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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 35 
 
L-Erbgħa, 19 ta’ Ottubru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta fl-4.01 p.m.  
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru 
għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton Grima, il-
Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, u l-Onor. Naomi 
Cachia kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva l-Onor. Jo Etienne Abela, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. David 
Agius u l-Onor. Robert Cutajar kienu skużati. 
 
L-Onor. Ivan J. Bartolo kien assenti. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 34 li saret fit-18 ta’ Ottubru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
KUNSENS GĦALL-ATTI 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li l-President ta’ Malta għoġbu jagħti l-kunsens tiegħu għal: 
 

 Att Nru XII tal-2022 - Att li jemenda l-Kodici Kriminali (Emenda Nru 4). 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet in-numru 1076 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-
aġenda ngħataw tweġiba bil-miktub.  
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI  
 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 690 Rapport mis-Sur Mark Spiteri Bailey bħala l-persuna kompetenti appuntata fir-

rigward tan-Nemea Bank plc, li jkopri l-perjodu bejn Diċembru 2021 u Ġunju 2022. 
 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 691 Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar fis-snin 
bejn l-2018 u l-2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2603; 

 
f’isem id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 692 Tabella li turi n-numru ta’ pazjenti li qed jieħdu l-mediċina Xeralto bla ħlas 

maqsuma skont il-lokalità u l-età, u kopja tal-Iskeda V – Application for the Patient 
to enrol in the Pharmacy of your choice Scheme, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari 3032 li dehret fuq l-aġenda tas-seduta nru 34; 

 
f’isem il-Ministru għal Għawdex qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 693 Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order li 

jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għal Għawdex fis-snin bejn l-2018 u l-2022, 
bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 2597 li dehret fuq l-aġenda tas-seduta nru 
34; 

 
f‘isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 694 Avviż Legali Nru 255 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Emenda Nru 3); 
 
P.L. 695 Avviż Legali Nru 256 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Qafas li jippermetti Deroga għal 
Riċerka Xjentifika fuq Seba’ Speċi tal-Għasafar tal-Għana); 

 
P.L. 696 Avviż Legali Nru 257 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 dwar il-Konservazzjoni tal-

Għasafar Selvaġġi (Dikjarazzjoni Dwar Deroga li Tippermetti Riċerka Xjentifika 
fuq Seba’ Speċi tal-Għasafar tal-Għana fil-Ħarifa tal-2022); 

 
P.L. 697 Avviż Legali Nru 258 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar Selvaġġi (Qafas biex tiġi permessa Deroga li 
Tiftaħ l-Istaġun fil-Ħarifa għall-Insib tal-Malvizz u l-Pluviera);  

 
P.L. 698 Avviż Legali Nru 259 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 dwar il-Konservazzjoni tal-

Għasafar Selvaġġi (Dikjarazzjoni dwar Deroga għall-Istaġun tal-Insib fil-Ħarifa tal-
2022 għall-Malvizz u l-Pluviera); u 

 
f’isem il-Ministru għall-Anzjanità Attiva qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 699 Tabella li turi n-numru ta’ każijiet pendenti għas-servizz “Respite fid-Dar” bejn Frar 

u Settembru 2022 f’Malta u Għawdex, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
3050; u 

 
P.L. 700 Informazzjoni dwar kuntratti ta’ servizzi li qed jingħataw fir-Residenza San Vinċenz 

de Paule, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3051. 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 



 

 3

P.L. 701 Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order fid-
dekasteru tal-Ministeru għall-Ġustizzja fis-snin bejn l-2018 u l-2022, bi tweġiba 
għall-mistoqsija parlamentari 2604. 

 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-
Kamra, fil-laqgħa ta’ dakinhar tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali, l-Onor. Graziella 
Attard Previ kienet se tissostitwixxi lill-Onor. David Agius. 
 
 
TALBA GĦAR-RULING 
 
L-Onor. Rebekah Borg ġibdet l-attenzjoni tas-Sedja illi l-Ministru għat-Turiżmu, l-Onor. Clayton 
Bartolo, għal diversi drabi naqas milli jwieġeb għall-mistoqsijiet parlamentari minn 2851 sa 2856.  
 
Is-Sedja ħadet nota tat-talba tal-Onor. Rebekah Borg u qalet li kienet se tagħti ruling fi stadju ulterjuri. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-KODIĊI TAL-KUMMERĊ - ABBOZZ NRU 11 

(KONTINWAZZJONI) 
 
Il-Kamra rriżumiet mis-17 ta’ Ottubru 2022 id-diskussjoni fuq it-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi 
msejjaħ “Att biex jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ, Kap. 13”.   
 
L-Ispeaker fakkar li 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 teżawrixxi wkoll id-diskussjoni fi stadju 
ta’ Tieni Qari tal-Abbozzi 12 u 13 li jidhru fuq l-Aġenda. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Clayton Bartolo, l-Onor. Edward Zammit Lewis għan-naħa tal-
Gvern, u l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici u l-Onor. Graham Bencini għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
Bi qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra, il-ħin allokat għall-Onor. Edward Zammit Lewis twal bi tliet 
minuti. 
 
Bil-permess tal-Kamra, l-Onor. Edward Zammit Lewis qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 702 Stqarrija tal-Ministeru għat-Turiżmu (PR 160648) datata l-24 ta’ Marzu 2016 

maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni bl-isem Malta in the Cape Town List; 
 
P.L. 703 Artiklu li deher fuq is-sit independent.com fis-26 ta’ Mejju 2022, bl-isem Malta 

ranks first in the Cape Town Compliance – Aaron Farrugia; u 
 
P.L. 704 Artiklu li deher fuq is-sit timesofmalta.com fid-19 ta’ Ottubru 2022, bl-isem 

Editorial: A welcome, albeit incomplete, insolvency reform. 
 
 
Fis-5.50 p.m, id-diskussjoni kienet interrotta, skont ftehim milħuq fis-seduta tas-17 ta’ Ottubru 2022. 
 
Skont il-ftehim milħuq, il-Kamra għaddiet għar-raba’ item li kien jidher fuq l-aġenda. 
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4. ABBOZZ TA' LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IT-TIĠDID TA' KIRI TA' RABA' 

– ABBOZZ NRU 15 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Onor. Jonathan Attard, f’isem il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u 
d-Drittijiet tal-Annimali ppropona t-Tieni Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att sabiex jemenda l-
Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba’, Kap. 199”.  
 
Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia 
Portelli, issekondat. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Jonathan Attard għan-naħa tal-Gvern, u l-Onor. Toni Bezzina 
għan-naħa tal-Oppożizzjoni. 
 
 
Fis-7.01 p.m. id-diskussjoni kienet interrotta u baqgħet aġġornata. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, l-Onor. Julia Farrugia 
Portelli, ipproponiet l-aġġornament tal-Kamra għat-Tnejn, 24 ta’ Ottubru 2022 fis-6.00 p.m., 
b’din l-aġenda: 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Estimi Ġenerali ta’ spiża għas-sena 2023 – Dikjarazzjoni finanzjarja 
 
 
Il-ħin tal-aġġornament ittieħed min-naħa tal-Gvern mill-Onor. Amanda Spiteri Grech u mill-Onor. 
Roderick Galdes. 
 
 
Fis-7.25 p.m. l-Ispeaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 24 ta’ Ottubru 2022 fis-
6.00 p.m. kif komunikat mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  RAYMOND SCICLUNA 

    SKRIVAN TAL-KAMRA 
 
 
KONFERMATI    
 
 
 
 
          ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
            SPEAKER  


