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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 35 

 

L-Erbgħa, 19 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 1076. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jaġġorna lill-Kamra bl-istudji 

li saru, jew li qegħdin jitħejjew bħalissa, jew li se jsiru dwar l-interazzjoni ta’ leave eżistenti flimkien mat-tipi 

differenti ta’ leave previsti fid-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, liema studju 

l-Gvern huwa obbligat li jehmeż ma’ rapport lill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 182(a) tal-istess 

Direttiva? 

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1077. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, jaġġorna lill-Kamra bl-istudji 

li saru, jew li qegħdin jitħejjew bħalissa, jew li se jsiru dwar il-leave relatat mal-familja li jingħataw lill-persuni 

li jaħdmu għal rashom, liema studju l-Gvern huwa obbligat jehmeż ma’ rapport lill-Kummissjoni Ewropea skont 

l-Artikolu 182(b) tad-Direttiva 2019/1158 dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata? 

 

 

27/05/2022 

 

 

* 1078. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma kemm hu l-ammont ta’ persuni fil-Customer Care ta’ Transport Malta?  

 

27/05/2022 
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* 1079. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega għalfejn qed ikun hemm dewmien esaġerat jekk xi ħadd iċempel Transport Malta mhux 

bħala Customer Care, iżda sabiex ikellem xi uffiċjal responsabbli minn xi materjal partikolari fi ħdan l-istess 

awtorità?  

 

27/05/2022 

 

 

* 1080. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega kif hemm nies f’diversi pożizzjoni għolja ma’ Transport Malta illi m’għandhomx l-

esperjenza u l-kompetenza f’dak il-qasam partikolari illi mbagħad jirriżulta f’backlog enormi u dewmien 

straordinarju, tant illi jħalli ħafna klijenti fis-settur frustrati sabiex jinqdew kif tabilħaqq huwa dritt sagrosant 

tagħhom?  

 

27/05/2022 

 

 

* 1081. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid is-sistema ta’ tassazzjoni ġdida, li qiegħda tiġi proposta u li se tidħol fis-seħħ fl-2025, kif 

se taffettwa s-settur marittimu b’mod speċjali r-reġistrazzjoni tal-yachts u s-super yachts? 

 

27/05/2022 

 

 

* 1788. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1789. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

* 1790. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 
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* 1791. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1792. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħha hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, tista’ l-Ministru tgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 1793. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk fl-entitajiet u fl-awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, hemmx persuni 

impjegati li huma relatati b’affinità, jew konsangwinament mas-CEO jew Chairperson tal-istess entità/awtorità? 

X’inhu l-job designation tagħhom? Jekk it-tweġiba hi fil-pożittiv, jista’ l-Ministru jgħid kif dawn l-istess persuni 

ġew impjegati ma’ dik l-entità/awtorità? 

 

20/06/2022 

 

 

* 2314. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fi Triq San Piju X, iż-Żejtun tul dawn l-aħħar sentejn u 

meta mistenni li jiġu ffinalizzati? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2315. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk huwiex previst li jsiru x-xogħlijiet neċessarji f’Misraħ Karmnu Grima, 

iż-Żejtun tul din is-sena, sabiex il-post jiġi riabilitat? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2316. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fi Triq Santa Monika, iż-Żejtun tul dawn is-sentejn u meta 

mistenni li jiġu ffinalizzati? 

 

30/08/2022 
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* 2317. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet saru fi Triq San Piju X, iż-Żejtun tul dawn l-aħħar sentejn u 

meta mistenni li jiġu ffinalizzati? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2318. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk huwiex previst li jsiru x-xogħlijiet neċessarji f’Misraħ Karmnu Grima 

ż-Żejtun tul din is-sena, sabiex il-post jiġi riabilitat? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2319. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk dik li tissejjaħ Smoking Room f’Bighi, il-Kalkara, huwiex previst li 

tiġi rranġata u restawrata jew le, tul din il-leġiżlatura? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2425. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tiċċara min hu finalment responsabbli għall-ħatra tal-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni fi ħdan ir-

Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) tenut kont li l-artikolu 6(7) tal-Att dwar ir-Regolatur 

għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545 jipprovdi li l-ħatra ta’ dan l-uffiċjal issir kemm mir-Regolatur kif 

ukoll mill-Ministru: 

 

“(7) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni u l-kapijiet tad-direttorati, dipartimenti, diviżjonijiet u sezzjonijiet għandhom 

jinħatru mir-Regolatur għall-perijodu stabbilit mir-Regolatur li fl-ebda każ m’għandu jkun inqas minn tliet snin: 

Iżda l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jkun maħtur mill-Ministru.”. 

 

F’dan ir-rigward, tista’ l-Ministru tqis li tiġi emendata l-liġi biex jiġi ċċarat dan il-punt u ma jkunx hemm dubji? 

 

22/09/2022 

 

 

* 2426. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid għandux xi pjanijiet  u dawn fiex jikkonsistu u meta huma ppjanati li jiġu mwettqa u fl-

immedjat x'se jsir sabiex tiġi solvuta l-problema tal-ilma fi Triq it-Tabib Anton Tabone fir-Rabat, Għawdex kull 

meta tagħmel ix-xita u dan peress li d-djar ta' dawn ir-residenti ta' din it-triq qed jimtlew bl-ilma u wkoll qed 

ikun hemm periklu kbir f'din l-imsemmija triq kull meta tagħmel ħafna xita? 

 

22/09/2022 
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* 2427. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar “it-tender CfT: IM027/2020 for the Construction of a New Cargo 

Facility at Ras Ħanżir between Laboratory and Fuel wharves, Corradino, Grand Harbour, Malta”' u jgħid  jekk 

din it-tender ġietx aġġudikata? Jista’ jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol mitlub minn din l-imsemmija 

tender? 

 

22/09/2022 

 

 

* 2428. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm ħaddiema fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li b'mod regolari 

jagħmlu x-xogħol ta' żbir ta' siġar kbar fil-lokalitajiet ta' Għawdex?  Jista’ jelenka l-lokalitajiet, it-toroq tagħhom 

u areas, inkluż pjazez, fejn f'dawn l-aħħar sentejn sar iż-żbir ta' siġar kbar permezz tal-ħaddiema tal-Ministeru 

għal Għawdex?   

 

Jista’ jgħid ukoll fejn fil-ġimgħat li ġejjin hemm ippjanat li jsir żbir ta' siġar kbar mill-ħaddiema tal-Ministeru 

tiegħu? 

 

 

22/09/2022 

 

 

* 2429. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra dwar fiex waslet ir-rilokazzjoni u meta se sseħħ din ir-rilokazzjoni għal 

post aħjar li minnu joperaw is-suldati tal-komponent marittimu u tal-EOD fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta 

(AFM) fil-Port tal-Imġarr, Għawdex? 

 

22/09/2022 

 

 

* 2509. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm uffiċini mikrija fil-Gozo Innovation Hub lil kumpaniji varji u 

kemm ilhom joperaw minn hemm? Jista’ jgħid kemm jimpjegaw ħaddiema kull waħda minn dawn il-kumpaniji? 

Jista' jgħid kemm minn dawn il-kumpaniji jew entitajiet/dipartimenti huma tal-Gvern u liema huma u kemm 

jimpjegaw nies dawn l-entitajiet/dipartimenti governattivi u kemm ilhom joperaw minn hemm? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2600. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtha ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 
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* 2601. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2602. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2603. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2604. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2605. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati 

advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2676. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa mistenni jibda x-xogħol fl-iskola tan-Nadur Għawdex? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2677. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta huwa mistenni li jibda x-xogħol fl-Iskola Primarja ta' San Ġorġ f'Ħal Qormi? 

 

30/09/2022 
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* 2678. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm twaħħlu units ta’ arja kundizzjonata fl-iskejjel tal-istat matul il-perjodu tas-sajf 

(minn Ġunju sa Settembru)? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2851. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2196, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-liċenzja sabiex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-Bajja ta’ Fra Ben? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2852. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2198, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-liċenzji sabiex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tar-Ramla? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2853. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza ghat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2197, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-encroachment mil-Lands li hemm fit-triq li tagħti għall-bajja tar-Ramla? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2854. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2212, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-kuntratti li permezz tagħhom is-siti ġewwa l-Bajjiet ta’ Santa Marija u Blue Lagoon f’Kemmuna, ġew 

mikrija lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2855. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza ghat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2211, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-beach concessions fil-bajjiet ta’ Kemmuna? 

 

10/10/2022 

 

 

 

 

 



8 

 

 

* 2856. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2215, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-liċenzji biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tal-Għadira? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2933. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien in-numru stabbilit ta' suwiċidji li seħħew f'Malta u f’Għawdex fis-snin 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 (sal-lum), maqsuma sena b'sena? Kemm minn dawn seħħew f'Malta u kemm 

seħħew f’Għawdex f’kull sena? Jista' jgħid ukoll kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel? Jista’ jgħid kemm 

minnhom kienu ta’ nazzjonalità Maltija u kemm ta’ nazzjonalità barranija?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2934. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex appuntamenti għall-operazzjonijiet tal-

katarretti li kellhom isiru fit-18 ta’ Awwissu 2022 fl-Isptar Mater Dei ġew ikkanċellati? Jista’ jgħid kemm hu n-

numru ta’ operazzjonijiet li ġew ikkanċellati b’kollox u għaliex il-pazjenti ġew avżati dakinhar stess waqt li 

kienu qed jistennew? 

 

11/10/2022 

 

* 2935. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega għaliex appuntamenti għall-operazzjonijiet tal-

katarretti li suppost kellhom isiru fit-13 ta’ Ottubru 2022 li ġej, fl-Isptar Mater Dei, ġew ikkanċellati?  Jista’ 

jgħid kemm hu n-numru ta’ appuntamenti li ġew ikkanċellati, x’inhi r-raġuni u jekk ingħatatx ġurnata oħra 

għall-operazzjonijiet? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2942. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala bdiewa full-time u part-time, residenti Ħaż-

Żebbuġ,  tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

* 2958. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-kwistjoni tal-istat li tinsab fiha parti mit-triq li tagħti għal Għar Lapsi fis-Siġġiewi, u peress li 

s-saħħa u s-sigurtà tan-nies għandhom ikunu ta’ prijorità, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 

1451 u jgħid xi studju sar dwar l-istat ta' din it-triq? X'azzjoni se tittieħed biex il-periklu li jista' jkun hemm 

jitneħħa u x'se jsir biex ir-riskji jkunu mitigati? Hemm target dates in place? Saret konsultazzjoni mal-Kunsill 

Lokali tas-Siġġiewi dwar dan? 

 

11/10/2022 
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* 2959. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'qed isir biex tiġi indirizzata l-problema minħabba l-bagħal taż-żunżan f'pajjiżna? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2960. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni rreġistrati bħala naħħala f'pajjiżna, full-time u part-time, tul 

dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2961. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni rreġistrati bħala naħħala residenti f’Ħal Qormi full-time u part-

time tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2964. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x' passi ttieħdu mill-ERA biex tkun investigata riħa insapportabbli li ħierġa minn 

fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut li tinsab fiż-Żona Industrijali ta' Ħal Far li qiegħda taffettwa ħażin ħafna 

kemm lil min jaħdem f'din iż-żona industrijali kif ukoll lir-residenti ta' Birżebbuġa? Tista’ tgħid jekk din il-

fabbrika li tipproċessa fdalijiet ta' ħut hix tiffunzjona skont l-Environmental Permit maħruġ lilha  mill-ERA? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2965. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelabora fuq proposta Nru 1 (ii) tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’ li tagħmel 

referenza għall-assigurazzjoni li tinkiseb mill-awtorità li r-raba’ tibqa' tinħadem għall-iskop agrikolu tiegħu? Kif 

se jsir dan il-monitoraġġ? X'se jiddefinixxi użu għal skop agrikolu? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2966. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelabora fuq proposta Nru 4 tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’ li tgħid li se 

jinħolqu kategoriji differenti fil-konfront tal-iStandard Output tal-bdiewa? X'se jkunu l-parametri li jiddefinixxu 

kategorija minn oħra? 

 

11/10/2022 
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* 2967. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika l-proċess ta' evalwazzjoni li qed jiġi propost biex jintuża mill-Awtorità proposta fil-

White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’? Min qed jipprepara dan il-proċess ta' evalwazzjoni u 

x'esperjenza għandu fil-qasam tal-evalwazzjonijiet?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2968. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’, jista’ l-Ministru jgħid fuq liema bażi l-

Awtorità mwaqqfa mill-Gvern skont punt 6 tal-imsemmija White Paper tista' tiġi offruta tixtri mingħand il-

privat raba’ agrikola? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2969. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jelabora fuq punt 6 tal-White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’ li jgħid li l-privat 

jista’ joffri r-raba’ tiegħu għall-bejgħ lill-Awtorità proposta fl-istess White Paper f'punt Nru 1? Dan ifisser li din 

l-Awtorità se jkollha diskrezzjoni tixtrix l-art jew le? Jekk iva, abbażi ta' xiex tiddeċiedi tixtrix? Biex l-Awtorità 

tixtri r-rabà minghand il-privat irid ikun hemm kunsens mis-sid ta' dan ir-raba’ li jkun irid ibigħ lill-Awtorità, 

jew l-Awtorità tista’ tobbliga lis-sid biex ibigħilha r-raba’? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3025. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li residenti Siġġiwin jinsabu mħassba rigward xogħol li tħabbar li se jsir fil-junction Siġġiewi-Ħaż-

Żebbuġ, jista’ l-Ministru jgħid xi studji saru dwar dan? Saret junction analysis kif suppost jew microsimulation 

biss? Min hu f’awtorità ħa inkonsiderazzjoni l-attività kummerċjali fiż-żona? Jekk saru l-istudji, jista’ 

jippubblikahom? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3034. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar minn fejn jistgħu jieħdu  t-tilqima tal-

influwenza u t-tilqima kontra l-virus tal-COVID-19 ir-residenti tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar b’mod 

separat għar-residenti ta’ kull lokalità u għal kull vaċċin? Meta hu possibbli li wieħed jagħmel dan għal etajiet 

differenti? Jista’ jgħid jekk hemmx ħsieb li jiżdiedu l-postijiet minn fejn ir-residenti msemmija jistgħu jieħdu 

dawn it-tilqimiet?  

 

12/10/2022 
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* 3035. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi matul l-aħħar xhur saru xogħlijiet ta’ tqegħid ta' numru ta' mains tal-ilma mill-Manikata fid-direzzjoni tax-

Xemxija u billi partijiet minn dawn il-mains ilhom ix-xhur li tqiegħdu mingħajr ma ngħata l-wiċċ finali tat-triq 

fejn saru dawn ix-xogħlijiet, bil-konsegwenza li qed jirriżulta periklu għas-sewwieqa li jgħaddu minn dawn l-

inħawi, tista' l-Ministru tieħu l-passi neċessarji biex fejn hemm il-gandott li fih tqiegħdu l-mains, fil-fatt jingħata 

wiċċ ġdid?  

 

12/10/2022 

 

 

* 3050. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2546, jista’ l-Ministru jgħid kemm ilhom pendenti l-każijiet għas-

servizz 'Respite fid-Dar'?  Jista' jgħid ukoll x'inhu jsir biex jiġu ingaġġati aktar carers sabiex l-anzjani jkunu 

jistgħu jieħdu dan is-servizz mingħajr dewmien? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3051. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra elenku tal-kuntratti kollha eżistenti ta' servizzi li jingħataw fir-

Residenza San Vinċenz de Paul?  Jista' jgħid ukoll min qiegħed jipprovdi dawn is-servizzi, kemm hu t-terminu 

ta' kull kuntratt kif ukoll il-valur ta' kull kuntratt? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3052. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm anzjani jistennew sabiex jiġu trasferiti mill-Isptar Mater Dei għar-Residenza 

San Vinċenz de Paul? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3071. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huma r-ristoranti liċenzjati ġewwa Malta u Għawdex? Kemm minnhom huma 

ġewwa l-Belt Valletta? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3072. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn mobile kiosks liċenzjati f’Malta u Għawdex? 

 

13/10/2022 
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* 3073. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa totali tal-MTA għall-Isle of MTV tas-sena 2022? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3074. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2700, jista’ l-Ministru jgħid meta l-Kunsill Lokali San 

Pawl il-Baħar irċieva l-ilmenti msemmija u jekk dawn l-ilmenti kenux mingħand l-istess resident/grupp ta’ 

residenti, inkella minn resident/grupp ta’ residenti differenti? Għal kull ilment, jista’ jgħid meta ntbagħtet it-

tweġiba lill-istess resident/grupp ta’ residenti? X’inhi r-raġuni li s-CCTV fl-inħawi għadhom ma twaħħlux? 

X’baqa’ pendenti biex dan is-CCTV jiġi istallat? Jista’ jwieġeb il-kumplament tal-mistoqsija parlamentari 2700, 

fis-sens li jgħid jekk sarux xi studji dwar il-livelli tal-ħsejjes ikkawżati minn dawn l-istess strumenti qabel ma 

dawn ġew istallati? Jista' jagħti tagħrif dwar jekk il-kunsill intalabx li jagħti rapporti dwar dawn il-ħsejjes lill-

Awtorità tal-Ippjanar jew lil xi entità oħra, u jekk iva jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-istess 

rapporti? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3075. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-persuni li għandhom il-blue badge (persuni b’diżabilità) għandhomx servizzi jew 

drittijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, bħal pereżempju li wieħed ma joqgħodx jistenna fil-kju biex 

jagħmel check-in? Jekk iva x’inhuma dawn is-servizzi jew drittijiet? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3076. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar x’inhuma l-kriterji mediċi li fuqhom l-Aġenzija Sapport tevalwa l-aspett 

mediku ta’ applikazzjoni għal personalised parking bay?  

 

13/10/2022 

 

 

* 3077. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2232, jista' l-Ministru jgħid jekk l-informazzjoni li 

tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra tinkludix ukoll ilmenti li jsiru permezz ta’ telefonata lill-għassa ta’ dik il-

lokalità partikolari? Jekk din l-informazzjoni ma tinkludix dawn it-telefonati, x’azzjoni tittieħed mill-Pulizija 

wara li tirċievi dawn it-telefonati? Kemm kien hemm rapporti li saru permezz ta' telefonati u f'liema għases 

saru? 

 

13/10/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Tieni Qari (Kont.) – Ministru 

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

 

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

Ewropej u l-Artijiet 

 

3. Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza – Tieni Qari – Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

 

4. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’ – Tieni Qari – Ministru 

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

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

9. Abbozz Nru 17 – Abbozz ta’ Liġi dwar it-Twaqqif ta’ Kumitat għar-Rakkomandazzjonijiet ta’ Miżuri 

għall-Ħarsien ta’ Ġurnalisti, Persuni oħra b’irwol fil-Midja u Persuni fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

10. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

11. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti 

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

12. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni Qari – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

13. Abbozz Nru 21 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali – Tieni Qari – 

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

 

14. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta' Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall Intern, is 

Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

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

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

 

 

 

                                                  RAYMOND SCICLUNA  

18 ta’ Ottubru 2022        SKRIVAN TAL-KAMRA 



14 

 

KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET SOĊJALI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali tavża li l-Kumitat se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022 

fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Diskussjoni dwar ir-Rapport Annwali 2021 maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal; u 

3. Affarijiet Oħra 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

L-Onor. Alex Muscat, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, javża li 

l-Kumitat se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt 

Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. 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 

3. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IX-XOGĦOL TAL-KAMRA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra, javża li l-Kumitat se jiltaqa’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Ottubru 

2022 fin-12.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Minuti; 

2. Xogħol tal-Kamra; u 

3. Affarijiet oħra 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-PETIZZJONIJIET 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet, javża li  l-Kumitat se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2022 

fil-4.45 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Petizzjoni Nru 1 – Avviż Legali biex jiċċara l-istatus legali tal-Cannabidiol (CBD) msemmi fl-Att tal-LXVI 

tal-2021; 

2. Petizzjoni Nru 2 – Dar tal-Anzjani fil-Belt Valletta (Petizzjoni Uffiċjali); 

3. Petizzjoni Nru 3 – Evans Building – Multi Functional Clinic u Childcare Centre; 

4. Petizzjoni Nru 4 – Inġustizzja ma’ pazjenti psikjatriċi 

5. Petizzjoni Nru 5 – Reviżjoni tat-termini għal Dog Friendly Beaches 

6. Petizzjoni Nru 6 – Reviżjoni tal-25% absence allowance taħt l-Iskema ta’ Childcare b’xejn; 

7. Petizzjoni Nru 7 – Tneħħija tal-Bandiera Russa li hemm fiċ-Ċentru tal-Belt Valletta; u 

8. Petizzjoni MP-1 mressqa mill-Onor. Ryan Callus rigward Uffiċjali tad-Dwana li soffrew inġustizzja. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 1 ta' Novembru 2022 fis-2.00 p.m. 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Kontinwazzjoni tal-eżami tar-Rapport tal-Awditur Ġenerali An Investigation of Matters Relating to the 

Contracts awarded to ElectroGas Malta Ltd by Enemalta Corporation. 

 

 



15 

 

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

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

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

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

Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

18 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


