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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 38 

 

L-Erbgħa, 26 ta' Ottubru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 1531. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 372, jista' l-Prim Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-

rigward tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward 

tal-ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1532. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 373, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jagħti din l-informazzjoni fir-rigward tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-

kuntrattur u mhux fir-rigward tal-ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1533. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 374, jista' l-Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-rigward 

tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward tal-

ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 
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* 1534. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 375, jista' l-Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-rigward 

tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward tal-

ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1535. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 376, jista' l-Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-rigward 

tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward tal-

ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 

 

 

* 1536. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 377, jista' l-Ministru jagħti din l-informazzjoni fir-rigward 

tal-ħaddiema li qegħdin jagħtu servizz lill-Gvern u li huma impjegati mal-kuntrattur u mhux fir-rigward tal-

ħaddiema kollha tal-kumpanija privata? 

 

13/06/2022 

 

 

* 2019. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu x-xogħol li beda jwettaq il-persuna, li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu 

separatament, fil-Ministeru tiegħu, u li sa ftit jiem ilu kien Spettur fil-Korp tal-Pulizija? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2020. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex irriżenja f’daqqa waħda mill-Korp tal-Pulizija l-Ispettur, li d-dettalji dwaru qed 

jintbagħtu separatament, li kellu f’idejh l-Inkjesta Maġisterjali tal-VGH? Jista’ jgħid kemm-il sena kien 

baqagħlu għal 25 sena servizz? 

 

27/06/2022 

 

 

* 2105. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-uniformi tal-Korp tal-Pulizija hux se tinbidel din is-sena? 

 

30/06/2022 
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* 2106. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk ġewx identifikati l-persuni li fil-lejl ta’ bejn il-25 u s-26 ta’ Ġunju, 2022 

ikkommettew diversi reati f’Paceville quddiem l-istabbiliment, li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament, 

fosthom tentattiv ta’ ferita gravi, ksur ta’ bon ordni u theddid? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2107. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn numru ta’ linji tat-telephone fir-Reġistru Kriminali fil-Qorti (tieni sular) ilhom 

ġimgħat bil-ħsara? 

 

30/06/2022 

 

 

* 2140. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1643 u jgħid kemm sar ħlas, u d-data, mill-Ministeru u lil 

min, inkluż One TV u One Productions, mill-2017 sal-lum biex uffiċjali tal-Ministeru (inkluż il-Ministru) 

dehru/ħadu sehem fil-programm Espresso? 

 

04/07/2022 

 

 

* 2335. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ttieħdu sabiex l-inkonvenjent għall-pubbliku fit-traffiku li ġie maħluq reċentement 

fil-parti ta’ wara ta’ Triq San Pietru, il-Fgura minħabba x-xogħol f’Triq Mater Boni Consiglii jiġi mtaffi u 

korrett? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2336. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq l-Isponsun, il-Fgura jkollha tindif iktar regolari tul il-ġimgħa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2337. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara x’passi ttieħdu sabiex il-problema ta’ ġrieden kbar li hemm fi Triq Romano Carappecchia 

Fgura tiġi indirizzata? 

 

05/09/2022 
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* 2338. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il darba nqata’ d-dawl din is-sena fi Triq San Ġwann, il-Fgura u tindika r-raġuni 

għala u x’passi ser jittieħdu biex dan ma jkomplix iseħħ?  

 

05/09/2022 

 

 

* 2339. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il darba nqata’ d-dawl din is-sena fi Triq l-Iskola, il-Fgura u tindika r-raġuni għala 

u x’passi ser jittieħdu biex dan ma jkomplix iseħħ?  

 

05/09/2022 

 

 

* 2340. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stadju ta’ xogħol ta’ kostruzzjoni wasal, fi Triq Velleran, il-Fgura? Jista’ jgħid 

kemm huwa kalkulat li ser iddum iktar biex tiġi finalizzata u kemm ser tiġi tiswa? 

 

05/09/2022 

 

 

* 2618. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2619. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2620. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm impjegat Advisors fil-Ministeru tagħha u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2621. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 
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* 2622. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2623. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm impjega Advisors fil-Ministeru tiegħu u kemm hu t-total tan-nefqa? 

 

30/09/2022 

 

 

* 2866. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk fl-Isptar Mater Dei u sptarijiet oħra pubbliċi 

f'Malta hemmx ħinijiet extra jew differenti għall-familjari u ħbieb ta' pazjenti residenti f'Għawdex li jkunu 

rikoverati f'Malta u dan tenut kont tal-ivvjaġġar kuljum li jkun hemm bżonn biex iżuru lill-qraba tagħhom fl-

isptarijiet f'Malta? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2867. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ippjanati xogħlijiet biex jitjieb l-aċċess għall-bajja ta' Wied il-Għasri li aktar 

ma jgħaddi ż-żmien aktar qed tkun frekwentata minn turisti?  Jista' jgħid x'qed jiġi ppjanat biex bl-ebda mod ma 

tiġi meqruda s-sbuħija tal-post? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2868. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta ser ikun lest ix-xogħol fuq il-faċilitajiet ta' latrini pubbliċi ħdejn is-Santwarju ta' Pinu 

u fid-Dwejra u dan peress li dawn huma l-aktar żewġ postijiet li jżuru t-turisti u l-Maltin li jiġu Għawdex u issa 

ilhom is-snin li l-faċilitajiet eżistenti ngħalqu u li nbeda x-xogħol? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2869. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm dgħajjes irreġistrati bħala MFC minn persuni residenti f’Għawdex fl-

aħħar tas-sena 2015 u kemm kien in-numru ta' dawn id-dgħajjes irreġistrati f'Għawdex fl-aħħar ta' kull sena 

minn dakinhar sal-lum? Jista’ wkoll jgħid fil-preżent kemm hemm dgħajjes irreġistrati bħala MFC minn persuni 

residenti f'Għawdex? 

 

10/10/2022 
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* 2870. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hu maħsub li jibda x-xogħol fuq Triq it-Tiġrija u Triq il-Qala fin-Nadur?  Jista' jgħid 

jekk meta se jsir dan ix-xogħol hux se jkun jinkludi x-xogħol neċessarju fuq culvert adegwat biex jilqa' l-ilma 

tax-xita f'dawn it-toroq u li jaqbeż il-parti residenzjali ta' Triq San Blas?   

 

10/10/2022 

 

* 2871. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien l-ammont totali li l-Gvern ħallas lill-kumpanija li topera t-trasport pubbliku 

tal-karozzi tal-linja f'Malta, ta' kull sena b'effett minn meta ngħata dan il-kuntratt sal-lum? 

 

10/10/2022 

 

* 2982. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 142 u 1112, jista' l-Ministru jgħid jekk: 

(a) jeżistix elenku/lista/reġistru tal-ħaddiema involuti fis-Settur Agrikolu skont is-sengħa u tip ta’ ingaġġ 

(full/part-time u/jew każwali); u 

(b) jekk din l-informazzjoni hijiex miġbura anke minn entitajiet oħrajn, fosthom il-Jobsplus? 

 

Jekk il-Gvern m’għandux l-informazzjoni hawn fuq imsemmija, jista' l-Ministru jgħid kif il-Gvern u/jew 

entitajiet u dipartimenti tiegħu jistgħu: 

(a) jitkellmu fuq l-impatt ta’ ċerti issues, bħal tnaqqis ta’ bejgħ, fuq il-ħaddiema u l-familjari tagħhom; 

(b) jikkalkolaw kemm se jiġu jiswew miżuri għal għajnuna bħala kumpens ta’ nuqqas ta’ dħul għall-ħaddiema 

fis-settur; u 

(ċ) jipproġettaw miżuri biex ħaddiema fis-settur li jispiċċaw bla xogħol isibu xogħol alternattiv u s-sengħa u l-

ħiliet tagħhom ma jintilfux? 

 

11/10/2022 

 

* 2983. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 142, jista’ l-Ministru jgħid x'inhu l-advisory cost limit biex 

tinġabar l-informazzjoni kif mitluba f'din il-mistoqsija parlamentari? 

 

11/10/2022 

 

* 2984. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 820, jista’ l-Ministru jgħid fiex kien jikkonsisti t-titjib fir-

riforma tal-Pitkalija maqsuma sena b’sena mill-2018, 2019, 2020, 2021 u 2022 sad-data meta tiġi mwieġba din 

il-mistoqsija parlamentari, inkluż in-nefqiet relatati sena b’sena? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2985. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 819,  jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-budget għat-tieni nofs 

ta’ din is-sena f’dak li għandu x’jaqsam ma’ reklamar tal-prodott lokali? 

 

11/10/2022 
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* 2986. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ bastimenti tas-sajd irreġistrati f’Malta u f’Għawdex separatament 

sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

11/10/2022 

 

 

* 2987. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-funzjoni tal-Food Safety Agency? Kemm tħaddem nies magħha din l-Aġenzija?  

 

11/10/2022 

 

 

* 3046. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk jintalabx il-kunsens tan-next of kin allavolja l-

persuna tkun reġistrata bħala donatur tal-organi? 

 

13/10/2022 

 

 

* 3098. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2680, jista’ l-Ministru jippubblika l-audit report li fih 

jinkludi l-proċess ta’ evalwazzjoni li sar lill-American University of Malta (AUM) sabiex kellha l-liċenzja 

mġedda għal ħames snin oħra? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3099. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Gvern addottax jew qiegħed fil-proċess li jaddotta t-teknoloġija tal-blockchain 

bħala parti integrali mis-sistemi tal-entitajiet u awtoritajiet tal-Gvern? Jekk iva, jista’ jispjega kif l-entitajiet u 

awtoritajiet governattivi jutilizzaw it-teknoloġija tal-blockchain? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3100. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2479, jista’ l-Ministru jgħid f’liema sena tal-leġiżlatura 

huwa previst li jitlesta u jibda jopera ċ-Ċimiterju tal-Annimali? Peress li mill-informazzjoni li ngħatat fit-

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 572 kien ippjanat li dan jitlesta sal-aħħar tas-sena 2022, jista’ jgħid jekk 

hemmx xi dewmien f’dan il-proġett? Jekk iva, jista’ jispjega r-raġuni għal dan id-dewmien? 

 

14/10/2022 
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* 3101. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hux maħsub li jsir titjib fil-Petting Farm f'Ta’ Qali li skont rapport fil-midja, bħalissa 

jinsab fi stat diżastruż u li fuqu qamu kwestjonijiet ta’ periklu u nuqqas ta’ sigurtà għal dawk li jiffrekwentawh? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3103. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Peress li kien hemm ilmenti rigward qtugħ ta' dawl f'xi toroq u żoni fis-Siġġiewi, partikolarment f'Misraħ il-

Vittmi tal-Gwerra, tista’ l-Ministru tgħid x'qed isir dwar dan? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3110. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li jsir xi ħaġa biex jitwaqqaf l-abbuż li qed isir bħalissa fi Triq Sir 

Temi Zammit fl-Imġarr fejn hemm vetturi jagħmlu u-turn wara l-bollards biex jevitaw li jduru mar-roundabout 

taż-Żebbiegħ? 

 

14/10/2022 

 

 

* 3170. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 1163 u 2798 u jgħid 

kemm hemm individwi fuq il-waiting list għall-operazzjoni tal-katarretti? 

 

18/10/2022 

 

 

* 3171. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2779 u jagħti rendikont totali u jgħid kemm jiswa l-ftehim li 

sar mal-Manchester United, tramite VisitMalta? 

 

18/10/2022 

 

* 3192. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jindika liema huma l-miżuri/punti li ma twettqux, mill-baġit ippreżentat is-sena li għaddiet? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3193. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2938 u jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala 

bdiewa, full-time u part-time, tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

19/10/2022 
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* 3194. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2939 u jgħid kemm kien hemm persuni reġistrati bħala 

bdiewa residenti Ħal Qormi full-time u part-time tul dawn l-aħħar għaxar snin u possibbilment sena b’sena? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3209. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid għal meta huwa skedat it-tmiem tax-xogħlijiet fi Triq in-Naxxar Birkirkara? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3215. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa x-Xgħajra fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u tul 

is-sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ 

jelenka liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3216. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa l-Fgura fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u tul is-

sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ jelenka 

liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3217. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa Raħal Ġdid fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u tul 

is-sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ 

jelenka liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3218. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa Ħal Tarxien fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u tul 

is-sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ 

jelenka liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 
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* 3219. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa Santa Luċija fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u 

tul is-sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ 

jelenka liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3220. L-ONOR. BERNICE BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista ta’ toroq li ser isiru ġewwa l-Gudja fl-aħħar tliet xhur ta’ din is-sena (2022) u tul is-

sena 2023? F’liema xahar huwa pproġettat li jibdew? Kemm ser idum sabiex jitlesta kull proġett? Jista’ jelenka 

liema toroq ser jingħata fihom wiċċ biss u liema ser issir rikostruzzjoni? 

 

19/10/2022 

 

 

* 3259. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3034, filwaqt li napprezza li r-residenti tal-Mellieħa u tan-

Naxxar se jkunu jistgħu jieħdu t-tilqima tal-influwenza u t-tilqima kontra l-virus tal-COVID-19 fil-lokalità fejn 

joqogħdu, għax dan inaqqas l-iskariġġ għal min hu kkonċernat, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jikkonsidra li minkejja li f'San Pawl il-Baħar ma hemmx klinika, jinstab post f’din il-lokalità minn fejn ir-

residenti jingħataw it-tilqima, iktar u iktar bħalissa peress li l-poliklinika tal-Mosta għandha wkoll il-funzjoni li 

toffri servizzi li qabel kienu jingħataw mill-poliklinika ta’ Birkirkara? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3260. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet mil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar għadhom mingħajr sistema 

tad-drenaġġ? F'kull każ, meta hu maħsub li din is-sistema titwassal fl-inħawi fejn sa issa għad ma hemmx tali 

sistema? Xi studji wettqet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex tipprepara għal din l-estensjoni fis-

sistema? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3261. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għax-xogħol li qed jingħad li ser isir fl-inħawi tax-Xemxija fuq is-sistema tad-drenaġġ, tista' l-

Ministru tipprovdi kopja tat-Traffic Management Plans għal waqt dawn l-istess xogħlijiet? Billi qed jingħad li x-

xogħol ser ikun qed isir billejl, tista' tagħti wkoll tagħrif dwar kif ser jiġi assigurat li l-istorbju waqt ix-xogħol 

ikun l-inqas wieħed possibbli? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3262. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk preżentement hemmx applikazzjonijiet pendenti quddiem l-Awtorità 

tal-Ippjanar għal dak li jikkonċerna l-iżvilupp marbut mal-Iskola Primarja tal-Qawra? Jekk iva, fiex jikkonsisti l-
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iżvilupp li għalih l-applikazzjoni għadha pendenti? Jista' jagħti tagħrif dwar jekk l-istess skola għandhiex 

compliance certificate mill-Awtorità tal-Ippjanar? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3263. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Billi reċentement ingħad li saret applikazzjoni biex il-heliport Għawdex jiġi estiż ħalli jkun jista' jieħu ajruplani 

fixed wing, jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ dawn il-pjanti? Jista' jagħti tagħrif dwar 

kemm hu stmat li jiswa x-xogħol li għalih qiegħda ssir l-applikazzjoni? Jista' jagħti tagħrif dwar jekk hemmx 

operaturi ta' ajruplani li diġà wrew interess li jużaw din il-faċilità, u jekk iva għal liema destinazzjoni? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3264. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar xi żviluppi kien hemm għal dak li jirrigwarda t-trasport bil-fast ferry bejn 

Malta u Għawdex? Billi fl-aħħar ġimgħat kien hemm rapporti li tkellmu dwar possibiltà ta’ sussidju għal dan it-

trasport, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk id-diskussjonijiet bdewx inkella le? Jista' jagħti tagħrif dwar 

meta hu maħsub li jidħol fis-seħħ dan l-istess ftehim? 

 

20/10/2022 

 

 

* 3300. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn anzjani Għawdxin li jridu s-servizz ta’ helpers fid-djar tagħhom imma mhux 

jingħatalhom? Jista’ jgħid kemm hawn anzjani li sa sitt xhur ilu kellhom is-servizz ta’ helpers fid-dar tagħhom 

f’Għawdex imma m’għadux jingħatalhom? Jista’ jgħid ukoll minn Jannar tal-2021 sal-lum kemm kien hemm 

helpers f’Għawdex li telqu minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom? Jista’ jgħid kemm hu dan l-ammont kull xahar 

tal-helpers li telqu? 

 

21/10/2022 

 

 

* 3301. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi r-raġuni li l-vapur tal-Gozo Channel mhux jgħabbi ‘full-passenger capacity’ u 

ħafna persuni qed jibqgħu l-art, speċjalment fil-‘peak-time’?  

 

21/10/2022 

 

 

* 3302. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhu l-irwol ġdid ta' Head of Department Post-Secondary u kif inhu differenti minn 

Head of Department ta' suġġett? Jista' jikkonferma jekk din hijiex kariga ġdida ladarba karigi simili jeżistu fil-

livell ta' Education Officers biss? Jista' jgħid ukoll kemm-il persuna ġiet ingaġġata f'din it-tali kariga? 

 

21/10/2022 
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* 3303. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta saru l-aħħar audits min-naħa tal-Malta Further & Higher Education Authority 

(MFHEA) tal-entitajiet tal-Gvern li joffru edukazzjoni terzjarja jew għall-adulti, l-Università ta' Malta, l-

MCAST, l-ITS, il-Jobsplus, l-Akkademja tal-Pulizija, l-Akkademja tal-Forzi Armati, id-Direttorat tal-

Edukazzjoni tal-Adulti (li jaqa' fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni) u l-IFE? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra l-aħħar audits għal kull entità u jgħid meta se jkunu  qed isiru l-audits li jmiss għal kull entità? 

 

21/10/2022 
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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’ (Kont.) – 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 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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 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 

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. 

 

 

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. 
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KUMITAT PERMANENTI GĦALL-ISTANDARDS FIL-ĦAJJA PUBBLIKA 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022 

fis-2.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, il-Belt Valletta, b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Rapport dwar Investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika (Każ K/041) (Kont.); u 

3. Xogħol ieħor 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

25 ta’ Ottubru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 


