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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 52 

 

It-Tlieta, 15 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2882. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti update fuq il-mistoqsija parlamentari 23751 li ġiet mistoqsija fil-legiżlatura li għaddiet u 

jgħid jekk huwiex possibbli li ssir zebra crossing biswit ix-showroom tal-Harley-Davidson fi Triq l-Imdina, 

Ħ’Attard fejn it-triq tranġat minħabba l-proġett tas-Central Link? 

 

10/10/2022 

 

* 2883. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tindika kemm saru webinars dwar id-diżabilità mill-2019 sad-data li fiha tiġi mwieġba din il-

mistoqsija? Dwar xiex kienu jikkonsistu dawn il-webinars? 

 

10/10/2022 

 

* 2884. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tindika x’qiegħed isir sabiex il-persuni b’diżabilità jkollhom aktar vuċi b’saħħitha dwar is-

settur tad-diżabilità? 

 

10/10/2022 

 

* 2885. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’qiegħed isir sabiex aktar tobba jibdew jinvistaw 

pazjenti b’nuqqas ta’ saħħa mentali fid-djar tagħhom billi bħalissa jidher li hemm tabib wieħed biss f’din l-

iskema? 

 

10/10/2022 
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* 2886. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta r-Rivaroxaban mhux se jibqgħu out of stock?     

 

10/10/2022 

 

 

* 2887. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk huwiex se jerġa’ jintroduċi s-servizz bl-isem ta’ Bronja fejn voluntiera jċemplu lill-

anzjani li jkunu qed ibatu minn solitudni? 

 

10/10/2022 

 

 

* 3401. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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 

 

 

* 3402. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 3403. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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 

 

 

* 3404. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru  tagħti 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 tagħha? Tista’ tindika 

x’salarju għandhom dawn l-impjegati? Tista’ tindika wkoll il-livell ta’ edukazzjoni ta’ dawn l-impjegati? 

 

25/10/2022 
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* 3405. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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 

 

 

* 3406. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

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 

 

 

* 3487. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 lill-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 

 

 

* 3488. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2321 dwar Ġnien iċ-Ċiniżi f’Santa Luċija, tista’ l-Ministru 

tindika f’liema stadju tinsab l-evalwazzjoni indikata u kemm hemm flus allokati sabiex jiġi esegwit ix-xogħol? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3489. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni miż-Żejtun li tul din is-sena 2022 s’issa, 

ibbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet li saru wara u qabel l-1995 u kemm kienet l-ispiża? Jista’ wkoll jinforma 

lill-Kamra kemm hemm persuni li rrikorrew għall-assistenza wara li ġew żgumbrati jew li qegħdin fil-proċess li 

jiġu żgumbrati? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3490. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar kemm persuni residenti ż-Żejtun ibbenefikaw mill-In-Work Benefit 

tul din is-sena 2022 s’issa u kemm kien l-ammont ta’ flus li ġew imħallsa? 

 

27/10/2022 
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* 3491. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 2337 li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti 

u l-Gvern Lokali u li issa ġiet riferuta lilu, jista’ l-Ministru jindika jekk ġietx għall-attenzjoni tal-Ministeru l-

problema ta’ ġrieden kbar li hemm fi Triq Romano Carappecchia, Fgura?  

 

27/10/2022 

 

 

* 3492. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Wied il-Għajn li tul din is-sena 2022 s’issa 

bbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet li saru wara u qabel l-1995 u kemm kienet l-ispiża? Jista’ wkoll jinforma 

lill-Kamra kemm hemm persuni li rrikorrew għall-assistenza wara li ġew żgumbrati jew li qegħdin fil-proċess li 

jiġu żgumbrati? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3618. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid għalfejn waqfu x-xogħlijiet fil-bini tal-akkomodazzjoni soċjali fl-Imsida u meta se jerġa’ 

jibda u jitlesta? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3619. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm nefaq il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol fir-reklamar tal-Baġit 2023, 

b’referenza partikolari għar-reklamar fuq il-mezzi soċjali? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3620. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm nefaq il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol fir-reklamar tal-Baġit 2023, 

b’referenza partikolari għall-konferenza stampa li saret quddiem Kastilja wara d-diskors tal-Ministru għall-

Finanzi u x-Xogħol? 

 

02/11/2022 

 

 

* 3621. L-ONOR. EVE BORG BONELLO staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid kemm nefaq il-Gvern fir-reklamar tal-Baġit 2023, b’referenza partikolari għall-

konferenza stampa li saret quddiem Kastilja wara d-diskors tal-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol? 

 

02/11/2022 
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* 3665. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet li ħarġu f'Lulju 2017 dwar 

korruzzjoni jew nuqqasijiet oħra fil-bini ta' toroq f'Għawdex ġewx konklużi? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3666. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 3111, u b'referenza wkoll għat-tweġiba 

mogħtija għall-mistoqsija parlamentari 1168, peress li jidher li mit-tagħrif mogħti almenu żewġ ħatriet tal-

membri tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) ser jiġu fi tmiem dan ix-xahar 

(Novembru 2022), tista’ l-Ministru tispjega għalfejn il-kriterji tal-għażla għadhom ma ġewx ippubblikati?   

 

03/11/2022 

 

 

* 3667. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jinforma lill-Kamra rigward il-proġett tal-bini mill-ġdid taċ-Ċentru Ċiviku ġewwa x-Xagħra, 

Għawdex, liema proġett kien tħabbar sena ilu?  Jista' l-Ministru jgħid meta huma ppjanati li jibdew ix-xogħlijiet 

fuq dan il-proġett? Jista' jgħid meta hu mistenni li dan il-proġett ikun lest? 

 

03/11/2022 

 

 

* 3668. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’ħidma saret jew qed issir fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 

2022/2065? 

 

04/11/2022 

 

 

* 3678. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2869 u 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? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3679. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra dwar fiex jikkonsistu u meta bdew u fiex waslu u meta ħa jispiċċaw il-

konsutazzjonijiet bejn il-Ministeru għal Għawdex u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma rigward il-proġett 

tar-riġenerazzjoni tal-parkeġġ tax-Xlendi? 

 

07/11/2022 
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* 3732. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3637 dwar xogħlijiet ta’ rinnovar u l-estensjoni tal-Imtarfa Day 

Centre għall-persuni b'diżabilità, tista’ l-Ministru tgħid fiex intefqu l-€214,000 imsemmija? Meta hu mistenni li 

jibda u jitlesta ċ-ċint mal-periferija għal aktar sigurtà? Matul l-2022 kemm kienet in-nefqa fuq xogħol ieħor ta’ 

rinovazzjoni f’partijiet oħrajn taċ-ċentru u kemm hi stmata li tkun nefqa simili sal-aħħar tal-2022 u matul l-

2023, b’mod separat għal kull perjodu? S’issa kemm intefaq f'dan l-istess ċentru għal dawn ix-xogħlijiet? Kemm 

hu maħsub li jkun il-valur totali tax-xogħlijiet li twettqu jew li se jitwettqu matul l-2022? X’inhuma r-raġunijiet 

għad-diskrepanza bejn il-valur li kien budgeted għall-2022 u l-valur totali li fil-fatt hu maħsub li jkun intefaq 

matul l-2022? Kemm hu maħsub li jkun il-valur totali tax-xogħlijiet li se jitwettqu matul l-2023? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3733. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk il-Ministeru bediex jew hux se jibda diskussjonijiet mal-Ministeru 

għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur biex fl-iskejjel tagħna jkun hemm spazji jew 

kmamar għal tfal li jiġu meqjusa li għandhom challenging behaviour bħall-awtiżmu, sabiex dawn it-tfal ikunu 

jistgħu jingħataw l-attenzjoni neċessarja? Jekk iva, fiex waslu dawn id-diskussjonijiet? Jista' jgħid jekk fl-

iskejjel ta’ Malta u Għawdex jeżistux dawn il-kmamar/spazji? Jekk iva, f'liema skejjel jeżistu dawn il-

kmamar/spazji? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3734. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3530, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar kull każ imsemmi fit-

tweġiba fejn ġie applikat ir-regolament imsemmi fl-istess tweġiba? Fiex kienet tikkonsisti kull applikazzjoni u 

kemm kien il-valur li gawdiet minnu kull għaqda matul l-2022? Dawn l-għaqdiet jistgħu jerġgħu jibbenefikaw 

permezz ta’ dan ir-regolament matul l-2023 u s-snin sussegwenti? 

 

08/11/2022 

 

* 3735. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3530, jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar jekk persuni 

b'diżabilità jew qraba tagħhom, igawdux minn xi benefiċċju bħal tnaqqis ta’ ħlasijiet, jekk japplikaw għal xi 

permessi relatati mal-bini? Jekk iva, x’benefiċċji għandhom, kemm-il persuna gawdiet minn tali skemi matul l-

2022 u min gawda minn tali skemi matul l-2022? Jista' jgħid jekk għall-2023 hux se jkun hemm possibbiltà ta’ 

benefiċċji għall-persuni b'diżabilità jew qraba tagħhom jekk japplikaw għal xi permessi relatati mal-bini u fiex 

jikkonsistu tali benefiċċji? 

 

08/11/2022 

 

* 3736. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 3638 dwar il-proġett ta' dar residenzjali għal persuni b'diżabilità adulti 

f’Ħad-Dingli, tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm mill-Baġit allokat għal din is-sena għal dan il-post 

intefaq matul l-2022 u fiex intefaq? Tista' tgħid kemm hu maħsub li jkun il-valur tax-xogħlijiet inkluż servizzi li 

se jitwettqu matul l-2022 u fiex inhu maħsub li dan il-valur se jkun intefaq? X'inhi r-raġuni għad-diskrepanza 

bejn il-valur li kien budgeted għall-2022 u l-valur totali li fil-fatt hu maħsub li jkun intefaq matul l-2022? 

 

08/11/2022 
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* 3747. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi ħsieb hemm biex jiżdiedu l-ispazji miftuħa ġewwa Għawdex? Jista’ jagħti dettalji dwar 

dan? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3763. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3764. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3765. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3766. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tagħha 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3767. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3768. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jipprovdi d-data tal-inkarigu tal-Permanent Secretary li hemm fil-Ministeru tiegħu 

rispettivament? 

 

08/11/2022 
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* 3785. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3640 u jagħti tagħrif dwar liema għajnuna speċifika, inkluż 

dik finanzjarja, tingħata lil dawk l-isportivi b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li jkunu qegħdin jippreparaw 

biex jieħdu sehem fl-iSpecial Olympics? Jista' jagħti tagħrif dwar liema għajnuna speċifika, inkluż dik 

finanzjarja, tingħata lil dawk l-isportivi b'diżabilità (jew lill-ġenituri tagħhom) li jkunu qegħdin jippreparaw biex 

jieħdu sehem fil-Paralympics? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3791. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jikkonferma jekk kienx hemm tibdil fit-telework għall-ħaddiema fid-Dipartiment tat-Taxxa? 

Jekk iva, x’kienet il-bidla u x’inhi r-raġuni li saret din il-bidla?  

 

09/11/2022 

 

 

* 3798. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi qed tieħu jew ħadet l-Awtorità tal-Ippjanar għall-periklu u l-inkonvenjent li qed 

joħloq lir-residenti s-sit abbandunat taż-żona ta’ fejn qabel kien hemm il-kumpless turistiku tal-Mistra Village 

fix-Xemxija?  

 

09/11/2022 

 

 

* 3799. L-ONOR. ROBERT CUTAJAR staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi qed jieħdu jew ħadu l-pulizija għall-periklu u l-inkonvenjent li qed joħloq lir-

residenti s-sit abbandunat taż-żona ta’ fejn qabel kien hemm il-kumpless turistiku tal-Mistra Village fix-

Xemxija? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3801. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li kien hemm bosta lmenti mingħand ġenituri ta’ studenti u edukaturi fi ħdan l-Iskola Primarja tas-

Siġġiewi għall-fatt li s-sala prinċipali qed tintuża bħala store għal tagħmir mediku, jista' d-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta dan it-tagħmir se jitneħħa u b'hekk is-sala tal-Iskola Primarja tas-

Siġġiewi tkun tista’ terġa’ tibda tintuża b’mod regolari għall-attivitajiet edukattivi u soċjali kemm mill-

Edukaturi kif ukoll mill-istudenti? 

 

09/11/2022 

 

* 3802. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' mard 

respiratorju, sena b'sena, mill-2012 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

09/11/2022 
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* 3803. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' inċident fuq il-post tax-xogħol, sena b'sena, 

mill-2012 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3804. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' inċident tat-traffiku, sena b'sena, mill-2012 

sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3805. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' inċident tat-traffiku, sena b'sena, mill-2012 

sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3806. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' omiċidju, sena b'sena, mill-2012 sad-data li 

tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3813. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 3300 u 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? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3831. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid bejn Jannar 2021 u Settembru 2021 kemm intefqu flus f’riġenerazzjoni u tisbiħ ġewwa l-

lokalitajiet ta’ San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa, San Ġiljan u Tas-Sliema? Jista’ jsemmi liema proġetti saru jew 

ibbenefikaw minnhom? 

 

10/11/2022 
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* 3832. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda l-pjan ta’ riġenerazzjoni tal-pjazza/ġnien ta’ Spinola kif kien imħabbar 

waqt konferenza stampa mill-Ministru Clayton Bartolo?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3833. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibdew ix-xogħlijiet ta’ upgrade ta’ Paceville Avenue? Jista’ jgħid jekk din it-triq 

hux ser tkun pedestrian jew le? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3834. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma l-pjanijiet tiegħu għall-Palazzo Spinola ġewwa San Ġiljan?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3835. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda x-xogħol ta’ restawr tas-saqaf, twieqi u faċċata tal-Palazzo Spinola ġewwa 

San Ġiljan fid-dawl tal-applikazzjoni li saret mal-Awtorità tal-Ippjanar biex dan il-palazz jittranġa? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3836. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif u meta nħareġ it-tender għal encroachment li hemm fil-ġnien ta’ wara, ġewwa l-

Palazzo Spinola u li dan qed jintuża bħala ristorant u pizzerija? Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ 

dan t-tender? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3868. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jikkonferma kemm Fondi Ewropej ġew mogħtija u mitlufa fuq proġetti ġewwa Għawdex matul 

il-'programming period' 2014-2020? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3869. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti l-ammont ta’ ċitazzjonijiet li ngħataw ġewwa Għawdex, raħal b’raħal?  

 

10/11/2022 
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* 3871. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk għall-Kulleġġ ta' Għawdex b'mod speċifiku, ħarġitx sejħa għal EO (Educational 

Officer) Curriculum? Jekk iva, jista' jgħid jekk din il-vakanza mtlietx u f'każ li iva, jista' l-Ministru jgħid jekk il-

persuna li ħadet dan il-post hux qarib ta' Ministru fil-kabinett attwali? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3872. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jgħid jekk hemmx first aider (bil-korsijiet aġġornati) għal kull skola f'Malta u Għawdex, 

kemm primarji, medji kif ukoll sekondarji? Jista' jagħti rendikont ta' kemm hawn first aiders bil-korsijiet 

aġġornati fil-livell primarju, medju u sekondarju? Jista' jgħid ukoll meta se jkunu msejħa l-first aiders attwali 

biex jaġġornaw il-korsijiet li għandhom bħalissa (u li ta' wħud huma skaduti)? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3873. L-ONOR. JUSTIN SCHEMBRI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li minħabba fiha, il-lockers fl-Iskola Medja ta' Ħal Tarxien mhumiex 

aċċessibbli għall-istudenti? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3875. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista'  l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3066 u jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-Awtorità 

Maltija għat-Turiżmu (MTA) fil-Belt Valletta? Kemm minn dawn ġew liċenzjati fl-2021?  Kemm 

applikazzjonijiet għal lukandi fil-Belt Valletta ġew irrifjutati fl-2021? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3876. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista'  l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3067 u jgħid kemm hemm sodod totali ta’ lukandi fil-Belt 

Valletta? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3877. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista'  l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3068 u jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-MTA fil-

Furjana? Kemm  applikazzjonijiet għal lukandi fil-Furjana ġew irrifjutati fl-2021? 

 

11/11/2022 
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* 3878. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3069 u għid kemm hemm sodod totali ta’ lukandi fil-

Furjana? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3879. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3070 u jgħid kemm hemm lukandi liċenzjati mill-Awtorità 

Maltija għat-Turiżmu (MTA) fil-Ħamrun? Kemm huma s-sodod totali ta’ dawn il-lukandi? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3880. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3071 u jgħid kemm huma r-ristoranti liċenzjati ġewwa Malta 

u Għawdex? Kemm minnhom huma ġewwa l-Belt Valletta? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3883. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu rapporti ta' fastidju sesswali lill-Pulizija matul is-sena 2021? Kemm minn 

dawn ir-rapporti saru minn nisa u kemm minn irġiel? Kemm minn dawn ir-rapporti/każijiet ittellgħu l-Qorti? 

Kemm minn dawn ir-rapporti/każijiet il-perpretrator instab ħati? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3884. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tressqu rapporti ta' fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol lill-Pulizija minn Jannar 

2022 sa Ottubru 2022? Kemm minn dawn ir-rapporti saru minn nisa u kemm minn irġiel? Kemm minn dawn ir-

rapporti/każijiet ittellgħu l-Qorti? Kemm minn dawn ir-rapporti/każijiet li ttellgħu l-Qorti, il-perpretrator instab 

ħati? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3885. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jikkonferma li rriżulta li hemm ħsarat strutturali fil-bini tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-Floriana? 

Jista' jelenka x'miżuri ttieħdu u jekk hux qed jiġi kkonsidrat li jinkera post sakemm issir il-manutenzjoni 

meħtieġa?  Jekk se jinkera post, jista' jinforma lill-Kamra jekk ġiex identifikat dan il-post, fejn hu dan il-post, 

għal kemm żmien se jinkera u b'liema rata? 

 

11/11/2022 
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* 3886. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid f'liema snin sar l-assessment tal-performance tal-ħaddiema fl-Awtorità tal-Ippjanar mill-

2013 'il hawn u jekk ġiex innotat tibdil fil-performance meta kien hemm ħaddiema li ħadmu bir-remote 

working? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3887. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm se jitħallew spazji ta' parkeġġ fi Triq Għar Ħasan, Birżebbuġa, speċjalment in-naħa 

ta' fejn hemm l-irdum? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3888. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm f'metri kwadri se jintradam xagħri/garigue biex issir bankina fi Triq Għar Ħasan, 

Birżebbuġa, speċjalment in-naħa ta' fejn hemm l-irdum u faċċata? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3889. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm ħaddiema f'kull waħda mill-entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu li 

qed jaħdmu b'mod remotely?  Jista' jelenka l-policy ġenerali għal kull entità f'dan ir-rigward u x'inhuma l-miri? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3890. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3440 fejn intlabt biex inkun aktar speċifiku,  jista' l-

Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista li turi l-area u l-valur ta' kumpens dovut tal-artijiet fl-Imqabba li 

ġew meħuda mill-Gvern mill-1990 sad-data li fiha qed tiġi mwieġba din id-domanda u li għadhom ma ġewx 

ikkumpensati b'mod sħiħ? Tista' tingħata d-data għal kull każ meta se jingħata l-kumpens dovut u l-ammont tal-

kumpens? 

 

11/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Il-Ħdax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Anzjanità Attiva 

  Vot 46    - Ministeru għall-Anjanità Attiva 

     Vot XXI - Ministeru għall-Anzjanità Attiva – 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 

8. Ministeru għall-Ġustizzja – Votazzjonijiet  

9. Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali – Votazzjonijiet  

10. Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża – Votazzjonijiet  

11. Ministeru għal Għawdex – Votazzjonijiet 

 

 

Skont il-mozzjoni ta’ proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022: 

 

 

MOZZJONIJIET 

 

87. ID-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTRU GĦAS-SAĦĦA, L-ONOR. CHRIS FEARNE, 

jipproponi: 

 

 

Din il-Kamra: 

 

- TQIS illi huwa meħtieġ li l-metodi tax-xogħol tagħha għandhom jiġu aġġornati sabiex il-proċess 

parlamentari jkun aktar effiċjenti u effettiv skont l-esiġenzi ta’ Parlament modern u taż-żminijiet 

tal-lum; 

 

- TINNOTA li fil-leġiżlaturi preċedenti kienet ilha tinħass il-ħtieġa li l-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra 

jiġu aġġornati biex it-tmexxija tal-proċeduri tal-Kamra tkun aktar prattika u aktar diretta lejn ħidma 

effettiva; 

 

- U GĦALHEKK TIRRIŻOLVI li minkejja kull dispożizzjoni oħra fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra 

tad-Deputati, u/jew ta’ xi riżoluzzjoni oħra tagħha, matul din il-leġiżlatura u sax-xoljiment tagħha, 

għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin: 

 

 

TAQSIMA A 

Seduti 

 

(i) Sakemm ma jingħatax avviż mod ieħor fil-mozzjoni tal-aġġornament u sakemm ma jkunx hemm 

mozzjoni proċedurali oħra, il-Kamra bħala regola ġenerali għandha tiltaqa’ fl-4.00 pm nhar ta’ Tnejn, 

Tlieta u Erbgħa f’kull ġimgħa, bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sal-4.30 pm u bil-ħin tal-interruzzjoni 

tax-xogħol ikun fis-7.00 pm. 

 

(ii) Illi b’avviż fil-mozzjoni tal-aġġornament seduta tista’ tissejjaħ f’kull jum tal-ġimgħa barra nhar ta’ 

Ħadd u fil-festi pubbliċi.  

 

(iii) Illi fl-istess ġurnata tista’ tinżamm seduta kemm filgħodu, kemm wara nofsinhar, u kemm filgħaxija.  

 

Illi fil-każ ta’ seduta filgħodu din tibda fid-9.00 am bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sad-9.30 am u bil-ħin 

tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun f’nofsinhar; fil-każ ta’ seduta wara nofsinhar din tibda fis-2.00 pm 

bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sas-2.30 pm u bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fil-5.00 pm; u 
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fil-każ ta’ seduta filgħaxija din tibda fis-6.00 pm bil-ħin tal-mistoqsijiet ikun sas-6.30 pm u bil-ħin 

tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fid-9.00 pm. 

 

F’każ ta’ iktar minn seduta waħda f’ġurnata, mistoqsijiet parlamentari jsiru f’seduta waħda li tkun se 

titlaqqa’ wara nofsinhar jew filgħaxija, sakemm il-Kamra ma taqbilx mod ieħor. 

 

(iv) Illi meta l-Kamra tiltaqa’ nhar ta’ Ħamis, għandha tapplika l-alternanza bejn xogħol tal-Gvern u xogħol 

ta’ Membri Privati; 

 

Kemm il-Gvern kif ukoll il-Membri Privati għandhom il-jedd li jutilizzaw seduta waħda f’perjodu ta’ 

disgħin (90) ġurnata kull wieħed u jekk naħa waħda jew l-oħra ma tutilizzax din is-seduta tal-Ħamis 

fid-disgħin (90) ġurnata li jkun imissha, dan il-jedd jirriverti lura lejn il-parti l-oħra; l-ewwel perjodu 

ta’ disgħin (90) ġurnata jibda jiddekorri hekk kif din il-Mozzjoni tiġi approvata mill-Kamra, b’dan illi 

l-ewwel perjodu jkun għal xogħol tal-gvern. 

 

Illi sabiex in-naħa l-waħda jew l-oħra tutilizza s-seduta tal-Ħamis fid-disgħin (90) ġurnata li jkun 

imissha, bla ħsara għall-Ordni Permanenti 22, min ikun imissu jutilizza s-seduta tal-Ħamis għandu 

jagħti avviż ta’ mill-inqas sebat ijiem lill-Iskrivan tal-Kamra: 

 

Fil-kalkolu tad-disgħin (90) ġurnata msemmija fil-paragrafu (iv) ta’ din it-Taqsima A- Seduti ta’ din il-

mozzjoni, ma għandu jitqies ebda żmien li matulu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qed tiltaqa’ jew li 

matulu tkun aġġornata għal iktar minn sebat ijiem. 

 

Iżda wkoll li dik l-alternanza ma tapplikax għal matul il-ġranet mogħtija għal xogħol finanzjarju relatat 

mal-Estimi Ġenerali jew f’każ li l-ġurnata tal-Ħamis tiġi mogħtija biex tkun diskussa materja li tkun 

qamet b’mozzjoni għall-Aġġornament tal-Kamra fuq ħaġa definita ta’ importanza pubblika urġenti. 

 

 

TAQSIMA B 

Quorum 

 

(i) Quorum tal-Kamra jkun magħmul minn ħmistax (15)-il Membru minbarra l-persuna li tkun tippresiedi 

s-seduta; 

 

(ii) Iżda jekk f’xi seduta tal-Kamra xi Membru li jkun preżenti jiġbed l-attenzjoni tal-persuna li tkun qed 

tippresiedi s-seduta dwar in-nuqqas ta’ quorum, il-Kamra tiġi sospiża għal għoxrin (20) minuta, iżda 

jekk waqt dik is-sospensjoni jiġi verifikat li jkun hemm quorum, il-persuna li tkun qed tippresiedi 

l-Kamra għandha terġa’ tieħu postha u wara li taċċerta ruħha li jkun hemm quorum, minnufih tordna li 

s-seduta tkompli. F’dan il-każ, il-ħin li fih il-Kamra tkun sospiża għandu jiżdied mal-ħin 

tal-interruzzjoni tax-xogħol tas-seduta. 

 

(iii) Iżda wkoll jekk il-persuna li tkun qed tippresiedi s-seduta tiżgura ruħha illi l-quorum tal-Kamra jkun 

għadu mhux preżenti wara s-sospensjoni ta’ għoxrin (20) minuta, il-Kamra għandha tiġi aġġornata 

mingħajr votazzjoni għas-seduta ta’ wara u l-ħin ta’ dak l-aġġornament kif ukoll l-ismijiet tal-Membri 

preżenti għandhom jitniżżlu fil-minuti tal-proċeduri tal-Kamra. 

 

(iv) Meta l-President ta’ Kumitat tal-Kamra kollha jirrapporta li, mingħajru, ma jkunx hemm ħmistax 

(15)-il Membru, l-Ispeaker għandu jerġa’ jieħu postu u, wara li jgħaddu għoxrin (20) minuta, għandu 

jgħodd il-Membri preżenti fil-Kamra, u  

 

(a) jekk ħmistax (15)-il membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ma jkunux preżenti, għandu jaġġorna 

l-Kamra, mingħajr votazzjoni qabel, għall-ġurnata tas-seduta ta’ wara, u l-ħin ta’ dak 

l-aġġornament kif ukoll l-ismijiet tal-Membri preżenti għandhom jitniżżlu fil-minuti tal-proċeduri 

tal-Kamra;  

 

(b) jekk sittax (16)-il Membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ikunu preżenti l-Kamra terġa’ tirriżolvi 

ruħha f’Kumitat; u  

 

(c)  jekk ħmistax (15)-il Membru, mhux magħdud l-Ispeaker, ikunu preżenti, il-Kamra tista’ tkompli 

tagħmel xogħol ieħor; 
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Iżda jekk waqt is-sospensjoni fuq imsemmija ta’ għoxrin (20) minuta, jiġi verifikat li jkun hemm 

quorum kif indikat fil-paragrafu (b) il-persuna li tkun qed tippresjedi l-Kamra għandha terġa’ 

tieħu postha u wara li taċċerta ruħha li jkun hemm il-quorum, minnufih tordna li l-Kamra terġa’ 

tirriżolvi ruħha f’kumitat. 

 

TAQSIMA C 

Votazzjonijiet 

 

(i) Illi bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (ii) ta’ din it-Taqsima C - Votazzjonijiet, kull 

votazzjoni b'division li tintalab ai termini tal-Ordni Permanenti 83, irrispettivament minn f’liema seduta 

tintalab, għandha tittieħed f’seduta maqbula bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, b’dan iżda li fl-eventwalità 

li ma jintlaħaqx ftehim, ikun il-Kap tal-Kamra li jkollu d-diskrezzjoni li jiddeċiedi f’liema  seduta 

għandha tittieħed tali votazzjoni, liema data ma tkunx aktar tard mill-ġurnata tal-Erbgha tal-ġimagħtejn 

ta’ wara li fiha tintalab votazzjoni b'division ai termini tal-Ordni Permanenti 83, b’obbligu illi javża 

l-Kamra sa mill-anqas erbat ijiem qabel, eskluż il-Ħdud u Festi Pubblici,  bid-data u l-ħin tas-seduta.  

 

F'każ li jkun hemm iktar minn votazzjoni waħda hekk posposta għall-ġurnata kif maqbula jew 

magħżula mill-Kap tal-Kamra, dawn jittieħdu fl-ordni kronoloġiku tagħhom ta’ meta ssejħu; b’dan illi 

mistoqsijiet konsegwenzjali għar-riżultat ta’ kull votazzjoni meħuda jkunu jistgħu jitqiegħdu għall-vot 

immedjatament wara mingħajr diskussjoni b’kull division li tista’ tintalab tittieħed ukoll 

immedjatament wara li tintalab mingħajr diskussjoni:  

 

Iżda d-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu ma japplikawx għal meta division tissejjaħ fil-kumitati 

permanenti kif maħtura bl-Ordni Permanenti 120A jew f’xi kumitat magħżul kif maħtur bl-Ordni 

Permanenti 121 jew f’xi kumitat parlamentari maħtur b’xi liġi oħra; 

 

(ii) Illi meta division tintalab fuq xi klawsola ta’ abbozz ta’ liġi fi stadju ta’ Kumitat tal-Kamra kollha, u 

l-votazzjoni tiġi posposta skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti, min ikun qed jippresjedi 

l-Kumitat għandu jgħaddi minnufih għall-konsiderazzjoni tal-klawsola li jmiss u klawsoli sussegwenti 

tal-Abbozz, irrispettivament mill-posponiment tal-votazzjoni b'division;  

 

(iii) Illi kull votazzjoni b’division li tiġi posposta skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi preċedenti għandha 

tidher fl-ordni tal-ġurnata ta' dik is-seduta meta tkun se tittieħed il-votazzjoni hekk posposta;  

 

Illi fil-mozzjoni tal-Aġġornament tas-seduta li tkun tiġi minnufih qabel dik maqbula jew magħżula 

għall-votazzjonijiet b’division mill-Kap tal-Kamra, jista’ jiġi pprovdut permezz ta’ avviż, illi dawn 

il-votazzjonijiet jittieħdu f’seduta differenti:  

 

Iżda dik is-seduta ma tkunx f’data iżjed tard mill-ġurnata tal-Erbgħa ta’ wara; u 

 

(iv) Il-ħin li jittieħed għal dawn il-votazzjonijiet jiżdied mal-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol. 

 

TAQSIMA D 

Limiti ta’ żmien għad-diskorsi 

 

(i) Ebda membru ma għandu jitkellem għal iżjed minn tletin (30) minuta f’ħin wieħed waqt diskussjoni 

fil-Kamra ħlief fuq mozzjoni diretta ta’ nuqqas ta’ fiduċja, meta membru jkun jista’ jitkellem għal 

siegħa: 

 

Iżda din ir-regola ma tgħoddx għal Ministru li jkun qed jagħmel id-Dikjarazzjoni Finanzjarja jew 

għall-Kap tal-Oppożizzjoni jew xi membru mqabbad minnu biex jitkellem l-ewwel wieħed bi tweġiba 

għal dik id-dikjarazzjoni; 

 

Iżda wkoll li din ir-regola ma tgħoddx għal membru li jressaq it-tieni qari ta’ abbozz ta’ liġi, jew 

għall-Prim Ministru jew għall-Kap tal-Oppożizzjoni jew xi membru mqabbad minnhom rispettivament 

biex jitkellem l-ewwel wieħed bi tweġiba għal dik il-mozzjoni, meta kull wieħed minnhom ikun jista’ 

jitkellem għal sittin (60) minuta; 
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Iżda wkoll li d-diskors b’replika, meta dik ir-replika tkun permessa, ta’ membru li jkun ressaq mozzjoni 

ma għandux ikun ta’ iżjed minn tletin (30) minuta; 

 

Iżda wkoll illi bil-kunsens tal-Kamra li jiġi deċiż bla diskussjoni, membru jista’ jinstema’ għal perjodu 

ieħor ta’ mhux iżjed minn tletin (30) minuta.  

 

B’dan illi ebda ħaġa li hemm fid-dispożizzjonijiet ta’ qabel ma għandha tiftiehem li tissospendi xi 

ordnijiet permanenti tal-Kamra dwar l-għeluq jew l-irrilevanza jew ir-ripetizzjoni. 

 

 TAQSIMA E 

Stqarrijiet Ministerjali 

 

Stqarrija Ministerjali tista’ ssir kemm mill-Prim Ministru, Ministru jew Segretarju Parlamentari. 

Il-forma ta’ Stqarrija Ministerjali għandha tkun li min ikun qed jagħmel l-istqarrija ma jeħux aktar minn 

ħmistax (15)-il minuta liema diskors jista’ jkun ukoll disponibbli bil-miktub. Wara r-rimarki tal-bidu, 

jistgħu jsiru biss mistoqsijiet dwar is-suġġett tal-istqarrija ministerjali minn Membri Parlamentari li 

m’għandhomx kariga fl-Eżekuttiv. L-ewwel kelliem li jirrispondi għall-Istqarrija Ministerjali jkun jista’ 

jieħu l-massimu ta’ għaxar (10) minuti. Il-Membri ta’ wara jkollhom massimu ta’ tliet (3) minuti kull 

wieħed. Wara l-mistoqsijiet il-Membru li jkun għamel l-istqarrija u/jew xi Membru ieħor imqabbad 

minnu għandu jindirizza l-punti mqajma in konnessjoni mal-Istqarrija Ministerjali. 

 

11.11.2022 

 

 

88. IL-MINISTRU GĦAX-XOGĦLIJIET PUBBLIĊI U L-IPPJANAR, L-ONOR. STEFAN ZRINZO 

AZZOPARDI, jipproponi: 

 

L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “ATT sabiex jemenda l-Att dwar Ippjanar tal-Iżvilupp, Kap. 552” 

 

11.11.2022 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

15 ta’ Novembru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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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, 15 ta’ Novembru 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. 

 

 

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. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-ĦATRIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Ħatriet Pubbliċi se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 23 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 u; 

2. Smigħ fir-rigward tan-nomina ta’ Dott. Godfrey C. Xuereb għall-ħatra ta’ Ambaxxatur ta' Malta Residenti 

għal Washington. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

 

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 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

15 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


