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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 54 

 

L-Erbgħa, 16 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 2888. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fl-2020, 2021 u sal-aħħar ta' Ġunju 2022, kemm kienu l-barranin li kellhom il-permess 

jaħdmu f'Malta, f’liema setturi ta' xogħol kienu u qegħdin jaħdmu? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2889. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Triq Mons. Edgar Salamone u Triq Carmelo Sciberras humiex fil-lista ta’ proġetti 

biex jingħataw it-tarmak? 

 

10/10/2022 

 

 

* 2890. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta se jerġa’ jibda jidħol it-trasport pubbliku fil-Bidnija, limiti tal-Mosta?    

 

10/10/2022 

 

 

* 3115. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex is-salvataġġ tal-persuna li d-dettalji dwarha qed jingħataw separatament, sat-

Tnejn 5 ta' Settembru kien għadu ma seħħx, meta l-ewwel sejħa għall-għajnuna saret is-Sibt 3 ta' Settembru?  

 

17/10/2022 
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* 3116. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3117. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tiegħu? 

Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3407. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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 

 

 

* 3408. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

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 

 

 

* 3409. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

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 

 

 

* 3493. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni residenti Wied il-Għajn ibbenefikaw mill-In-Work Benefit tul din is-sena 

2022 s’issa u kemm kien l-ammont ta’ flus li ġew imħallsin? 

 

27/10/2022 
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* 3495. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet ġew esegwiti s’issa fi Triq Sant’Antnin, Ħal Tarxien u kemm 

hu previst li jintefaq fiha? 

 

27/10/2022 

 

 

* 3496. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Ħal Għaxaq 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 

 

 

* 3497. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni residenti Ħal Għaxaq ibbenefikaw mill-In-Work Benefit tul 

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

 

27/10/2022 

 

 

* 3498. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm persuni minn Raħal Ġdid 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 

 

 

* 3499. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni residenti Raħal Ġdid ibbenefikaw mill-In-Work Benefit tul 

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

 

27/10/2022 

 

 

* 3680. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'latrini ġewwa Għawdex sarilhom refurbishment  matul is-snin 2021 u 2022 u fiex kien 

jikkonsisti? X'kienet l-ispiża f'kull waħda minnhom? Jista’ jgħid liema latrini, u fejn jinsabu, hemm ippjanat li 

jsirilhom refurbishment matul is-sena 2023, fiex jikkonsisti x-xogħol u kemm hi ppjanata li tkun l-ispiża? 

 

07/11/2022 
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* 3681. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2510 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 1672, li ngħatat fil-21 ta' Ġunju 2022, rigward kemm fl-aħħar żewġ leġiżlaturi (2013–2022) saru 

toroq jew partijiet minn toroq f’Għawdex li ngħataw il-base course biss u sal-lum għadhom ma ngħatawx il-

wiċċ finali, fejn ġie mwieġeb li “ix-xogħol fuq il-maġġor parti tagħhom għadu għaddej”, jista’ l-Ministru jgħid 

f'kull triq li ssemmiet fit-tweġiba meta nbeda x-xogħol fuqha, kemm tħallsu flus sa issa fuq kull triq, liema 

xogħlijiet għad fadal isiru, fiex jikkonsistu, u meta se jingħata l-wearing course? Jista’ jagħti area f’metri kwadri 

ta' dawn l-imsemmija toroq li għadhom bil-base course? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3682. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2168 (kollha kemm hi) rigward  il-kiri ta' post fl-Imġarr 

mill-Gozo Channel u: 

 

a.  jikkonferma li s-sit mikri għandu problemi ta' stabilità li qed iżommu x-xogħol ta' finitura tiegħu; 

b.  jgħid kemm se jiswew dawn ix-xogħlijiet rimedjali u min hu responsabbli li jagħmilhom; 

c.  jgħid meta se jibda jintuża dan is-sit bħala uffiċċju tal-kumpanija; u 

d.  iqiegħed kopja tal-kuntratt tal-kera fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3683. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2871 u 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? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3684. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jqiegħed kopja tal-ftehim li sar mal-Malta Public Transport dwar l-introduzzjoni tal-Park and 

Ride minn Ta' Lambert f'Għajnsielem u x-Xewkija?  Jista' jgħid għaliex fil-post fejn inbeda dan is-servizz 

m’hemmx fejn jistkennu l-passiġġieri, m’hemmx faċilitajiet sanitarji u m’hemmx faċilitajiet għall-persuni bi 

bżonnijiet speċjali? X'qed isir biex jiġi indirizzat dan? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3685. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru telenka kemm staff ta’ grad professjonali telqu minn mar-REWS xahar b’xahar mill-2020 

s’issa? F’kull każ tista’ tgħid jekk saritx sejħa għal replacement,  kemm dam il-proċess  u x’kien l-eżitu finali? 

 

07/11/2022 
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* 3769. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3770. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3771. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3772. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3773. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3774. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

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

rispettivament? 

 

08/11/2022 

 

* 3779. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2594 u 3246 u  jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn 

kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-

kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

09/11/2022 
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* 3780. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2600 u 3247 u  tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn 

kull entità li taqa’ taħtha ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-

kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3781. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet  parlamentari 2602 u 3249 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista minn 

kull entità li taqa’ taħtu ta’ kemm ġew impjegati advisors fuq kuntratti/direct orders u kemm hu l-valur tal-

kuntratt mill-2018 sal-2022? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3786. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 3525 u 3654 u jinforma lill-Kamra liema kienu dawk l-

iskemi/għotjiet/grants li ġew offruti lill-għaqdiet volontarji minn dan il-Ministeru għall-2021 u għall-2022, 

b’mod separat u għal kull sena? Kemm kien il-valur allokat (budgeted) għal kull waħda minn dawn l-iskemi 

b’mod separat għall-2021 u l-2022? Kemm kien il-valur li fil-fatt ġie allokat għal kull waħda minn dawn l-

iskemi u lil liema għaqda ġie allokat? Għall-2023, jista’ l-Ministru jinforma liema huma dawk l-

iskemi/għotjiet/grants li hu ppjanat li jiġu offruti lill-għaqdiet volontarji minn dan il-Ministeru u kemm hu l-

valur allokat (budgeted) għal kull waħda minn dawn l-iskemi? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3807. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

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 

 

 

* 3812. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema servizzi ta' terapija jistgħu jibbenefikaw minnhom persuni b'diżabilità? Tista' tgħid 

ukoll kemm hemm persuni b'diżabilità li qegħdin effettivament jibbenefikaw minn kull wieħed minn dawn is-

servizzi u kemm hi l-waiting list għal kull servizz? 

 

09/11/2022 

 

* 3837. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għaliex s’issa l-Ministeru tiegħu baqa’ jirrifjuta li jagħti risposta lill-Kunsill Lokali ta’ 

San Ġiljan għat-talba tal-istess Kunsill biex Palazzo Spinola li hu abbandunat jingħata lura lill-komunità bħala 

community centre? 

 

10/11/2022 
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* 3838. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew imwaqqfa u mħarrka persuni li kisru l-bylaw f’San Ġiljan li ma tħallix persuni 

jixorbu minn kontenituri tal-ħġieġ? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3839. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti lista sħiħa ta’ stabbilimenti tad-divertiment u/jew oħrajn li għandhom permess li 

jkollhom amplified music fuq barra l-istabbilimenti tagħhom ġewwa San Ġiljan u Tas-Sliema?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3840. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra s-site plans tal-encroachments ġewwa Xatt is-Sajjieda, fi Triq 

Ross u fi Triq San Ġorġ, f’San Ġiljan? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3841. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibdew ix-xogħlijiet fuq il-loġoġ tas-sajjieda u l-madwar ġewwa Xatt is-Sajjieda 

f’San Ġiljan? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3842. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Minsitru tgħid x’inhuwa lir-rwol tan-Noise Control Commission, min huma l-membri ta’ din il-

Kummissjoni, kemm jitħallsu u kemm-il darba ltaqgħu minn Jannar 2022 sa Settembru 2022? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3881. L-ONOR. MARIO DE MARCO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3072 u jgħid kemm hawn mobile kiosks liċenzjati f’Malta u 

Għawdex? 

 

11/11/2022 
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* 3882. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm huma u liema huma d-djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità 

f'Malta u Għawdex? Minn dawn id-djar fil-komunità liema huma dawk amministrati mill-Aġenzija Sapport u 

liema huma dawk li l-Gvern joffri għajnuna finanzjarja biex dawn ikunu jistgħu jitħaddmu? Tista' tagħti tagħrif 

dwar jekk hux mistenni li jkun hemm żieda fin-numru ta' dawn id-djar fil-komunità? Jekk iva kemm ser jiżdiedu 

u fejn hu mistenni li dawn jiżdiedu? Kemm hu n-numru ta' persuni b'diżabilità li jagħmlu użu minn kull waħda 

minn dawn id-djar fil-komunità? Tista' tinforma kemm huma dawk il-persuni b'diżabilità li qegħdin fuq il-

waiting list tal-Aġenzija Sapport biex jidħlu f'waħda minn dawn id-djar fil-komunità? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3891. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm ilma tal-pjan huwa stmat li joħroġ fil-baħar, x'inhuma l-miżuri li qed jittieħdu biex 

dan jitnaqqas, x'miżuri oħrajn huma ppjanati li jittieħdu u x'inhi l-mira tal-Gvern f'dan ir-rigward? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3892. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 2998 u jgħid kemm-il purtinar/a, cleaners u/jew persuni li 

jagħmlu l-istess xogħol huma impjegati mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u kemm huma impjegati tal-

kuntrattur/i, imma li qed jaħdmu għad-Dipartiment tal-Edukazzjoni? Jista' jelenka l-ogħla rata fis-siegħa, l-inqas 

rata fis-siegħa u r-rata medja fis-siegħa ta' dawk ingaġġati direttament mad-dipartiment u dawk ingaġġati 

indirettament permezz ta' kuntrattur u li jagħmlu xogħol ta' purtinara/cleaners? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3893. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jelenka x'kien id-dħul u l-ħruġ fl-Urban Improvement Fund u fid-Development Planning Fund, 

fond fond u sena sena, mill-1 ta' Jannar 2013 sal-aħħar ta' Diċembru 2021 u liema kienu l-proġetti li ġew 

iffinanzjati minn dawn il-fondi, x'kien l-ammont ta' finanzjament proġett proġett, fejn sar kull proġett u x'inhu l-

istatus ta' kull proġett? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3894. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2908, jista' l-Ministru jelenka jekk fi Triq il-Port Ħieles, 

Birżebbuġa (in-naħa tal-Freeport)  hux se jsiru zebra crossings, traffic islands fil-junction ma’ Triq il-Girgħien u 

traffic calming measures u fiex se jkunu jikkonsistu u jekk hux se tiġi ameljorata r-rainwater management? 

 

11/11/2022 
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* 3895. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3626 u 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? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3896. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid mill-2017 sal-ġurnata li qed tingħata din it-tweġiba: 

(a) kemm kien hemm tenders li ġew riferuti għand il-Public Contracts Review Board; 

(b) kemm kien hemm deċiżjonijiet li kkonfermaw l-għażla oriġinali; 

(ċ) kemm kien hemm deċiżjonijiet li biddlu d-deċiżjoni oriġinali; u  

(d) kemm għad hemm deċiżjonijiet pendenti? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3897. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm saru inċidenti tat-traffiku, sena b'sena, mill-2012 sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3898. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm saru inċidenti tat-traffiku, sena b'sena, mill-2012 sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3899. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ġew ingaġġati infermiera, sena b'sena, mill-2013 sad-data li tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ jgħid kemm minnhom huma fuq bażi full-time u kemm le? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3901. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar xi żviluppi kien hemm rigward iċ-

ċentru tas-saħħa tat-tramuntana ta' Malta, li ser ikun qed isir fiż-żona tal-Qawra, San Pawl il-Baħar? Meta hu 

mistenni li jinbeda x-xogħol fuq dan l-istess ċentru? 

 

11/11/2022 
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* 3902. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Billi riċentement kien hemm dikjarazzjoni li fi żmien qasir ser tinfetaħ berġa fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar, 

jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar meta ser tinfetaħ, fejn ser tkun qiegħda 

tinfetaħ, x'servizzi ser ikunu offruti u min ser ikun jista' juża dawn is-servizzi? 

 

11/11/2022 

 

 

* 3903. 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 minn din is-sena skolastika hux ser ikun hemm xi tibdil għal dak li 

jikkonċerna eżamijiet jew assessment għal tfal bi bżonnijiet speċjali li qegħdin fi klassijiet mainstream, u li 

qabel kien ikollhom eżami partikulari għalihom? Dawn it-tfal ser ikollhom joqogħdu għall-istess eżami bħat-tfal 

l-oħra tal-istess klassi, meta qabel kienu joqogħdu għal eżami b'karti tal-eżami apposta għalihom? 

 

11/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

It-Tlettax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-

Innovazzjoni 

Vot 42        - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

Vot 43        - Edukazzjoni  

Vot XVIII  - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni – 

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 

12. Ministeru għall-Anzjanità Attiva – Votazzjonijiet  

13. Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar – Votazzjonijiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

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

 

 

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 L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, javża li l-Grupp ta’ 

Ħidma se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 21 ta’ Novembru, 2022 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt 

b’din l-aġenda 

 

1. Konferma tal Minuti; u 

2. Konsiderazzjoni ta’ tmien proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 

proporzjonalità. 

 

 

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  

16 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


