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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 29 

 

L-Erbgħa, 5 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

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

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti rendikont ta’ x’għajnuniet finanzjarji ta l-Gvern fil-pandemija u kemm irċieva għajnuna 

mill-Unjoni Ewropea fl-istess żmien? Jista’ jinforma lill-Kamra kemm minn dawn l-għajnuniet finanzjarji 

tqassmu fix-xhur bejn Jannar u Marzu, 2022? 

 

20/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema hu d-dipartiment responsabbli mill-ħlas ta’ dawk li jkollhom iċ-ċertifikati kollha 

approvati fl-iskema ‘Get Qualified’? Jista' jgħid ukoll kemm-il każ hemm miftuħ mas-servizz.gov fuq l-iskema 

‘Get Qualified’? 

 

24/05/2022 

 

 

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

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 326, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-ammonti ta' dawn il-kuntratti indefiniti sena b'sena mill-2017 sal-2022? 

 

24/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 329 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-
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konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

24/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 327 u jagħti rendikont tal-ammont ta’ konsulenzi li tħallsu 

mill-Ministeru bejn l-2017 u l-2022? Lil min ingħataw u f’liema ammonti ngħataw? Jista’ jgħid min huma l-

konsulenti u b’liema proċess ġew maħtura konsulenti? Jista’ jgħid ukoll x’tip ta’ servizz taw u x’tip ta’ kuntratti 

kienu? 

 

24/05/2022 

 

 

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

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk hux se jiġu installati traffic lights mid-daħla u l-ħruġ sejrin u ġejjin 

mill-Bajja tal-Mistra? 

 

25/05/2022 

 

 

* 1251. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif ġew/ser ikunu affettwati l-fdalijiet arkeoloġiċi li jinsabu fl-akkwati tal-proġett tal-

Kirkop Tunnels and Airport Intersection Project (KTAIP)? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1252. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jitlesta għalkollox il-proġett tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection Project 

(KTAIP)? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1253. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb illi titwessa’ ftit Triq Ħal Far li miż-Żurrieq tagħti għal Birżebbuġa 

peress li f’partijiet minnha t-triq tant hi dejqa li ma jgħaddux żewġ karozzi maġenb xulxin u dan peress illi din 

it-triq hija triq alternattiva għal mini ta’ Ħal Kirkop? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1254. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda x-xogħol biex jitnaqqas l-għarar mil-lokalità taż-Żurrieq? Liema toroq ser 

jiġu affettwati bix-xogħlijiet ta’ dan il-proġett? Meta hu proġettat li dan ix-xogħol jitlesta? Kemm għandu flus 
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ivvutati dan il-proġett biex jitwettaq? Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjanti kollha relatati ma’ 

dan il-proġett tal-għargħar? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1255. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Fil-proġett propost mill-Gvern biex isolvi l-problema tal-għargħar fiż-Żurrieq, jista’ l-Ministru jgħid fejn ser jiġi 

‘discharged’ l-ilma kollu li ser jinġabar minn dan il-water culvert? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1256. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux ippjanat li jinkludi cycle lanes fit-toroq kollha arterjali u 

distributorji madwar Malta u Għawdex? Jekk fl-affermattiv, f’liema toroq ser jiġu inklużi dawn is-cycle lanes u 

x’tip ta' cycle lanes se jkunu inklużi f’dawn it-toroq? Dawn is-'cycle lanes' ser ikunu segragati mill-kumplament 

tat-traffiku, sia mit-traffiku tal-vetturi u dak pedonali? X’tip ta' standards Ewropej ser jiġu applikati biex 

jinbnew dawn is-'cycle lanes'? 

 

01/06/2022 

 

 

* 1339. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-pożizzjoni tal-Gvern speċifikament dwar Cryptocurrencies? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1340. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-pożizzjoni tal-Gvern speċifikament dwar Cryptocurrencies? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1341. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus f’reklamar mlil-Ministeru u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru 

tiegħu separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-xandir? 

 

02/06/2022 

 

 

* 1447. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’mekkaniżmu se jintuża biex titħaddem l-iskema ta’ €30 miljun li biha għandhom 

jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ? 

 

09/06/2022 
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* 1448. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi pjan għandu l-Gvern għal miżuri long-term li minnhom jibbenefikaw kumpaniji 

involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ, minħabba l-inflazzjoni u ż-żieda fl-

ispejjeż? 

 

09/06/2022 

 

 

* 1449. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’mekkaniżmu se jintuża biex titħaddem l-iskema ta’ €30 miljun li biha għandhom 

jibbenefikaw kumpaniji involuti fl-importazzjoni, il-manifattura u l-bejgħ bl-ingrossa ta’ qmuħ?  

 

09/06/2022 

 

 

* 1752. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1753. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1754. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tagħha, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1755. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 
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* 1756. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1757. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kwalifiki akkademiċi għandhom il-persuni li jiffurmaw is-segretarjat privat tiegħu, 

mill-Head of Secretariat ’l isfel, skont l-official designation li għandhom? 

 

20/06/2022 

 

 

* 2061. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1664, jista’ l-Ministru jgħid 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? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2062. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’xogħol sar tul is-sena 2021 fil-Park Naturali ta’ Xrobb l-Għaġin f’Marsaxlokk? Tista’ 

tindika kemm tħawlu u nżergħu pjanti u arbuxelli?  

 

28/06/2022 

 

 

* 2063. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li Triq Xrobb l-Għaġin f’Marsaxlokk tiġi kkurata u miżmuma aħjar billi jidher li għandha 

bżonn sew? Jista’ jippreżenta rapport tekniku dwar dan? 

 

28/06/2022 

 

* 2064. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li Triq Delimara, f’Marsaxlokk tiġi kkurata u miżmuma aħjar billi jidher li għandha bżonn 

sew? Jista’ jippreżenta rapport tekniku dwar dan? 

 

28/06/2022 

 

* 2065. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema xogħlijiet se jiġu esegwiti fi Ġnien Lorry Sant f’Raħal Ġdid tul din is-sena? 

 

28/06/2022 
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* 2066. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jara li jsiru t-tiswijiet neċessarji fix-Xatt tax-Xgħajra billi hemm bżonn ħafna x’jiġi rranġat u 

mibdul? 

 

28/06/2022 

 

 

* 2181. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa globali fuq overtime f’kull diviżjoni, dipartiment, direttorat, 

awtorità jew fil-ministeru stess mill-1 ta' Jannar, 2021 sal-ġurnata li fiha tiġi mwieġba din id-domanda, 

maqsuma xahar xahar? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2182. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li se jsir ix-xogħol fi Triq Għajn Abdul, f’Kerċem, Għawdex li tinsab fi 

stat ħażin ħafna? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2183. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x' inhuma r-raġunijiet u għala iktar minn tliet xhur ilu bdew jitwaħħlu r-Road Safety 

Barriers fi Triq l-Imġarr fin-Nadur u wara ftit ġranet ma tkomplewx jiġu mwaħħlin u minflok għad baqa’ l-

blokki tal-konkos?  Jista’ jgħid meta se jitlesta x-xogħol kollu relatat mar-Road Safety Barriers f'din l-

imsemmija triq? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2184. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru: 

 

a.jgħid kemm artijiet ġew jew qegħdin fil-proċess li jiġu esproprjati fuq talba mill-Ministeru għal Għawdex 

mill-1 ta' Jannar, 2021 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija?  

 

b. jgħid f'liema lokalitajiet f’Għawdex jinsabu l-artijiet esproprjati? 

 

c. iqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra Site Plan immarkata għal kull biċċa art u post fejn il-Ministeru għal 

Għawdex talab lill-Awtorità tal-Artijiet biex jiġu esproprjati artijiet f'Għawdex fil-perjodu indikat?  

 

d. jgħid l-użu li sar jew se jsir minn kull waħda minn dawn l-artijiet? 

 

04/07/2022 
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* 2185. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm, f'liema lokalitajiet ġewwa Għawdex, u jagħti l-isem tat-triq/area u kemm kien it-tul 

u l-wisa’ fejn saru 'Farm Roads' bil-konkos mill-ħaddiema fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex mill-1 ta' Jannar, 

2021 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari biex jitjieb l-aċċess għall-bdiewa u għan-nies li 

jiffrekwentaw dawn it-toroq? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2186. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il każ ġie investigat da parti tal-uffiċċju tad-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet tal-

Konsumatur dwar allegat prattiċi kummerċjali mhux ġusti fil-bejgħ ta’ vetturi ġodda mill-2017 s’issa, maqsuma 

sena b’sena? F’kull istanza, x’kien l-eżitu? Tista’ tgħid kemm-il każ ġie investigat da parti tal-Uffiċċju tad-

Direttur Ġenerali għall-Affarijiet tal-Konsumatur dwar allegat prattiċi kummerċjali mhux ġusti fil-bejgħ ta’ 

vetturi second hand mill-2017 s’issa, maqsuma sena b’sena? F’kull istanza, x’kien l-eżitu? Tista’ tgħid ukoll 

kemm-il talba għall-kumpens saret da parti tal-konsumaturi quddiem it-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumatur 

għaliex ġie allegat li vettura mixtrija kienet b’xi mod difettuża, mill-2017 s’issa, maqsuma sena b’sena? F’kull 

każ, tista’ tgħid x’kien l-eżitu? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2232. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2006 u 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?  

 

07/07/2022 

 

 

* 2233. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2018 u jieħu l-passi neċessarji biex meta pensjonanti jirċievu 

l-avviż ta’ kemm tħallsu u/jew kemm se 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? 

 

07/07/2022 

 

 

* 2234. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2082 u  jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta’ 

appartamenti/djar li huma mikrija mill-Awtorità tad-Djar għall-użu residenzjali? Kemm minn dawn il-

proprjetajiet huma tal-Gvern u kemm huma  tal-privat? F’liema lokalità jinsabu dawn il-postijiet, u jagħti n-

numru ta’ appartamenti/djar għal kull lokalità? 

 

07/07/2022 
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* 2235. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2083 u ċjoè: Billi ġie rrapportat li matul l-aħħar snin kien 

hemm it-teħid lura ta’ kważi 500 ċavetta, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm kienu tal-privat u kemm 

kienu tal-Gvern? F’liema lokalitajiet kienu l-appartamenti li fihom saru l-abbużi? 

 

07/07/2022 

 

 

* 2248. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-għalliema Peripatetiċi li kienu ħadu klassi f'Għawdex fi żmien il-Covid-19, 

għandhomx dritt li jibqgħu fil-klassi bħala class teachers? Kemm-il għalliem Peripatetiku talab biex jibqa' fil-

klassi, u kemm-il talba ġiet aċċettata u kemm-il talba ġiet rifjutata?  

 

08/07/2022 

 

 

* 2249. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk kienx hemm għalliema li huma kkwalifikati bħala Early Years li telgħu jgħallmu 

Għawdex għax kien hemm bżonn KGEs u wara sena qalbu għal primary teachers u ħadu post teachers li kien 

imisshom jitilgħu humu minn Malta? 

 

08/07/2022 

 

 

* 2250. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm għalliema (Primarja/Medja, LSEs u KGEs) li talbu għal deployment?  

 

08/07/2022 

 

 

* 2364. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-individwi kollha li jagħmlu parti mill-bordijiet u kumitati kollha li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu? Jista’, għal kull kumitat u bord rispettiv, jagħti: 

 

a. lista ta’ persuni (titlu, isem u kunjom); 

 

b. l-irwol tagħhom fi ħdan il-bord jew kumitat; 

 

c. l-esperjenzi ta’ kull wieħed u waħda minn dawn imsemmija fuq il-bord jew kumitat; 

 

d. il-kompetenzi ta’ kull wieħed u waħda minn dawn l-individwi msemmija fuq bord jew kumitat fejn 

jidħol is-settur ikkonċernat; 

 

e. jekk hux qed jattendu fil-kapaċità personali tagħhom jew ex officio; u 

 

f. ir-remunerazzjoni mogħtija lil kull individwu? 

 

19/09/2022 
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* 2365. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid, mhux biss kemm deħlin nies fil-mużewijiet, iżda wkoll: 

 

a. Kemm daħlu studenti eżattament fil-mużewijiet f’Malta u Għawdex fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 

2022? 

 

b. Kemm irreġistraw entries il-mużewijiet fis-snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 rispettivament? 

 

c. Kemm daħlu first timers fis-snin 2020, 2021 u 2022? 

 

d. Kemm minnhom marru iktar minn darba fis-sena? 

 

e. Kemm kien hemm repeat visits din is-sena? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2366. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru: 

 

a. jispjega kif u għal liema raġuni ġew mikrija l-ħames garaxxijiet mingħand il-kumpanija li d-dettalji 

dwarha qed jingħataw separatament, ġewwa Ħal Far biex jintużaw bħala ħażna ta' artifatti u kollezzjonijiet 

nazzjonali; 

 

b. jgħid jekk kienx hemm sejħa pubblika għal din il-ħtieġa u jekk iva, kemm kienu is- sottomissjonijiet;  

 

c. jgħid kif u fuq liema kriterji ntgħażlu dawn il-garaxxijiet; 

 

d. ipoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra dokumentazzjoni, studji u riċerka oħra inkluż monitoraġġ għal livelli ta' 

umdità, temperatura u risk assessments f’dak li għandu x'jaqsam ma’ sigurtà tal-proprjetà magħżula li saret fuq 

din il-proprjetà qabel ma l-artifatti ġew jew ser jiġu trasferiti fiha;   

 

e. jgħid x’miżuri ta’ konservazzjoni preventiva ttieħdu biex jiġu protetti l-artifatti li ġew jew ġejjin 

storjati f’dawn il-garaxxijiet/warehouses; 

 

f. jikkonferma jekk hemmx pjan strateġiku fit-tul għall-infrastruttura meħtieġa biex taħżen artifatti u 

kollezzjonijiet nazzjonali u jekk dawn il-garaxxijiet humiex żieda ma’ faċilitajiet oħra li kellha Heritage Malta 

fl-Imrieħel? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2367. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru: 

 

a. Isemmi kull persuna li tifforma parti mill-bord ta’ Heritage Malta Services Ltd? 

 

b. Jgħid x’inhuma l-kompetenzi tagħhom (ta’ kull persuna) f’dan il-qasam?  

 

19/09/2022 
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* 2368. 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 d-direct orders li ħarġu din is-sena fi ħdan: 

 

a. Heritage Malta; 

 

b. Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali; u  

 

c. Kull entità oħra li taqa’ taħt l-istess Ministru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2369. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru joħroġ: 

a. Kopja tal-kuntratt li ħareġ fuq Ta’ Bistra dwar il-faċilitajiet ta’ catering? 

b. Kopja tat-tender?  

c. Kopja tal-liċenzji? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2395. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2396. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2397. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 
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* 2398. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2399. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2400. L-ONOR. ADRIAN DELIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu li kellhom encroachment 

agreement ma' Malta Industrial Parks li saret INDIS Malta u li kienu qegħdin iħallsu pagamenti kull xahar però 

wara ċert żmien dan l-encroachment agreement temmewh mingħajr qatt ma intużaw il-binjiet li għalihom kienet 

qed titħallas il-kera? Minn 2018 'il quddiem u jekk ittiħditx azzjoni fejn sar infiq bla bżonn u ħela? 

 

19/09/2022 

 

* 2414. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

* 2415. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolomenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ għandhom dwar materji li jaqgħu fil-

kompetenza tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2416. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 
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* 2417. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Ministeru japplika sabiex persuni li jaħdmu 

direttament fil-Ministeru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji li jaqgħu fil-kompetenza 

tal-istess Ministeru? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2418. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid x’inhuma r-regolamenti u l-protokolli li l-Uffiċċju tiegħu japplika sabiex persuni li 

jaħdmu direttament fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru jiddikjaraw kunflitti ta’ interess li jista’ jkollhom dwar materji 

li jaqgħu fil-kompetenza tal-istess uffiċċju? 

 

19/09/2022 

 

 

* 2434. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il operazzjoni relatata mal-oftalmologija ġiet 

posposta fil-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Ġunju u l-21 ta’ Settembru 2022 u x’kienu r-raġunijiet għall-

posponiment/ikkanċellar ta’ dawn il-proċeduri? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2435. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li bejn l-1 ta’ Ġunju u l-21 ta’ Settembru 

2022 ma kienx hemm biżżejjed provvisti fl-Isptar Mater Dei biex isiru proċeduri tal-kataretti? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2436. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma kienx hemm perjodi fis-sena 2021 u fl-2022 

fejn l-Etonox gas, li jintuża waqt il-ħlas u anke f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, kien out of stock u kemm dam 

out of stock? Jista’ jgħid x’kienet l-alternattiva għalih? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2437. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm kien il-baġit propost li jintuża fil-qasam 

tas-saħħa mentali għall-2022 u kemm minnu fil-verità ġie investit u f’liema oqsma kategorizzati bħala terapija, 

edukazzjoni u prevenzjoni? 

 

26/09/2022 
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* 2438. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hux qed jiġi propost li jiġi emendat il-mod ta’ 

kif tingħata s-Severe Disability Allowance lil nies li jbatu minn problema ta’ saħħa mentali? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2439. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx programm ta’ impjieg li persuni li 

jkunu lestew programm ta’ terapija fil-kura tas-saħħa mentali inpatient ikunu jistgħu jirrikorru għalih? Jista’ 

jikkonferma jeżistix dan il-programm mas-settur pubbliku? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2466. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 574 u 1842 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? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2468. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jippubblika l-istudji li għamlet Infrastructure Malta għall-proġett ta’ Ħaż-Żebbuġ - Siġġiewi 

Junction? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2469. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’passi ħadet u se tkompli tieħu l-Enemalta biex issaħħaħ l-infrastruttura tad-

distribuzzjoni tad-dawl eżistenti fil-lokalitajiet li matul l-aħħar xhur l-aktar li kienu affettwati minn qtugħ ta’ 

dawl u vultaġġ baxx, partikolarment fl-Imġarr (Malta) u Ħaż-Żebbuġ? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2470. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tispjega r-raġuni għas-sospensjoni b’mod regolari ħafna tal-provvista tal-ilma fil-lokalità tal-

Imġarr (Malta) u tgħidilna x’xogħlijiet  saru u dawk li huma ppjanati li jsiru biex din il-problema tissolva? 

 

26/09/2022 
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* 2471. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-proċedura tal-Qorti biex tiddetermina minn liema entratura jiddaħħlu l-akkużati 

fil-Qorti ta’ Malta, jekk hux mill-entratura prinċipali jew entratura sekondarja? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2472. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega u jippubblika l-istandard operating procedure li l-pulizija jużaw meta jirċievu rapport 

ta’ każ ta’ vjolenza domestika? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2493. L-ONOR. BEPPE FENECH ADAMI staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista ta' direct ordersli ħareġ il-Ministeru għall-Affarijiet 

Barranin u Ewropej u l-Kummerċ u kull entità li taqa' taħtu xahar b'xahar mill-1 ta’ Jannar 2022 sa meta tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jara li l-informazzjoni tinkludi l-valur tad-direct order, min ipprovda s-servizz 

jew oġġetti (kumpanija/individwi) u x'kien is-servizz jew oġġett provdut? 

 

26/09/2022 

 

 

* 2528. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’manutenzjoni qiegħda tiġi ppjanata u meta hi ppjanata li ssir, il-manutenzjoni meħtieġa 

fi Triq il-Pwales, ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, inkluż tindif ta’ culverts, tiswija ta’ spralli tax-xita, u, fil-parti 

li tgħaqqad ma’ Xatt il-Pwales/Telgħet ix-Xemxija wiċċ ġdid tal-asfalt? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2535. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol mill-1 ta’ Jannar 2022 sal-aħħar ta’ 

Awwissu 2022? Kemm minn dawn l-inċidenti kienu fatali? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2536. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu SchengenC Visas kull xahar matul is-sena2020 u matul is-sena 2021? 

Minn liema pajjiżi kienu l-applikanti? Kemm kien hemm applikazzjonijiet li ġew rifjutati? Kemm kien in-numru 

ta' persuni li waslu f’Malta mingħajr visa u ma tħallewx jidħlu Malta u ntbagħtu lura mill-port u mill-ajruport? 

 

29/09/2022 
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* 2537. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu D Visaskull xahar matul is-sena 2020 u matul is-sena 2021? Minn liema 

pajjiżi kienu l-applikanti? Kemm kien hemm minn dawn l-applikazzjonijiet li ġew rifjutati? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2538. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi issa għaddew bosta xhur minn mindu l-parkeġġ ta’ taħt l-Iskola Primarja tal-Qawra kellu jibda jintuża mill-

pubbliku, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar x’inhi r-raġuni li għaliha dan l-istess parkeġġ għadu mhux qed 

jintuża? Ma’ min saru d-diskussjonijiet biex il-parkeġġ jinfetaħ? Jista’ jagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru jew 

xi entità oħra hux qed joġġezzjonaw biex iż-żewġ livelli tal-parkeġġ (għal madwar 400 karozza) jibda jintuża? 

Jekk iva, x’inhi r-raġuni għal dan? Jekk mhux il-każ, għaliex l-istess Ministeru li bena l-iskola u l-parkeġġ, 

mhux qed joffri dan l-ispazju għall-użu tal-pubbliku? Jista’ jikkonferma li hemm/kien hemm diffikultajiet dwar 

aċċessibbilta u ingress ta’ ilma fl-istess parkeġġ? Jista’ jikkonferma li għad jonqos joħroġ compliance certificate 

mill-Awtorità tal-Ippjanar qabel il-parkeġġ ikun jista’ jintuża mill-pubbliku? Jekk dan hu minnu, fiex wasal dan 

il-proċess? Jista’ jagħti tagħrif dwar meta hi d-data l-ġdida li fiha issa dan il-parkeġġ ser ikun miftuħ għall-

pubbliku? 

 

29/09/2022 

 

 

* 2545. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm applikaw għall-post ta' Supervisor li għalqet fis-26 ta' Settembru 2022 

(HR/MFAA/015/2022)? Jista' jgħid jekk minkejja li l-vakanza kienet waħda interna u kienu eleġibbli li 

japplikaw uffiċjali pubbliċi fis-Servizz Pubbliku jew uffiċjali pubbliċi fis-Settur Pubbliku, intlaqgħux wkoll 

applikazzjonijiet esterni? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2546. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm anzjani li għamlu użu mis-servizz ‘Respite fid-Dar’fis-snin 2019, 2020, 

2021 u 2022 (sal-lum), rispettivament? Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx każijiet pendenti bħalissa li qed 

jistennew li jingħataw servizz mill-CommCare? Jekk iva, jista' l-Ministru jgħid għaliex hemm dan id-dewmien? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2547. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm anzjani, li għamlu użu mis-‘Silver-T Service’, li jikkonsisti fi trasport 

lokali lill-anzjani sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-qadi tagħhom fil-komunità, maqsuma sena b'sena? Jista' jgħid 

ukoll kemm minn dawn l-anzjani kellhom bejn 70 sena u 80 sena u kemm minn dawn l-anzjani kellhom ’il fuq 

minn 81 sena? 

 

30/09/2022 
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* 2548. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk is-Silver-T Service jintużax f'kull lokalità f'Malta u f'Għawdex? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2549. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn anzjani li jingħataw skont fuq il-kera tal-linja tat-telefown tar-residenza tal-

anzjan? Jista' jgħid ukoll x'inhuma l-kriterji sabiex anzjan ikun eleġibbli għal dan l-iskont? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2550. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm anzjani għamlu użu mis-servizz tal-Meals on Wheels fis-snin 2018, 2019, 2020, 

2021 u 2022 (sal-lum), maqsuma sena b'sena? Jista' jgħid jekk sal-lum hemmx applikazzjonijiet li għadhom 

pendenti u jekk iva, għaliex għadhom pendenti? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2564. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2565. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2566. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 
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* 2567. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2568. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2569. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista ta’ kemm hemm persuni li qegħdin imexxu l-entitajiet li 

jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu fil-vesti ta’ CEOs jew Heads illi waslu għall-età tal-irtirar u jekk itteħdux passi 

biex ikun hemm succession plan biex meta dawn jirtiraw, l-entità tibqa’ għaddejja taħdem mingħajr ebda 

skossi? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2643. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel primarji u li din is-sena 

skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2644. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel medji u sekondarji u li 

din is-sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2645. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu għalliema regolari (mhux supply) ġodda fl-iskejjel tal-primarja u li din is-

sena skolastika se tkun l-ewwel sena li qed jgħallmu l-Malti? 

 

30/09/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 10 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u l-Amministrazzjoni tas-Sajd – 

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

 

2. Abbozz Nru 8 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u l-liġijiet varji dwar 

il-Protezzjoni Ċivili – Tieni Qari (Kont.) – Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

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 

 

6. Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Tieni Qari – Ministru 

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

 

7. Abbozz Nru 12 – Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – Tieni Qari – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi 

Ewropej u l-Artijiet 

 

8. Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza – Tieni Qari – Ministru 

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

 

9. Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond 

Monetarju Internazzjonali – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

4 ta’ Ottubru 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 10 ta’ Ottubru 2022 

fit-3.00 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Preżentazzjoni mill-Ambaxxatriċi Hana Hubáčková dwar il-prijoritajiet tar-Repubblika Ċeka 

għall-Presidenza fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; u 

3. Affarijiet oħra.  
 

 

LAQGĦA KONĠUNTA 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET TAL-FAMILJA 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja se jiltaqgħu 

nhar it-Tlieta, 11 ta’ Ottubru, 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati, fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni fuq ir-Regolamenti tal-2022 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja privata għall-Ġenituri u 

għall-Persuni li jindukraw (Avviż Legali 201 tal-2022) – Kontinwazzjoni; u 

3. Affarijiet Oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 12 ta’ 

Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Rendikont tal-operat tal-Mekkaniżmu u tal-Faċilità għall-Istabilità Finanzjarja Ewropea għas-sena 

2021. Preżentazzjoni mis-Sur Paul Zahra, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol; u 

2. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

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

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza 

Abbozz Nru 6 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji – Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd 

u d-Drittijiet tal-Annimali  

Abbozz Nru 9 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u liġijiet oħra dwar 

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

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

4 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


