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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 47 

 

L-Erbgħa, 9 ta' Novembru, 2022 fid-9:00 a.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2228. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-proġett ta' tisbiħ tal-Pjazza tal-Mellieħa hux se jkollu aċċessibiltà għall-persuni 

b'diżabilità, partikolarment dawk f'siġġu tar-roti għall-partijiet kollha tal-Pjazza? Jista' l-Ministru jgħidilna jekk 

hux ser tiġi istallata pjattaforma tas-siġġu tar-roti? 

 

05/07/2022 

 

 

* 2727. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm mill-embrijuni mhux se jintużaw u jekk 

jintużaw, wara kemm? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2728. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm persuni fuq il-waiting list għall-

appuntament tad-dentisti fl-Isptar Mater Dei? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2729. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhi l-istaff complement tad-dentisti f'Mater Dei? 

 

03/10/2022 
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* 2730. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet fi rziezet fejn jitrabbew l-annimali mill-2021 sal-lum?Jista' jgħid 

kemm instabu kontravvenzjonijiet f'dawn l-irziezet, u x’miżuri ttieħdu biex jitranġaw? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2731. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn veterinarji jaħdmu mal-Animal WelfareDirectorate? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2732. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il razzett tal-annimali hawn irreġistrat? 

 

03/10/2022 

 

 

* 2787. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 660, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid jekk hemmx pjanijiet għal rotta alternattiva 

minn San Pawl il-Baħar sal-Mellieħa, dan għaliex minbarra Telgħat ix-Xemxija, kemm il-Manikata u l-

Imbordin mhumiex mibnija għall-influss tat-traffiku li jeżisti bejn San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa? 

 

04/10/2022 

 

 

* 2788. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 658, jista' l-Ministru jagħti l-informazzjoni mitluba għal 

kull tip ta' rmiġġ f'kull port ta' Malta? 

 

04/10/2022 

 

* 2789. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 657, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ġustizzja 

u li issa ġiet riferuta lilu, u jagħti n-numru ta’ tilwim li nstemgħu fit-Tribunal Industrijali bejn l-2017 u l-2022 u 

kemm damu biex jinqatgħu? Jista' jagħti l-medja ta' żmien biex każ jiġi finalizzat fit-Tribunal Industrijali? 

 

04/10/2022 

 

* 3377. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti reġistrati f’din is-sena akkademika fl-iskejjel primarji ta’ Wied il-

Għajn u dan komplessivament u sena b’sena? 

 

25/10/2022 
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* 3378. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti reġistrati f’din is-sena akkademika fl-iskejjel primarji taż-Żejtun u 

dan komplessivament u sena b’sena?  

 

25/10/2022 

 

 

* 3379. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti reġistrati f’din is-sena akkademika fl-iskejjel primarji ta’ Ħal 

Għaxaq u dan komplessivament u sena b’sena? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3380. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti reġistrati f’din is-sena akkademika fl-iskejjel primarji ta’ 

Marsaxlokk u dan komplessivament u sena b’sena?  

 

25/10/2022 

 

 

* 3389. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid, sena b’sena, kemm kien hemm nisa li għamlu 

screening tal-Kanċer tas-Sider minn meta twaqqaf il-programm fl-2009 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

Kull sena, kemm intbagħtu inviti, kemm ġew aċċettati u kemm instabu li kellhom kanċer? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3390. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid, sena b’sena, kemm kien hemm irġiel li ħarġilhom 

kanċer tal-prostata mill-2010 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3391. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li 

issa qed jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ 

jindika x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 
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* 3392. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru  u Ministru għas-Saħħa jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li 

kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ 

taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ 

edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3393. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3394. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru  jagħti rendikont ta’ kemm ġew trasferiti impjegati li kienu jaħdmu mal-Air Malta  u li issa qed 

jaħdmu mal-gvern/fis-settur pubbliku, f’entità jew dipartiment li jaqa’ taħt id-dekasteru tiegħu? Jista’ jindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Jista’ jindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 

 

 

* 3455. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1532, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid kemm hu n-numru ta' sigħat? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3456. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1535 u ċjoè: 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? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3479. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jressaq ir-rappreżentazzjonijiet, direzzjonijiet jew ordnijiet neċessarji sabiex fil-ġimgħa ta’ bejn 

l-1 ta’ Diċembru u t-8 ta’ Diċembru, is-servizz tal-Ferry mix-xatt ta’ Bormla sal-Belt jiżdied u jidħol wara l-ħin 

tal-11.30 p.m. in vista tal-Festa tal-Immakulata? 

 

27/10/2022 
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* 3480. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-Konferenza tal-Aħbarijiet li kienet saret fl-14 ta’ Mejju 2019 għall-Proġett ta’ Riġenerazzjoni 

tal-Pjazza u z-Zuntier quddiem il-Knisja Parokkjali ta’ Ħal Tarxien kif ukoll għall-mistoqsijiet parlamentari 

sussegwenti, jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra x’passi ttieħdu u f’liema stadju jinsabu l-pjani u d-disinji 

relattivi u jekk ġewx konsultati l-awtoritajiet relattivi u l-istess kunsill lokali? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3606. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin fil-Gżira? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3607. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin fl-Imsida? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3608. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin f’San Ġwann? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3609. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin f’Ta’ Xbiex? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3610. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu atti kriminali sena b’sena dawn l-aħħar ħames snin fis-Swieqi? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3611. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm żdiedu pulizija dawn l-aħħar ħames snin, sena b’sena? 

 

02/11/2022 
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* 3623. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru  jgħid jekk il-miżura ta’ €300 fis-sena għall-ġenituri li jibagħtu lil uliedhom għal attivitajiet 

sportivi, artistiċi jew kulturali hix se tkun għal kull wild? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3624. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi t-target completion date tal-proġett għall-bini ta’ Ċentru Nazzjonali tal-Motorsport 

f’Ħal Far? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3625. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’inhi t-target completion date biex tinbena Skip Management Facility kif tħabbar fid-

Diskors tal-Baġit nhar it-Tnejn 24 ta’ Ottubru? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3626. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm ingħataw direct orders matul din is-sena (sal-ġurnata li qed tingħata din it-

tweġiba), xahar b'xahar, mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-

dekasteru tiegħu lil One Productions Limited? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3634. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex tikkonsisti s-sejħa li ħareġ il-Ministeru tiegħu f’dawn l-aħħar ġimgħat “Tender for the 

management (service of tradesmen operators) of the fishers' facilities situated at Mġarr, Marsalforn and Xlendi, 

Gozo” u jgħid ukoll min kien qed joffri dan is-servizz, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin u kemm kienet l-

ispiża, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3643. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 2811 u 3428, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija kollha 

u jgħid kemm applikaw u kemm minn dawk li applikaw kienu eleġibbli?  Jista' jgħid min hi l-persuna li tpoġġiet 

tmexxi din it-taqsima u xi kwalifiċi għandha? Jista' jgħid ma’ liema dipartiment suppost hija impjegata din il-

persuna?  Jista' jgħid b'mod speċifiku kemm hemm animal welfare officers f'din it-taqsima? 

 

03/11/2022 
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* 3644. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma t-toroq (isem tat-triq u r-raħal) ġewwa Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex 

applika għalihom u jgħid liema minnhom ġew aċċettati u liema ma ġewx aċċettati biex isiru matul is-snin 2022 

u 2023 mill-programm 'Rural Development Programme 2014-2020 Measure 4.3 - European Agricultural Fund 

for Rural Development' u kemm se jingħata flus minn dan il-fond il-Ministeru għal Għawdex għal dawn it-

toroq? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3645. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal il-proġett tal-Breakwater ta' Marsalforn?  Jista jgħid x'sar matul is-sena 2022 

fuq dan il-proġett u kemm intefqu flus matul din is-sena fuq dan il-proġett u għalxiex intefqu? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3646. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex fi Triq Sannat, it-triq prinċipali li twassal għar-raħal Ta’ Sannat, għaddew iktar 

minn sentejn u għadha ma saritx fiha zebra crossing kif ukoll is-sinjal tan-nofs tat-triq biż-żebgħa li jifred 

karreġġjata minn oħra, u għalhekk hemm periklu kbir f'din l-imsemmija triq?  Jista’ jgħid jekk isseħħ inċident 

min ser ikun responsabbli għal dawn in-nuqqasijiet serji li issa ilhom snin pendenti? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3647. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid matul is-sena 2022 sal-lum kemm kienet in-nefqa: 

a. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja ta' Kerċem; 

b. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja taż-Żebbuġ; 

ċ. fuq it-tisbiħ u modernizzar tal-Iskola Primarja tal-Għarb; 

d. fuq it-tisbiħ ta' diversi faċċati ta' diversi skejjel f'Għawdex? 

F'kull każ jista' jagħti data meta ser ikun lest ix-xogħol? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3660. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru għandux lista waħda li fiha hemm imniżżla l-persuni 

kollha li għandhom xi tip ta' diżabilità? Tista' tgħid jekk il-Ministeru għandux informazzjoni dwar in-numru ta' 

persuni b'diżabilità li hawn f'Malta u Għawdex? Jekk iva, tista' tgħid kemm hu n-numru ta' persuni li huma 

magħrufa li għandhom diżabilità  u tagħti tagħrif dwar kif din il-lista tiġi aġġornata minn żmien għal żmien? 

Kemm hu n-numru ta' persuni li għandhom blue sticker f'pajjiżna u f'liema lokalità huma rreġistrati li joqogħdu 

lokalità b'lokalità? Kemm hu n-numru ta' persuni li għandhom European Disability Card f'pajjiżna u f'liema 

lokalità huma rreġistrati li joqogħdu lokalità b'lokalità? 

 

03/11/2022 
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* 3661. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi f'paġna 30 tad-Diskors tal-Baġit qed jingħad li matul l-2023 se jkun hemm investiment ta’ €4.2 miljun għal 

assistenti personali kif ukoll għal independent community living, tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kif se jkunu 

qed jintefqu dawn il-flus, kif ukoll kemm se jkun hemm persuni li mistennija jibbenefikaw minn dawn in-

nefqiet? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3662. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi f'paġna 33 tad-Diskors tal-Baġit hemm referenza għal estensjoni minn fejn għaqdiet volontarji jkunu 

jistgħu joperaw, tista' l-Ministru tindika dwar fiex se jkunu jikkonsistu dawn l-ispazji miżjuda?  Tista' tagħti 

tagħrif dwar kif il-kunċett ta' one stop shop se jkun jista' jiġi użat mill-għaqdiet volontarji? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3663. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm persuni/familji bbenefikaw minn skemi tal-Housing maħsubin għall-

persuni b'diżabilità għas-snin 2021 u 2022 separatament? Minn liema skemi, b'mod separat, ibbenefikaw dawn 

il-persuni/familji? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3664. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar x'għajnuna speċifika tingħata lil dawk l-azjendi li jimpjegaw persuni 

b'diżabilità magħhom? Jista' jagħti tagħrif dwar jekk hemmx il-ħsieb li din l-għajnuna li tingħata tkompli tiżdied 

u fil-każ kif? Jista' jgħid kemm kien hemm azjendi li ddeċidew li minflok jimpjegaw persuni b'diżabilità, iħallsu 

l-ħlasijiet li tistabilixxi l-liġi f'dawn iċ-ċirkostanzi? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3670. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid liema servizzi ta' terapija jistgħu jibbenefikaw 

minnhom persuni b'diżabilità? Jista' jgħid ukoll kemm hemm persuni b'diżabilità li qegħdin effettivament 

jibbenefikaw minn kull wiehed minn dawn is-servizzi u kemm hi l-waiting list għal kull servizz? 

 

04/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Is-Seba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ġustizzja 

  Vot 45    - Ministeru għall-Ġustizzja 

  Vot XX  - Ministeru għall-Ġustizzja – Kapital 

 

2. Ministeru għas-Saħħa – Votazzjonijiet 

3. Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali – Votazzjonijiet  

4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Votazzjonijiet 

5. Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal – Votazzjonijiet 

6. Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali – Votazzjonijiet  

7. Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u Kummerċ – Votazzjonijiet  

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

8 ta’ Novembru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

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. Affarijiet oħra. 

 
KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

Il-Kumitat għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022, 

fit-3.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti. 

2. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’– Ministru għall-Agrikoltura, 

is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali. 

 

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. 

Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej 

u l-Artijiet 

Abbozz Nru 12 – Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza –  Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej 

u l-Artijiet 

 
KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 9 ta’ Novembru 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt Valletta, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Il-GU Clinic u l-isfidi għas-saħħa riproduttiva f’Malta; u  

3. Affarijiet oħra. 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 16 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  

8 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


