSIJIET  

 

Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  

 

Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 426 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq 

l-aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  

 

 

TQEGĦID TA’ KARTI  

 

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, qiegħed fuq il-

Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 484 Tabelli li juru tagħrif dwar skemi ta’ għajnuniet finanzjarji għall-kunsilli lokali u 

reġjonali fil-perjodu bejn Jannar 2021 u Ġunju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 2099; 

 

f’isem il-Prim Ministru, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 485 Estratt mill-Gazzetta tal-Gvern Nru 20,602 Avviż Nru 437 – Att kontra Money 

Laundering (Kap. 373) tas-6 ta’ April 2021 li telenka lista ta’ funzjonijiet pubbliċi 

prominenti, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2013; 

 

f’isem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 486 Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, il-

Fondi Ewropej u l-Artijiet, is-Sur Ronald Mizzi, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1729; 

 

P.L. 487 Rapport annwali u rapporti finanzjarji tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni 

Diġitali (MDIA) għas-sena li għalqet 31 ta’ Diċembru 2021; 

 

P.L. 488 Sejħa pubblika MIP/BDU/TQL/006/19 Grant for encroachment of a site at Ta’ Qali 

Crafts Village, Limits of Attrd for the parking of light vehicles datata 7 ta’ Mejju 

2019, kuntratt u dokumenti sussegwenti bejn il-Gvern u l-operatur li ngaħta dan id-

dritt, u ittra ta’ terminazzjoni ta’ din l-allokazzjoni mingħand INDIS Malta datata 

27 ta’ Mejju 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2100; 

 

f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra: 

 

P.L. 489 Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, is-Sur Johan Galea, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1731;  

 

f’isem il-Ministru għal Għawdex qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra:  

 

P.L. 490 Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, is-Sur 

John Borg, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1732; u 

 

f’isem il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 491 Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni 

Soċjali u Affordabbli, is-Sur Mark Musù, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 

numru 1728. 

 

 

Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, qiegħed fuq 

il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 492 Lista ta’ pagamenti diretti mill-European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) fil-

perjodu bejn l-2014 u l-2022 maqsuma skont il-miżura, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1228. 

 

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia 

Portelli, qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 493  Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-

Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, is-Sinjura Nancy Caruana, bi tweġiba 

għall-mistoqsija parlamentari numru 1730. 

 

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, f’isem il-

Ministru għall-Anzjanità Attiva qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 494  Artiklu 19: Delays in Execution tat-Tender CT 2374/2018 dwar il-penali li jistgħu 

jiġu imponuti f’każ illi l-kuntrattur jonqos mill-obbligi tiegħu, bi tweġiba għall-

mistoqsija parlamentari numru 2009. 

 

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, qiegħed fuq 

il-Mejda tal-Kamra: 

 

P.L. 495 Bijografija tas-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, 

ir-Riformi u l-Ugwaljanza, is-Sur Emanuel Psaila, bi tweġiba għall-mistoqsija 

parlamentari numru 1733. 

 

 

STQARRIJA MINISTERJALI 

 

Skont ftehim milħuq, il-Prim Ministru l-Onor. Robert Abela, għamel stqarrija ministerjali dwar il-

parteċipazzjoni tiegħu fil-Kunsill Ewropew li ltaqa’ bejn it-30 u 31 ta’ Mejju 2022 u bejn it-23 u t-

24 ta’ Ġunju 2022 kif ukoll fil-laqgħa li saret f’Madrid fid-29 ta’ Ġunju 2022 bejn pajjiżi Ewropej 

u oħrajn min-naħa l-oħra tal-Atlantiku.  

 

Il Prim Ministru qiegħed fuq il Mejda tal Kamra: 

 

P.L. 496 Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li nżamm fi Brussell fit-30 u l-31 ta’ Mejju 

2022; u  

 

P.L. 497 Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li nżamm fi Brussell fit-23 u l-24 ta’ Ġunju 

2022. 

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, l-Onor. Carmelo 

Abela u l-Onor. Ryan Callus. 

 

 

PERMESS TAL-KAMRA 

 

Bil-permess, il-Kamra għaddiet biex jitressqu ħames mozzjonijiet mingħajr avviż. 
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MOZZJONIJIET 

 

61.  ABBOZZ TA’ LIĠI SABIEX JEMENDA L-ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-

 MINURI (ĦARSIEN ALTERNATTIV) 

 

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, l-Onor. Michael Falzon, ippropona l-Ewwel 

Qari tal-Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv). 

 

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia 

Portelli, issekondat. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar il-

Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Altenattiv) Kap. 602” inqara l-ewwel darba. 

 

 

62.  ABBOZZ TA’ LIĠI SABIEX JEMENDA L-ATT DWAR L-AFFARIJIET TAL-

KONSUMATUR 

 

Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia 

Portelli, ipproponiet l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-

Konsumatur. 

 

Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar l-

Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378 u liġijiet varji dwar il-protezzjoni tal-konsumatur” inqara l-

ewwel darba. 

 

 

63.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI TAL-KUMMERĊ 

 

Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona l-

Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ. 

 

Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, issekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Kodiċi tal-

Kummerċ, Kap. 13” inqara l-ewwel darba. 

 

 

64.  ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR IL-PRATTIKANTI FL-INSOLVENZA 

 

Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona l-

Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza. 

 

L-Onor. Naomi Cachia ssekondat. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 dwar il-Prattikanti fl-

Insolvenza” inqara l-ewwel darba. 

 

65.  ABBOZZ TA’ LIĠI TA’ QABEL L-INSOLVENZA 

 

Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona l-

Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza. 

 

L-Onor. Naomi Cachia ssekondat. 
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Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 ta’ Qabel l-Insolvenza” 

inqara l-ewwel darba. 

 

 

ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 

 

1.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IS-SERVIZZI VETERINARJI 

 – ABBOZZ NRU 6 

 

Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Anton Refalo, ippropona t-

Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji. 

 

L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 

 

Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Anton Refalo, l-Onor. Alicia Bugeja Said, l-Onor. Romilda 

Baldacchino Zarb, l-Onor. Malcolm Paul Agius Galea għan-naħa tal-Gvern u l-Onor. Janice 

Chetcuti, l-Onor. Toni Bezzina u l-Onor. Robert Cutajar għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2022 li jemenda l-Att dwar is-

Servizzi Veterinarji, Kap. 437” inqara t-tieni darba.  

 

Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali ppropona li dan l-Abbozz ta' Liġi 

jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta’ Liġi. 

 

L-Onor. Malcolm Paul Agius Galea ssekonda. 

 

Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 

 

 

AĠĠORNAMENT 

 

Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, l-Onor. Alicia 

Bugeja Said, ipproponiet l-aġġornament tal-Kamra għal nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022 fl-4.00 p.m. 

b’din l-aġenda: 

 

Mozzjonijiet 

 

Mozzjoni 58 –  Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Birkirkara Football Club and Nurseries 

 

Mozzjoni 59 - 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 

 

Mozzjoni 60 -  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 

 

Ordnijiet tal-Ġurnata 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet  

dwar il-Prokreazzjoni Assistita     Tielet Qari 

 

Mozzjoni 51 - Revoka ta’ Avviżi Legali 161 u 163 tal-2022  
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li jemendaw ir-Regolamenti dwar il-Ftuħ ta’ Negozji     Votazzjoni 

 

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 il-Professjonijiet tas-Saħħa  Tieni Qari 

 

_______________ 

 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni  Kumitat Permanenti 

 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji  Kumitat Permanenti 

 

 

Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali informat lill-Kamra 

li skont il-ftehim milħuq fis-seduta ta’ nhar it-Tnejn 4 ta’ Lulju 2022, id-diskussjoni dwar il-

Mozzjonijiet 59 u 60 ta’ Trasferiment ta’ Proprjetà li jidhru fuq l-Aġenda għas-seduta ta’ nhar l-

Erbgħa 6 ta’ Lulju 2022 ser jiġu diskussi f’seduta waħda. Filwaqt li dawn iż-żewġ mozzjonijiet ser 

jitressqu u jitqiegħdu għal vot b’mod separat, id-diskussjoni fuq it-Tieni mozzjoni li ser titressaq 

għandha titqies li tkun teżawrixxi d-diskussjoni dwar it-Tielet mozzjoni. Minnufih wara, il-Kamra 

għandha tgħaddi għall-konsiderazzjoni tal-ewwel żewġ items tal-Ordnijiet tal-Ġurnata. 

 

Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Oppożizzjoni, mill-Onor. Ivan Bartolo, l-Onor. Mark 

Anthony Sammut u l-Onor. Adrian Delia. 

 

 

Fis-7.29 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Lulju 2022 

fl-4.00 p.m. bl-aġenda kif komunikata mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-

Drittijiet tal-Annimali. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

KONFERMATI    

 

 

 

 

          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 

            SPEAKER  


