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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 36 

 

It-Tnejn, 24 ta' Ottubru, 2022 fis-6:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 1082. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkwota liema liġi jew byelaw ippermetta lill-Kunsill lokali ta' San Pawl il-Baħar jinstalla sinjal 

“no dogs allowed” fix-Xemxija fi spazju miftuħ faċċata tal-baħar fit-Triq Xemxija Hill (eżatt qabel ir-restaurant 

Beacheaven; ritratti mehmuża)?  

 

Jista' l-Ministru, li għandu l-awtorità li jiżgura li d-drittijiet tal-annimali u tas-sidien tagħhom ikunu mħarsa, 

jgħid jekk din it-tabella hijiex diskriminatorja kontra l-annimali u s-sidien tagħhom la huwa post pubbliku? 

 

27/05/2022 

 

 

* 1137. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlametari 342 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? 

 

31/05/2022 

 

 

* 1181. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 350 u jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-

Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 

 

31/05/2022 
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* 1182. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 353 u jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-

Chairpersons tal-Bordijiet li jaqgħu mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 

 

31/05/2022 

 

 

* 1183. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 349, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jelenka l-ispejjeż tas-safar, mowbajls u fjuwil, miċ-Chairpersons tal-Bordijiet kollha relatati mal-Ministeru għas-

Saħħa u li jaqgħu taħtu mill-2017 sal-jum li fih tiġi mwieġba din l-interpellanza? 

 

31/05/2022 

 

 

* 1452. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-aġenzija l-ġdida mwiegħda li tinvestiga l-ajru, il-baħar u l-inċidenti tat-toroq ġietx 

komposta minn unità TSIA mwiegħda fl-2020? Jekk le, jista' jispjega għaliex? Meta se tkun komposta? 

 

09/06/2022 

 

 

* 1794. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 1795. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 1796. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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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* 1797. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 1798. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-kuntratt tal-impjieg tal-Executive Director tal-Finanzi 

tal-Enemalta? Peress li l-aħħar audited accounts li ġew ippubblikati juru li l-Enemalta tilfet għexieren ta’ miljuni 

f’sena waħda biss, tista’ l-Ministru tikkonferma jekk din il-persuna responsabbli mill-finanzi, ingħatax żidiet 

kemm ilha tokkupa din il-kariga u kemm kienu?  

 

20/06/2022 

 

 

* 1799. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-kameras fil-Mosta, li twaħħlu sabiex jaqbdu lil min iħammeġ u jikser il-liġi, 

jaħdmux? Inħarġu xi multi fil-konfront ta’ min inqabad iħammeġ jew jikser il-liġi?  

 

20/06/2022 

 

 

* 2320. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra x’xogħlijiet huma previsti li jsiru fi Ġnien ir-Rinella, il-Kalkara tul din is-

sena? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2321. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra x’xogħlijiet huma previsti li jsiru fi Ġnien iċ-Ċiniżi, Santa Luċija tul din 

is-sena? 

 

30/08/2022 

 

 

* 2325. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari preċedenti, jista’ l-Ministru jgħid għala Triq iċ-Ċimiterju f’Raħal 

Ġdid sal-bidu ta’ Settembru 2022 kienet għadha mhux lesta? 

 

05/09/2022 
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* 2326. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid fejn jinsabu l-atti relattivi għall-istimi tal-proprjetajiet tal-War Damage li għal xi 

żmien kienu fil-bini tal-Monte Di Pietà? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2327. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn jinsabu l-atti relattivi għall-istimi tal-proprjetajiet tal-War Damage li għal xi żmien 

kienu fil-bini tal-Monte Di Pietà? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2328. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara jekk hux possibbli li Triq Sant'Antnin fil-Fgura jkollha tindif iktar regolari tul il-ġimgħa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2510. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1672, li ngħatat fil-21 ta' Ġunju 2022, rigward kemm fl-

aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) saru toroq jew partijiet minn toroq f’Għawdex li ngħataw il-base course biss 

u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-wiċċ finali, fejn ġie mwieġeb li “ix-xogħol fuq il-maġġor parti tagħhom 

għadu għaddej”, jista’ l-Ministru jgħid f'kull triq li ssemmiet fit-tweġiba meta nbeda x-xogħol fuqha, kemm 

tħallsu flus sa issa fuq kull triq, liema xogħlijiet għad fadal isiru u fiex jikkonsistu, u meta se jingħata l-wearing 

course? Jista’ jagħti area f’metri kwadri li għadha bil-base course ta' dawn l-imsemmija toroq? 

 

27/09/2022 

 

 

* 2523. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid fejn ġew stazzjonati l-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni f'Għawdex li qabel kienu 

jaħdmu mill-uffiċċju fi Triq l-Ewropa fir-Rabat, Għawdex?  Jista' jgħid kif intgħażel dan il-post? Jista' jgħid 

jekk inħarġitx sejħa qabel ġie magħżul il-post?  Jista' jgħid ukoll għal kemm żmien inkera l-post u kemm qed 

titħallas kera fix-xahar għal dan l-użu? 

 

28/09/2022 

 

 

* 2524. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid fejn huma stazzjonati l-ħaddiema kollha li kienu jaħdmu l-Gozo Sports Complex, minn 

meta ngħalaq dan il-kumpless sal-lum? Jista' jgħid jekk kienx hemm il-ħtieġa li jinkera post biex minnu jaħdmu 

dawn il-ħaddiema?  Jista' jgħid ukoll kif inkera dan il-post u kemm qed jitħallas fix-xahar għall-kirja ta' dan il-

post?  Jista' jgħid jekk inħarġitx sejħa għall-kiri ta' dan il-post? 

 

28/09/2022 
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* 2543. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid għaliex ix-xogħol fuq l-estensjoni taċ-Ċentru tal-Università fix-Xewkija Għawdex jidher li 

waqaf għalkollox u issa ilu wieqaf?  Jista' jgħid din l-estensjoni meta hu maħsub li tkun lesta minn kollox u 

tibda tintuża? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2544. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li jitlesta x-xogħol fuq il-Gozo Museum fir-Rabat, Għawdex?  Jista' jgħid 

għaliex ix-xogħol jidher li miexi bil-mod?  Jista' jgħid ukoll sa issa kemm intużaw fondi tal-Unjoni Ewropea li 

kienu allokati fuq dan l-istess proġett? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2606. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, iqiegħed 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 

 

 

* 2607. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, iqiegħed 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 

 

 

* 2608. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretatrju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, 

iqiegħed 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 

 

 

* 2609. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, iqiegħed 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 
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* 2610. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, iqiegħed 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 

 

 

* 2611. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, iqiegħed 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 

 

 

* 2804. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru rikorsi (kawżi) kostituzzjonali kontra l-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni 

Finanzjarja (FIAU) sena b’sena mill-2017 s’issa,?  Jista’ f’kull każ jagħti l-okkju tal-każ u fejn il-każ ġie deċiż, 

meta ġie deċiż? 

 

05/10/2022 

 

 

* 2857. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concession mil-Lands biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-bajja tal-

Għadira fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2858. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2214, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-liċenzja biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-Bajja tal-Golden Sands? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2859. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2213, jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja 

tal-liċenzji biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-Bajja tal-Armier? 

 

10/10/2022 
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* 2860. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi kopja tal-beach concessions mil-Lands biex jinkrew deckchairs u umbrelel fil-Bajja tal-

Armier fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2861. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-kariga ta’ Direttur Ġenerali tad-Dwana bħalissa hijiex vakanti? Jekk iva, kien 

hemm applikazzjonijiet biex jimtela l-post vakanti? Il-proċedura tal-applikazzjonijiet kienet konkluża? Jekk iva, 

għalfejn ma ġie magħżul ħadd mill-applikanti? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2862. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx intenzjoni li jiġi ffaċilitat il-vjaġġ minn Ħ’Attard għal Ħaż-Żebbuġ, u viċi 

versa, peress li bħalissa wieħed irid jieħu triq twila biex imur minn post għall-ieħor, fejn qabel kienet ferm eħfef 

biex wieħed jagħmel dan? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2970. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Peress li r-regolatur tat-trasport pubbliku hija Transport Malta u Transport Malta taqa’ taħt id-dekasteru tal-

Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, jista’ l-Ministru jgħid min jiddeċiedi u jagħti l-

approvazzjoni għall-istallazzjoni ta' bus stops madwar Malta u Għawdex? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2971. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hawn għaqdiet tan-nar liċenzjati madwar Malta u Għawdex, liema huma, humiex 

ta’ xi soċjetà mużikali partikolari jew privati u f’liema lokalità tinsab kull kamra tan-nar? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2972. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B' referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1261 fejn ġie mistoqsi meta u minn min se jitranġaw il-

ħitan tas-sejjieħ li jinsabu fi Triq tal-Ġebel, f’Birżebbuġa, peress li parti minnhom jinsabu mwaqqgħin u qed 

ikunu ta’ periklu għal kull min juża din it-triq, jista’ l-Ministru jgħid liema entità se tagħmel dawn ix-xogħlijiet, 

meta se jibdew u meta se jitlesta x-xogħol relatat biex jitneħħa l-periklu mit-triq? 

 

11/10/2022 
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* 2973. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hawnx ippjanat li jsiru parkeġġi apposta għal trailers fid-diversi żoni industrijali 

f’Malta? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2974. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal ix-xogħol relatat mat-tnaqqis tal-għargħar mil-lokalità taż-Żurrieq? F'liema 

toroq sar ix-xogħol s'issa u f'liema toroq fadal isir ix-xogħol? Kemm hu stmat li se jiġi jiswa dan il-proġett u 

kemm intefqu flus s'issa? X' persentaġġ ta' xogħol sar s’issa u meta hu ppjanat li jitlesta dan ix-xogħol?  

 

11/10/2022 

 

 

* 2975. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li fejn diġà tpoġġew il-pajpijiet tal-culvert u ġiet mirduma t-trinka, il-wiċċ 

tat-triq ma ngħatax it-tarmak iżda minflok ingħata saff ta' konkos b'mod u manjiera li qed joħloq inkonvenjent 

lil dawk kollha li jużaw dawn it-toroq, kif ukoll lir-residenti ta' dawn it-toroq? 

 

11/10/2022 

 

 

* 3026. 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 jekk saritx konsultazzjoni minn qabel ma tħabbar il-proġett ma' numru ta' 

stakeholders? Jekk iva, jista’ jagħti d-dettalji tal-konsultazzjoni li saret? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3027. 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 jekk hemmx alternattivi oħra għal dan l-arranġament? Jekk iva, għalfejn ma 

tteħdux inkonsiderazzjoni? Jista’ jagħti iktar dettalji dwar it-timeframes stipulati tal-proġett? 

 

12/10/2022 

 

 

* 3028. 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 jekk hemmx pjan ħolistiku għaż-żona, liema pjan għandu jinkludi żoni bħal Ta’ 

Farsina f’Ħal Qormi sa fejn l-iskola ta’ St Dorothy’s f’Ħaż-Żebbuġ? 

 

12/10/2022 
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* 3053. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 693, 1600 u 2517 li sal-lum għadhom ma ġewx imwieġba 

għaliex skont il-Ministru t-tagħrif għadu qed jinġabar, minkejja li l-ewwel mistoqsija ilha li saret minn Mejju li 

għadda? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3054. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 692, 1599 u 2518 li sal-lum għadhom ma ġewx imwieġba 

għaliex skont il-Ministru t-tagħrif għadu qed jinġabar, minkejja li l-ewwel mistoqsija ilha li saret minn Mejju li 

għadda? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3055. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet iż-żieda li ngħatat din is-sena lill-persuni kollha li jirċievu l-pensjoni tar-

romol?  Jista' jgħid kemm hu n-numru ta' persuni li kienu intitolati għal din iż-żieda? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3056. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm persuni li ma jikkwalifikawx għall-pensjoni kontributorja qed jieħdu bonus 

annwali? Jista' jgħid kemm hemm persuni li qed jieħdu bonus ta' €400 fis-sena u kemm huma dawk li qed jieħdu 

bonus ta’ €500 fis-sena?  Jista' jgħid ukoll kemm minn dawn in-nies huma nisa u kemm huma rġiel? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3057. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta' anzjani fl-età ta' 80 sena jew aktar sal-lum li qed jieħdu mediċini 

b'xejn?  

 

13/10/2022 

 

 

* 3078. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2297, peress li t-tweġiba mogħtija mill-Ministru tista' tindika li hemm 

bidliet minn dak li ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea hekk kif stipulat fl-Implementing Decision 

Communication (COM(2021) 584), jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' dawn il-bidliet u f'kull każ jispjega 

għalfejn saru l-bidliet rispettivi? 

 

13/10/2022 
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* 3079. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2324, jista’ l-Prim Ministru jagħti rendikont tal-ħidma li saret matul l-

aħħar sena mil-Low Wage Commission b’rabta mal-iżviluppi dwar il-paga minima f’pajjiżna? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3080. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 2324, jista’ l-Ministru jagħti rendikont tal-ħidma li saret matul l-aħħar 

sena mil-Low Wage Commission b’rabta mal-iżviluppi dwar il-paga minima f’pajjiżna? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3104. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari 2528 u 2832, jista' l-Ministru jispeċifika x’xogħlijiet 

saru fi Triq il-Pwales, ix-Xemxija, San Pawl il-Baħar, u għal kull xogħol li sar, minn liema entità sar u meta sar?  

 

14/10/2022 

 

 

* 3105. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2837, jista' l-Ministru jispeċifika x’inhuma l-proġetti li 

fuqhom diġà hemm ftehim għal kull waħda mil-lokalitajiet tal-Mellieħa, Naxxar u San Pawl il-Baħar, x’inhu l-

valur għal kull proġett u ma’ min sar il-ftehim għal kull proġett? Jista’ jispeċifika wkoll jekk hemmx 

applikazzjonijiet pendenti għal kull waħda minn dawn it-tliet lokalitajiet, u jekk iva x’inhuma l-proġetti, x’inhu 

l-valur għal kull proġett u min għamel l-applikazzjoni għal kull proġett? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3106. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2835,  jista’ l-Ministru jinforma kemm-il permess 

inħareġ mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu f’kull wieħed mil-lokalitajiet ġewwa Malta u Għawdex? Jista’ 

jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista bl-isem, indirizz u lokalità għal kull wieħed minn dawn il-permessi? Jista’ 

jinforma wkoll x’inhu l-ħin sakemm tista’ tindaqq il-mużika għall-permessi li nħarġu mill-Awtorità Maltija 

għat-Turiżmu? 

 

14/10/2022 
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* 3107. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm bars, ristoranti, hotels u stabbilimenti kummerċjali oħra li 

għandhom liċenzja biex idoqqu l-mużika? Jista’ jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista bl-isem, indirizz u 

lokalità għal kull wieħed minn dawn il-permessi? Sa xħin huma liċenzjati li jdoqqu dawn l-istabbilimenti?  

Kemm minn dawn għandhom liċenzja li jdoqqu open air? Jista’ jgħid x’inhu l-ħin sakemm tista’ tindaqq il-

mużika skont il-liġi li taqa’ taħt l-Att dwar il-Liċenzji tal-Kummerċ? Jista’ jagħti tagħrif dwar jekk hemmx 

stabbilimenti li għandhom ukoll konċessjonijiet speċjali biex idoqqu wara l-ħin stabbilit? Jekk iva, kemm hemm 

u liema huma? 

 

 

14/10/2022 

 

 

* 3114. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2037, peress li jidher li hemm bidla fil-Key Expert - 

Electrical Engineer minn dak li ġie appuntat inizjalment b'Tender IM014/2020, jista' l-Ministru jippubblika: 

a. ir-raġuni għala nbidel il-Key Expert - Electrical Engineer; 

b. is-CV dettaljata tal-Key Expert - Electrical Engineer preżenti; u 

ċ. kif jispeċifika t-tender fi klawsola 4.3.2, il-komunikazzjoni li saret bil-miktub għal tali bidla inkluża l-

approvazzjoni ta' Infrastructure Malta għal din il-bidla? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3135. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-problema ta’ ġrieden kbar fi Triq Romano 

Carapecchia fil-Fgura hijiex qed tiġi indirizzata? Jekk le, jista’ jara li dan l-inkonvenjent għar-residenti jiġi 

indirizzat? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3136. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk il-problema ta’ ġrieden kbar fi Triq Romano Carapecchia fil-Fgura u li jidher li 

ħerġin minn żona li jieħdu ħsiebha Parks Malta hijiex qed tiġi indirizzata? Jekk le, tista’ l-Ministru tara li dan l-

inkonvenjent għar-residenti jiġi indirizzat? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3137. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta huwa ppjanat li jkun lest il-proġett li qed isir fi Triq Mater Boni Consilii fil-Fgura 

(bejn Triq San Pietru u Triq San Tumas)? 

 

17/10/2022 
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* 3138. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm jgħaddu karozzi tal-linja mill-Fgura lejn l-isptar u viċi versa tul il-ġurnata? Kull 

kemm ħin jgħaddu dawn il-karozzi? Minn fejn jitilqu? Jaħseb il-Ministru li din il-frekwenza ta’ trasport hija 

suffiċjenti għar-residenti tal-Fgura peress li mill-informazzjoni li għandi qed jitħallew ħafna nies fuq l-istages 

għal ħin twil, speċjalment fil-ħinijiet ta’ filgħodu kmieni? Għandu rapporti jew ilment ta’ din ix-xorta? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3139. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għax-xogħlijiet li saru fi Triq il-Kappuċċini f’Ħaż-Żabbar, jista’ l-Ministru jara li jerġgħu jsiru s-

sinjal mal-art inklużstop signs u marki sofor peress li wara li fl-aħħar sar it-tarmak mill-ġdid fit-triq, dawn is-

sinjali baqgħu ma sarux? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3140. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għax-xogħlijiet li saru fi Triq il-Kappuċċini f’Ħaż-Żabbar, tista’ l-Ministru tara li jerġgħu jsiru s-

sinjal mal-art inklużstop signs u marki sofor peress li wara li fl-aħħar sar it-tarmak mill-ġdid fit-triq, dawn is-

sinjali baqgħu ma sarux? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3143. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka kemm hemm Petting Farms reġistrati mal-Ministeru u fejn jinsabu? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3144. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tindika jekk u meta ser jerġgħu jiftħu l-iskemi ta’ għotjiet għall-insulazzjoni tas-soqfa u għad-

double glazing, fiex ser ikunu jikkonsistu, għal liema lokalitajiet u jekk hux ser ikunu retrospettivi sabiex 

jinkludu installazzjonijiet li saru fil-perjodu li dawn l-iskemi kienu magħluqa? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3145. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jindika liema huma l-artijiet tal-Gvern li huma mikrija lill-privat għal skopijiet ta' petting 

farming u/jew stallel fil-lokalitajiet tan-Naxxar, Għargħur, San Pawl il-Baħar u Mellieħa? 

 

17/10/2022 
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* 3146. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka kemm-il studju/proġett ta' riċerka l-Gvern ikkummissjona lill-Università ta’ Malta mill-

1 ta' Ottubru, 2021 sat-30 ta' Settembru, 2022, x’kienu t-titli, min kien jew kienet il-head researcher, liema 

kienet il-fakultà, liema huma dawk li diġà ġew ippubblikati u liema għadhom le u kemm kien l-ammont tal-

kummissjoni? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3147. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru telenka lista ta' proġetti ta' parks, spazji miftuħa, afforestazzjoni u oħrajn simili li diġà bdew u 

mhux mistenni li jkunu lesti sal-aħħar tal-2022 u tinkludi n-natura u deskrizzjoni qasira tal-proġett, meta beda, 

kemm kien il-baġit oriġinali, u kemm mistennija tkun in-nefqa totali wara li jkun lest il-proġett? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3148. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk il-Users Committee fi ħdan l-Awtorità tal-Ippjanar ġiex appuntat, 

meta, min huma l-membri u lil min jirrappreżentaw? F'każ li għadu ma ġiex appuntat, jista' l-Ministru jindika 

jekk hux ser isir dan u meta? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3149. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2828 u  tgħid kemm intefqu flus f’reklamar mill-Ministeru u 

l-entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħha separatament mill-2019 sal-lum, sena b’sena, u skont il-mezz tax-

xandir? 

 

17/10/2022 

 

 

* 3150. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 

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

 

Peress li r-residenti ta' Triq San Duminku fiż-Żejtun sikwit jilmentaw b'inkonvenjent kontinwu minħabba li 

meta tagħmel ix-xita, l-ilma li jinġabar fl-għadajjar qed jispiċċa jidħol ġo djarhom, speċjalment meta jgħaddu l-

karozzi, u peress li din it-triq hemm bżonn li jsiru kanali u spralli biex l-ilma jkollu fejn imur, jista’ l-Ministru 

jgħid jekk hemmx il-ħsieb li din it-triq tinbeda u tinstab soluzzjoni għal din il-problema? Jekk hemm il-ħsieb, 

jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibdew ix-xogħlijiet fuqha? 

 

18/10/2022 

 

* 3151. L-ONOR. RAY ABELA staqsa lill- 

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

 

Peress li t-trejqiet li jdawru Misraħ Mikiel Anton Vassalli fiż-Żejtun ilhom ħafna mitluqin u għalkemm dan l-

aħħar saru xi toroq fil-madwar, dan il-misraħ baqa’ bit-toroq kollha ħofor (hekk kif jidher fir-ritratti li qed 

jingħataw separatament), jista’ l-Ministru jgħid meta dawn it-toroq ta' madwar il-misraħ se jiġu asfaltati? 

 

18/10/2022 
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* 3152. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2460, jista' l-Ministru jispjega jekk hux se ikun hemm 

preżenti uffiċjali ta' Transport Malta / LESA / pulizija immedjatament biex l-inkonvenjenti preżenti jiġu riżolti 

immedjatament minħabba li bħalissa dan mhux qed iseħħ? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3153. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2463 u jgħid kemm hi 

l-lista ta’ stennija għal persuna biex tagħmel proċedura ta’ athroscopy fl-irkoppa? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3154. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2462, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jispjega x'soluzzjoni immedjata se ssir wara li dawn ilhom snin jistennew li jingħataw uniformijiet? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3155. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2459, li orġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm-il darba saret manutenzjoni u tisqija 

tal-arbuxelli u siġar fil-ġnien li jinsab fi Triq Pawlu Ebejer u Triq Carmelo Bugeja Ħad-Dingli minn meta 

nfetaħ? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3156. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2458, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid x’inhi r-raġuni li l-belisha lights ta’ Triq il-

Mużew fir-Rabat Malta mhux qed jaħdmu regolarment (jew ma kinux jaħdmu għal żmien twil) anke wara 

diversi rapporti li saru mill-Kunsill Lokali Rabat? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3161. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2904, li saret lill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-

Gvern lokali u l-mistoqsija parlamentari 2684 li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-Infrasturttura 

u l-Proġetti Kapital u li issa ġew riferuti lilu, u jgħid kemm nefaq fit-tiswija tal-lift ta' Bieb il-Belt minn mindu 

fetaħ għall-użu pubbliku? Jista' jgħid kemm-il darba kellu ħsara minn mindu fetaħ għall-użu pubbliku? Jista' 

jgħid ukoll jekk għandux il-ħsieb li l-lift jibqa' pubbliku? 

 

18/10/2022 
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* 3162. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2905 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Intern, 

is-Sigurtà Nazzjonali, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u l-mistoqsija parlamentari 2685 u li oriġinarjament saret lill-

Ministru għall-Ġustizzja u li issa ġew riferuta lilu u jgħid kemm-il imputat ġie liberat mill-Qrati tal-Ġustizzja fl-

aħħar sentejn minħabba problemi fin-notifika li jwasslu għall-preskrizzjoni tal-allegati reati? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3163. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3020, jista' l-Ministru jgħid kemm-il darba jinġabar l-iskart 

domestiku riċiklat f'Santa Venera? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3168. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet l-ispiża totali tal-press junket, atturi u crew tal-film Jurassic World 

Dominion li kienet preżenti f’Malta għall-premiere tiegħu, inkluż titjiriet, akkomodazzjoni, catering, trasport u 

spejjeż oħra? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3169. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jippreżenta rapport iddettaljat tal-coverage li bbenefika minnu pajjiżna fil-media internazzjonali 

permezz tal-press junket li nġieb Malta għall-premiere tal-film Jurassic World Dominion? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3176. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2838 dwar l-iskema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti 

Storiċi f’Malta 2022/2023, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar fiex kien jikkonsisti kull wieħed mill-proġetti li 

ġew aċċettati u kemm hi l-istima ta’ kull proġett? Kif se jkun iffinanzjat kull wieħed minn dawn il-proġetti?  

 

18/10/2022 

 

 

* 3177. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2838 dwar l-iskema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti 

Storiċi f’Malta 2022/2023, jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar fiex kien jikkonsisti kull wieħed mill-proġetti li 

ma ġewx aċċettati u kemm kienet l-istima ta’ kull proġett? Kif kien il-ħsieb li se jkun iffinanzjat kull wieħed 

minn dawn il-proġetti?  

 

18/10/2022 
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* 3182. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti jattendu korsijiet fl-MCAST ta’ Għawdex kull sena mill-2014 

sal-lum? Fiex kienu jikkonsistu? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3183. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma jekk hemmx pjan li jibda jsir l-MRI ġewwa 

Għawdex? Jekk iva, meta? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3186. L-ONOR. ROSIANNE CUTAJAR staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 162, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jagħti konferma ta' meta s-sala fl-Iskola Primarja tas-Siġġiewi tista' terġa' tibda tintuża mit-tfal għall-attivitajiet 

extra-kurrikulari? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3187. L-ONOR. ROSIANNE CUTAJAR staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Ġaladarba l-liġi tal-kremazzjoni ilha li daħlet f'pajjiżna għal iżjed minn tliet snin, jista'  d-Deputat Prim Ministru 

u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex wasal ix-xogħol preparatorju jew aħjar il-proċess li se jwassal biex jinbena l-

ewwel krematorju f'pajjiżna? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3188. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 3021, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Wirt 

Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, u tgħid jekk għandhiex il-ħsieb li dawk il-lokalitajiet li għandhom ġurnata 

waħda biss fil-ġimgħa li fiha jsir il-ġbir tal-borża tal-iskart domestiku riċiklat jibdew jirċievu dan is-servizz għal 

aktar minn darba fil-ġimgħa? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3197. 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 tnaqqis fis-sigħat tal-klassjiet tal-Lifelong Learning? U jekk iva, jista’ 

jagħti raġuni għala qed isir dan? 

 

19/10/2022 
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* 3198. 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 ċirkostanzi fejn studenti li applikaw għall-korsijiet tal-Lifelong 

Learning ma tħallewx jieħdu l-korsijiet li riedu? Jekk iva, jista’ jagħti raġuni għala sar dan? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3199. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-kwalifikazzjonijiet li mistennija jkollhom l-għalliema li jgħallmu l-korsijiet 

tal-Lifelong Learning u jekk hemmx għalliema li ma għandhomx dawn il-kwalifiki? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3200. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx għalliema jagħtu servizz ta’ Lifelong Teaching?  Jista’ l-Ministru jelenka 

jekk hemmx minnhom li huma full-time? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3201. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk it-tagħlim tal-Malti għall-Barranin (MLB) hux qed ikun ibbażat fuq l-iskema tal-

Qafas Komuni Ewropew (CEFR) u jekk dan il-Qafas ġiex applikat għal-lingwa Maltija? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3202. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Peress li fl-2019 kien ħareġ dokument għall-konsultazzjoni dwar it-tagħlim tal-Malti għall-Barranin (MLB), 

jista’ l-Ministru jgħid jekk dan id-dokument ġiex finalizzat jew le? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3225. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2767 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 
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* 3226. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2762 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3227. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2755 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3228. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2761 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3229. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 2753 u tgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3230. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2752 u jgħid kemm tħallsu flus mill-Ministeru, mill-2017 

sal-lum, lil Media.link, NET TV, NET FM u/jew lill-Partit Nazzjonalista għal reklamar f’xandiriet tal-istess 

entitajiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3231. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jikkonferma jekk il-proprjetà li d-dettalji dwarha qed jiġu mgħoddija b’mod separat, u li hija l-

Head Office tal-Gozo Channel ġewwa l-Imġarr, Għawdex, hijiex proprjetà tal-Gvern? 

 

19/10/2022 
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* 3236. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tara ma’ dawk konċernati li tinstab soluzzjoni fi Triq Toni Zahra ġewwa ż-Żejtun, speċjalment 

il-parti ta’ ġewwa minħabba li hemm riħa qawwija ta’ drenaġġ? Tapprezza l-Ministru li dan huwa inkonvenjent 

lil dawn ir-residenti u allura l-urġenza fl-azzjoni hija meħtieġa? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3237. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2956, jista' l-Ministru jispjega allura kif fil-każ tal-foster 

parent li d-dettalji tagħha qed jingħataw separatament, din la rċeviet din l-għotja supplementari ta' €300 fis-sena 

(anzi tilfet l-għajnuna supplementari li kienet tieħu hi), u fil-prattika l-ħlas tal-kera tal-akkomodazzjoni soċjali 

tagħha żdidilha minn €65.25 kull tliet xhur għal €913 kull sena?  

 

20/10/2022 

 

 

* 3238. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Issa li laħqu 56 kuntistabbli ġdid din is-sena, jista’ l-Ministru jgħid hux se jintbagħtu xi kuntistabbli ġewwa 

Għawdex? Jekk iva, kemm ser jintbagħtu u meta? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3239. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx intenzjoni li jintbagħat Spettur ieħor ġewwa Għawdex, minħabba l-fatt li 

Għawdex huwa wieħed mill-ftit distretti b'żewġ spetturi? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3240. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Peress li qed jiġi propost li l-pakkett ta’ stazzjonijiet lokali li jinqabdu fuq il-pjattaforma diġitali permezz ta’ 

antenna ser jieqfu joperaw f’Marzu tas-sena 2023 u peress li qed jingħad li fil-gżejjer Maltin hawn madwar 

18,000 familja li preżentament qed jindqew b’xejn permezz ta’ antenna diġitali fuq il-bejt tad-dar tagħhom, u 

peress li jekk dak propost iseħħ, dan ikun ifisser li dawn il-familji issa ser ikollhom jabbonaw ma’ kumpanija 

privata li tipprovdi dawn is-servizzi jew permezz ta’ fibre optic cable jew streaming permezz tal-internet u 

b’hekk għadd ġmielu ta’ familji ser jidħlu fi spejjeż addizzjonali bla bżonn biex ikunu jistgħu jaraw stazzjonijiet 

lokali, għaldaqstant jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx pjan li jiġu megħjuna dawn il-familji? Jekk iva, x'inhu l-

pjan? 

 

20/10/2022 
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* 3242. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm kienu l-proġetti li ġew allokati spazji industrijali mill-INDIS għas-

snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, u għal kull sena jgħid kemm minnhom kienu proġetti approvati mill-

Malta Enterprise, kemm kienu dawk li ġew allokati spazju minkejja li kienu rifjutati mill-Malta Enterprise, u 

kemm minnhom ġew allokati mingħajr ma tressqu quddiem il-Malta Enterprise? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3243. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm kien hemm proġetti li approvat il-Malta Enterprise li kienu ta' investiment barrani 

(FDI) għas-snin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, u għal kull sena tgħid kemm minnhom kienu start-ups 

jew kienu kumpaniji stabbiliti, u kemm minn dawn għadhom joperaw fil-preżent? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3244. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm kienu l-proġetti relatati mal-medical cannabis approvati mill-Malta Enterprise fis-

snin 2018, 2019, 2020, 2021 u 2022, u għal kull sena kemm minnhom fil-verità bdew joperaw u kemm 

minnhom għadhom joperaw fil-preżent? Tista' tgħid kemm hemm impjegati f'kull wieħed minnhom? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3265. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1567 fejn il-Ministru rrisponda li l-Awtorità tal-Artijiet 

tieħu ħsieb il-manutenzjoni u t-tiswija imma mhux ir-restawr, jista’ jgħid jekk l-Awtorità tal-Artijiet għandhiex 

pjanijiet li tagħmel xi manutenzjoni u/jew tiswija tal-Mitħna fiż-żona ta' Santa Margerita, Bormla? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3266. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1566 fejn il-Ministru rrisponda li l-Awtorità tal-Artijiet 

tieħu ħsieb il-manutenzjoni u t-tiswija imma mhux ir-restawr, jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Awtorità tal-Artijiet 

għandhiex pjanijiet li tagħmel xi manutenzjoni u/jew it-tiswija tal-Mitħna ta’ San Ġwann, Bormla? 

 

20/10/2022 

 

* 3267. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1564 fejn il-Ministru rrisponda li l-awtoritajiet se jkomplu 

jiddiskutu mal-kunsilli lokali rispettivi biex ikomplu jsibu s-soluzzjonijiet plawsibbli, jista’ l-Ministru jgħid  

kienx hemm żviluppi sabiex isir reserved parking għar-residenti tal-Kottonera, b'mod partikolari d-dawra ta' fejn 

hemm l-irmiġġi u dan għax ħafna mill-parking spaces qed jittieħdu għal ġranet sħaħ kemm minn min juża l-

ferry għax-xogħol jew mis-sidien tad-dgħajjes?  

 

20/10/2022 
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* 3268. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1278, jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żviluppi dwar 

pjanijiet sabiex il-multi-level car park li għalih kien inħareġ tender lura fis-sena 2014, jerġa’ jinħareġ u dan 

peress li żona li twaqqgħet quddiem l-Iskola Primarja ta' Bormla għal dan il-għan għadha fi stat ta' abbandun? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3269. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li jsir xi traffic calming fit-triq mill-Bieb ta’ Dock One sa ħdejn Café Riche, Birgu peress li 

qed ikun hemm sewqan esaġerat? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3270. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1033, jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm progress fuq 

l-istallazzjoni ta’ lift fi blokka appartamenti, meta l-Ministru kien irrisponda li l-Awtorità tad-Djar għaddejja bil-

preparazzjonijiet tagħha sabiex jitlesta l-BOQ tal-bini tax-shaft għal dan il-lift sabiex jiġi inkluż mal-offerta li 

jmiss li hija ppjanata li tinħareġ fiż-mien li ġej? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3273. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, kemm-

il nolle prosequi u/jew ordni li ma għandhom jittieħdu ebda proċeduri skont l-artikolu 569(6) tal-Kodiċi 

Kriminali (Kap. 9 tal-Liġijiet ta' Malta) inħarġu mill-Avukat Ġenerali u x'kienu l-akkużi li dwarhom inħareġ in-

nolle prosequi u/jew ordni mill-Avukat Ġenerali? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3278. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jispjega meta u kif ser isir il-lift fil-blokka li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament 

f’Santa Luċija? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3279. L-ONOR. KATYA DE GIOVANNI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega meta u kif ser isiru x-xogħlijiet fuq il-bus shelters f'Santa Luċija u jekk f'dan ir-rigward 

hux qed issir kordinazzjoni mal-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar? 

 

20/10/2022 

 

 

 



22 

 

* 3281. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jispjega fid-dettal is-servizzi kollha li qed jingħataw miċ-Ċentri LEAP u jekk dawn iċ-Ċentri 

għandhomx is-servizz tal-Outreach biex jintlaħqu aktar mill-qrib persuni vulnerabbli? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3282. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi pjani hemm biex tingħata l-aktar għajnuna possibbli lill-Kunsilli Lokali ta’ Marsaskala 

u ż-Żejtun biex jimmaniġġaw aħjar l-indafa fil-lokalitajiet tagħhom? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3283. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika x’inhuma l-miri tal-Kunsilli Lokali fil-preżent sabiex itejbu s-servizzi tagħhom? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3284. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jindika xi proġetti u inizjattivi twettqu favur l-anzjani mill-Kunsilli Lokali ta’ Marsaskala u ż-

Żejtun fis-sena 2021 u sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3285. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta’ anzjani li l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità żżomm kuntatt 

regolari magħhom permezz tat-telefon minħabba li huma vulnerabbli? X’għandhom jagħmlu dawk l-anzjani li 

jixtiequ jirċievu dan is-servizz? 

 

20/10/2022 
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MOZZJONIJIET 

 

 

76. IL-MINISTRU GĦALL-FINANZI U X-XOGĦOL, L-ONOR. CLYDE CARUANA, jipproponi:  

 

Illi l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ Spiża għas-sena 2023.  

 

 

12.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skont ftehim milħuq din is-seduta se tixxandar b’mod dirett fuq it-televiżjoni mill-PBS u se tixxandar ukoll 

bil-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smigħ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

21 ta’ Ottubru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 



24 

 

KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 25 ta’ Ottubru 2022, fl-

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

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. 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. 

 

 

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 l-Erbgħa, 26 ta’ Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b'din 

l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Preżentazzjoni mill-Professur Andrew Azzopardi dwar studju fuq is-solitudni maħruġ mill-Fakultà 

għat-Tisħiħ tas-Soċjetà; 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 GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa 26 ta’ Ottubru 2022 fl-4.30 p.m. 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

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

ir-Riformi, u l-Ugwaljanza; u 

3. 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 
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KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 2 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. 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

21 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


