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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 32 
 
L-Erbgħa, 12 ta’ Ottubru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.00 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. 
Jo Etienne Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, kienu msiefra fuq xogħol tal-
Gvern. 
 
Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej l-Onor. Chris Bonett, l-Onor. Romilda Baldacchino 
Zarb, l-Onor. Naomi Cachia, l-Onor. Robert Cutajar, l-Onor. Randolph De Battista, l-Onor. Beppe 
Fenech Adami, l-Onor. Cressida Galea u l-Onor. Chris Said kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L-Onor. Robert Arrigo u l-Onor. Mark Anthony Sammut kienu skużati. 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 31 li saret fil-11 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA  
 
L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 657 Pubblikazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem The COVID-19 

pandemic - Business continuity within the public administration datat Ottubru 2022; 
u 

 
P.L. 658 Kopja tal-Birmingham Declaration u r-Riżoluzzjonijiet kif adottati fid-29 Sessjoni 

Annwali tal-Assemblea Parlamentari tal-OSCE li nżammet bejn it-2 u s-6 ta’ Lulju 
2022. 

 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.32 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 887 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
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PUNT IMQAJJEM MINN ONOR. MEMBRU TAL-KAMRA 
 
L-Onor. Ivan Castillo talab ruling mis-Sedja għar-rigward tat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
magħmula minnu bin-nru 891 mogħtija mill-Ministru għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri. 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 659 Tagħrif dwar investimenti li ġew kofinanzjati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-

Reżiljenza (RRF), bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2297. 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 660 Lista ta’ ismijiet ta’ persuni li jistgħu jiġu appuntati bħala Project Supervisor li 

qegħdin fil-Competent Persons Register tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-
Post tax-Xogħol, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2695; 

 
P.L. 661 Tabella li turi lokalità lokalità, l-allokazzjoni ta’ fondi taħt id-Development 

Planning Fund, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2837; 
 
f’isem il-Prim Ministru, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 662 Rapport Annwali li jinkludi l-Istqarrijiet Finanzjarji tal-Awtorità tax-Xandir ta’ 

Malta għas-sena 2021;  
 
P.L. 663 Rapport Annwali tal-Aġenzija Servizz.gov għas-sena 2021; 
 
f’isem il-Ministru għal Għawdex, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 664 Tabella li turi l-kwalifiki akkademiċi ta’ Chairpersons u CEOs ta’ bordijiet li jaqgħu 

taħt id-dekasteru tal-Ministeru għal Għawdex, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 1770; 

 
P.L. 665 Tabella li turi l-membri u ċ-Chairpersons tal-kumitati, bordijiet, kummissjonijiet, 

eċċ fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru għal Għawdex, minn April 
2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 2292; 

 
f’isem il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 666 Avviż Legali Nru 223 tal-2022 - Regolamenti tal-2022 li jissostitwixxu l-Iskeda li 

tinsab mar-Regolamenti dwar Unjonijiet ta’ Stat Ekwivalenti għall-Unjonijiet 
Ċivili; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 667 Tabella li turi l-kwalifiki akkademiċi ta’ Chairpersons jew Chairpersons Eżekuttivi 

ta’ entitajiet u awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għall-Ambjent, 
l-Enerġija u l-Intrapriża, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1773; u 
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f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, qiegħed fuq 
il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 668 Tabella li turi l-kwalifiki akkademiċi ta’ Chairpersons jew CEOs ta’ entitajiet u 

awtoritajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-
Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 1775. 

 
PERMESS TAL-KAMRA 
 
Bil-permess, il-Kamra għaddiet biex titressaq mozzjoni mingħajr avviż. 
 
MOZZJONIJIET 
 
77.  ABBOZZ TA’ LIĠI LI JKOMPLI JEMENDA L-KODIĊI KRIMINALI 
 
Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, l-Onor. Michael Falzon, f’isem il-Ministru 
għall-Ġustizzja, ippropona l-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex ikompli jemenda 
l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9.” 
 
L-Onor. Omar Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi nqara l-ewwel darba. 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-

SAĦĦA  -  ABBOZZ NRU 7 (KONT.) 
 
Il-Kamra rriżumiet mill-11 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi li 
jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa. 
 
Fid-diskussjoni ħa sehem l-Onor. Chris Fearne għan-naħa tal-Gvern. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. u l-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar il-
Professjonijiet tas-Saħħa, Kap. 464” inqara t-tieni darba.  
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, ippropona li dan l-Abbozz 
ta' Liġi jiġi ttrattat mill-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi. 
 
L-Onor. Michael Farrugia ssekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
MERĦBA MILL-ISPEAKER 
 
L-Ispeaker ta merħba lill-Onor. Emmanuel Kwadwo Agyekum, Membru Parlamentari tar-
Repubblika tal-Ghana, li segwa parti tas-seduta mill-gallarija tal-pubbliku. 
 
2. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI TAL-KUMMERĊ - ABBOZZ NRU 11 
 
L-Ispeaker fakkar illi skont ftehim verbalizzat fis-seduta tal-11 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq 
it-Tieni Qari ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi ser tkun qed tkopri u tewżawrixxi d-diskussjoni fi stadju ta’ 
Tieni Qari tal-Abbozzi 12 u 13 li jidhru fuq l-Aġenda. 
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Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, ippropona t-
Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att biex jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ, Kap. 13”. 
 
L-Onor. Alex Muscat issekonda. 
 
 
Fis-6.10 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta għal ftit mumenti sakemm il-President tal-Kumitat 
għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt jirrapporta dwar ħidma tal-kumitat. 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Carmelo Abela, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi Aġġunt, irrapporta li Abbozz Nru 6 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi 
Veterinarji għadda mill-istadju ta’ Kumitat mingħajr emendi. 
 
 
2. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI TAL-KUMMERĊ - ABBOZZ 
 NRU 11 (KONTINWAZZJONI) 
 
Il-Kamra rriżumiet minn ftit tal-mumenti qabel id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Silvio Schembri, l-Onor. Miriam Dalli għan-naħa tal-Gvern u 
l-Onor. Ivan J. Bartolo u l-Onor. Jerome Caruana Cilia għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Fis-6.54 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta u baqgħet aġġornata. 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ippropona l-aġġornament tal-
Kamra għat-Tnejn, 17 ta’ Ottubru 2022 fl-4.00 p.m., b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ  Tieni Qari (Kont.) 
  
Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala  
Membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali   Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’   Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering    Tieni Qari  
 
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  
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Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet  
dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili    Tieni Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali    Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u  
Liġijiet oħra dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur    Tielet Qari  
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Servizzi Veterinarji   Tielet Qari 
 
Jew xi aġenda oħra li tista’ tiġi komunikata aktar tard. 
 

_______________ 
 
 

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni  Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Konservazzjoni u  
l-Amministrazzjoni tas-Sajd    Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi u  
l-liġijiet varji dwar il-Protezzjoni Ċivili   Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa   Kumitat Permanenti 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern mill-Onor. Alex Muscat u mill-Onor. Davina 
Sammut Hili. 
 
Fis-7.19 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 17 ta’ Ottubru 2022 fl-
4.00 p.m. kif komunikat mis-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali. 
 
 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
KONFERMATI    
 
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


