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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 58 

 

It-Tlieta, 22 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3124. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tagħha? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3125. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3126. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3127. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

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

 

17/10/2022 
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* 3128. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

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

 

17/10/2022 

 

 

* 3129. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk hemmx barranin jaħdmu fid-dekasteru tagħha? Jekk iva, kemm hemm?  

 

17/10/2022 

 

 

* 3715. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 15075 li ġiet imwieġba fil-15 ta' Ġunju 2020 rigward  meta 

ser jsir ix-xogħol fi Triq Mons Mikiel F Buttigieg fil-Fontana Għawdex, peress li parti sostanzjali minn din it-

triq għadha sal-lum bla wiċċ, fejn kien ġie mwieġeb “li x-xogħol f’din it-triq huwa maħsub li jsir”, jista’ l-

Ministru jgħid meta se jsir dan ix-xogħol u jekk hux se jsir fuq il-parti kollha tat-triq li għadha sal-lum bla wiċċ 

jew inkella fuq biċċa minnha biss u dan peress li għaddew sentejn u nofs mit-tweġiba tiegħu msemmija hawn 

fuq u ma sar xejn? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3721. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3540 u jgħid kemm inkrew binjiet ġodda mingħand il-privat 

mill-Ministeru tiegħu jew entitajiet li jaqgħu taħtu bejn l-1 ta' Jannar 2021 sad-data meta tiġi mwieġba din il-

mistoqsija parlamentari? Jista' jgħid f'kull każ għal liema skop inkrew dawn il-binjiet? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3722. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3543 rigward il-proġett tas-second class water għall-

bdiewa ġewwa Għawdex fejn ġie mwieġeb li  “Infurmata li l-proġett tlesta f’Ottubru 2022 biex nevitaw 

inkonvenjent żejjed lir-residenti tal-madwar peress li kien hemm ukoll xogħol inevitabbli minn entitajiet oħra” 

tista’ l-Ministru tgħid fejn u kemm, ġewwa Għawdex (raħal u triq) ġew installati dispensing points ġodda? 

 

08/11/2022 

 

 

* 3723. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għas-sejħa HR/MG No. 5/2022 - Post ta' Foreman fil-Ministeru għal Għawdex, jista’ l-Ministru 

jgħid kemm kien hemm persuni li applikaw għal din is-sejħa u kemm minnhom għaddew?  Jista’ jgħid ukoll 

għal kull wieħed u waħda, kemm kien ilhom impjegati mal-Gvern u f’liema xahar u sena ġew impjegati u xi 

grad u skala kienu u kemm kien ilhom,  fid-data meta applikaw għal din is-sejħa? 

 

08/11/2022 
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* 3808. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta bdew ix-xogħlijiet (xahar u sena) fi Triq tal-Lanterna, limiti tal-Għasri u kemm-il 

xahar ilha magħluqa din it-triq? Meta se jitlestew dawn ix-xogħlijiet u kemm se jiswew? Jista’ jelenka x-

xogħlijiet li twettqu jew li għad iridu jitwettqu f’din it-triq? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3809. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb biex parti ġdida minn Triq Ġużeppi Spiteri, fir-Rabat, Għawdex issir 

matul is-sena 2023,  għax tali triq qatt ma saret u peress li f'dawn l-aħħar erba' snin sar xi bini f' din it-triq, il-

maġġor parti tal-bini u s-servizzi għadhom mhux lesti?  Jista’ jgħid ukoll jekk il-Ministeru hux se jibda l-

proċess ta’ esproprjazzjoni sabiex tinfetaħ it-triq li diġà hi schemed u li twassal għall-parking tal-Isptar Ġenerali 

ta' Għawdex u tagħti aċċess aħjar lir-residenti u lill-poplu inġenerali qabel issir il-parti l-ġdida li diġà ġiet 

ifformata? 

 

09/11/2022 

 

 

* 3849. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-concession agreement li ngħatat lil-lukanda ġewwa 

Kemmuna? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3850. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għas-sejħa pubblika ta’ interess fl-iżvilupp ta’ dak imsejjaħ ‘Chalet’ ġewwa Tas-Sliema, jista’ l-

Prim Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tad-development brief maħruġ? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3851. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu rapporti fuq storbju eċċessiv ġewwa San Ġiljan u Tas-Sliema minn Jannar 

2022 sa Settembru 2022? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3852. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser tidħol l-iskema ta’ residential parking għar-residenti ġewwa Tas-Sliema, skema 

li l-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema kien qed jagħmel u ġiet imwaqqfa?  

 

10/11/2022 
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* 3853. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm talbiet biex proprjetajietikunu skedati fid-dawl ta’ valur arkitettoniku u/jew 

storiku? Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra lista sħiħa ta’ dawn il-proprjetajiet? Jista’ jagħti d-data ta’ kull 

applikazzjoni li għadha pendenti? 

 

10/11/2022 

 

 

* 3854. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda x-xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-moll ġewwa Xatt is-Sajjieda f’San Ġiljan?  

 

10/11/2022 

 

 

* 3968. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

3) kien li ser jibda jsir “screening” kontinwu fuq kull membru fil-Malta Police Force, partikolarment fuq “senior 

staff” li huma inkarigati fuq investigazzjonijiet delikati, jista’ l-Ministru jgħid kif qed isir dan l-iscreening? Jekk 

qed isir dan l-iscreening, jista’ jgħid minn min qed isir?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3969. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

3) kien li ser tibda titħaddem il-“whistleblower policy” biex il-Korp jissaħħaħ u li se jkun hemm “zero-

tolerance” għal kull forma ta’ korruzzjoni, jista’ l-Ministru jgħid jekk din il-policy saritx? Jekk iva, jista’ jpoġġi 

kopja fuq il-Mejda tal-Kamra?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3970. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

3) kien li ser jibda jkun hemm screening kontra d-droga fuq kull membru fil-Korp, jista’ l-Ministru jgħid jekk 

kienx hemm każijiet ta’ użu ta’ droga minn membri fil-Korp minn meta ddaħħal dan l-iscreening u x’tip ta’ 

droga nstabet u x’passi ttieħdu kontra dawn il-pulizija u staff fi ħdan il-Korp? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3971. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

4) kien li ser tinxtara sistema kompjuterizzata ta’ “case management” biex titħaddem f’kull sezzjoni tal-Korp 

minflok l-użu tal-karti waqt il-qadi tal-investigazzjonijiet, jista’ l-Ministru jgħid jekk din is-sistema inxtratx u 

jekk iva, meta u kif qed titħaddem f’kull sezzjoni tal-Malta Police Force? 

 

14/11/2022 
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* 3972. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

4) kien li tinxtara sistema ta’ “workflow management” fejn ix-xogħol amministrattiv se jiġi wkoll 

kompjuterizzat, jista’ l-Ministru jgħid jekk din l-għodda nxtratx? Jekk iva, meta u xi nxtara u kif u fejn qed 

tintuża?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3973. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Peress li fil-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025 intqal li wieħed mill-objettivi strateġiċi (Objective 

4) kien li tinxtara sistema kompjuterizzata ta’ “human resources” biex l-aċċess ta’ data personali ta’ kull 

membru fil-Malta Police Force jkun iktar faċli minflok is-sistema manwali, jista’ l-Ministru jgħid jekk din is-

sistema nxtratx? Jekk iva, jista’ jgħid meta, xi nxtara u kif qed jintuża? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4010. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Angelo Dorini, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4011. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Salvu Borg Olivier, fis-Siġġiewi jkollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4012. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara hux possibbli li Triq Ġuża Mifsud, fis-Siġġiewi  jkollha tindif iktar regolari matul il-

ġimgħa? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4019. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm ħaddiema li qegħdin jaħdmu fil-

Mental Health Helpline 1579 u xi kwalifiki għandhom? 

 

14/11/2022 
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* 4020. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm qiegħda tiswa fix-xahar il-Mental Health 

Helpline 1579? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4021. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid minn fejn qed titħaddem il-Mental Health Helpline 

1579? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4022. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx xi pathway ta’ kif se jiġu megħjuna l-

klijenti li jċemplu fuq il-Mental Health Helpline 1579? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4023. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jispjega jekk infermiera ta’ nazzjonalità barranija fil-

kuntratt tagħhom għandhomx stipulat żmien li huma marbutin bih li jaħdmu fis-Settur Pubbliku ta’ Malta wara 

li jaslu f’pajjiżna u jingħataw xogħol u taħriġ? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4024. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk twaqqfitx l-opzjoni li jaħdmu overtime ‘clerks’ 

fl-Isptar Mater Dei? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4038. 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 3674 u jgħid kemm kien hemm applikazzjonijiet mal-

Awtorità tal-Ippjanar li jikkonċernaw l-iskola primarja tal-Qawra? Min kien/u l-perit/periti li ssottomettew kull 

applikazzjoni u taħt liema entità/dipartiment eċċ. għamlu dan? Għal kull applikazzjoni, jista’ jgħid meta ġiet 

sottomessa, meta ġiet approvata u meta ħareġ il-compliance certificate? X'kienet ir-raġuni għal tibdil fil-perit 

bejn applikazzjoni u oħra? 

 

15/11/2022 
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* 4048. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-mediċina Concerta hijiex out of stock? Jekk 

iva, jista' jgħid meta se terġa' tkun disponibbli? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4049. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'konklużjonijiet wasal għalihom il-grupp li twaqqaf madwar sentejn ilu, magħmul minn 

numru ta' esperti, dwar l-operat fil-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU), partikolarment il-

mod ta' kif qed jingħataw il-multi lil numru ta' subject persons? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4050. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid min huma l-esperti li ġew magħżula għall-grupp li twaqqaf madwar sentejn ilu, dwar l-

operat fil-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU), partikolarment il-mod ta' kif qed jingħataw 

il-multi lil numru ta' subject persons? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4053. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm pazjenti Għawdxin li qed jagħmlu użu 

mill-Kimoterapija ġewwa Sir Anthony Mamo Oncology Centre? Jista' jikkonferma kemm hemm pazjenti li 

jagħmlu użu mill-kimoterapija ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4054. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm mietu persuni kawża ta' omiċidju ġewwa Għawdex, sena b'sena, mill-

2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4055. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3744 li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu u jikkonferma jekk hemmx pjan dwar parkeġġ 

pubbliku ġewwa r-Rabat, Għawdex? Jekk iva, fejn hu ppjanat li jiġi mibni u meta ser jinbeda? 

 

16/11/2022 
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* 4056. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentarui 3583 u jgħid x'inhi r-raġuni li l-Uffiċċju tal-Public 

Transport fit-Terminus tar-Rabat, Għawdex ingħalaq? Per konsegwenza, min jitlef Tallinja Card f’Għawdex irid 

imur bilfors Malta? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4057. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li Malta la hawn Konslu u lanqas Ambaxxata tal-Brażil? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4066. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti aġġornament dwar ix-xogħol li sar mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) fil-World 

Travel Market f'Londra?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4067. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti aġġornament dwar fiex waslu x-xogħlijiet fuq il-gallarija tal-Belvedere f'San Pawl il-

Baħar?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4068. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti aġġornament dwar fiex waslu x-xogħlijiet fuq il-proġett tar-riġenerazzjoni tal-Għadira?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4069. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jagħti aġġornament dwar fiex waslu x-xogħlijiet fuq il-proġett tar-riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-

Mellieħa?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4070. L-ONOR. DEO DEBATTISTA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta ser jiftaħ l-operat tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA) fil-Polonja? 

 

16/11/2022 
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* 4082. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi informazzjoni dwar kemm saru scouting visits minn produtturi barranin bejn Jannar u 

Ottubru ta' din is-sena?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4083. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jipprovdi informazzjoni dwar liema kumpaniji bbenefikaw minn Screen Malta bejn l-2018 u l-

2022?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4084. L-ONOR. ROMILDA BALDACCHINO ZARB staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ingħataw valur ta' grants lill-kumpaniji li bbenefikaw minn Screen Malta bejn l-

2018 u l-2022? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4093. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3479, jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex possibbli li l-

estensjoni indikata għall-ġranet tas-7 u t-8 ta’ Diċembru tingħata l-pubbliċità neċessarja?  

 

16/11/2022 

 

 

* 4094. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3370, tista’ l-Ministru tara li x-xogħol indikat f’Wied is-

Sewda, il-Marsa, isir billi hemm wisq ilma mniġġes u jinten? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4095. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3368, jista’ l-Ministru jindika x’xogħlijiet qed isiru barra 

mill-Għadira ta’ San Raflu fil-limiti ta’ Kerċem Għawdex? 

 

16/11/2022 
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* 4096. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3366, tista’ l-Ministru tgħid x'xogħlijiet aktar ser isiru tul 

is-sena li ġejja f’Kemmuna? Tista’ tippreżenta rapport aktar dettaljat ta’ dak indikat minnha fil-mistoqsija 

parlamentari msemmija? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4097. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tindika x’xogħlijiet ta’ manutenzjoni u straordinarji saru fil-Park tal-Familja f’Wied il-Għajn 

tul din is-sena? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4098. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’xogħlijiet saru u għadhom qed isiru fi Triq Wied il-Għajn, Żabbar sa Triq San 

Ġwakkin, Wied il-Għajn, u kemm ser idumu? Billi nqatgħu numru ta’ siġar li kienu ilhom is-snin hemm, jista’ l-

Ministru jgħid jekk intalabx il-permess relattiv? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4104. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kif qed tiġi infurzata l-liġi dwar l-impieg tal-persuni b’diżabilità (1969) li 

tobbliga kumpaniji li jimpjegaw aktar minn għoxrin ruħ, biex jimpjegaw 2% tal-impjegati tagħhom li jkunu fuq 

ir-Reġistru tal-Persuni b’Diżabilità? Jista’ jgħid mill-2015 sal-lum, għal kull sena, kemm kien hemm kumpaniji 

f’Malta u Għawdex li nstabu li ma kinux konformi mal-liġi? Il-Gvern kemm ġabar flus minn dawn il-kumpaniji 

li ma kinux konformi mal-liġi? Il-Gvern kemm għadda flus lill-Fondazzjoni Lino Spiteri minħabba din ir-raġuni, 

sena b’sena, mill-2015 sal-lum,?  Kemm għenet persuni b’diżabilità din il-Fondazzjoni biex jidħlu fid-dinja tax-

xogħol sa mit-twaqqif tagħha, sena b'sena?  

 

16/11/2022 

 

* 4110. 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, 3249 u 3781 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? 

 

17/11/2022 

 

* 4111. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3779, peress li din ir-risposta mhux qed twieġeb il-

mistoqsija oriġinali, jista' l-Ministru jagħti l-informazzjoni mitluba fil-mistoqsijiet parlamentari 2594, 3246 u 

3779 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-kuntratti mill-2018 sal-2022? 

 

17/11/2022 



11 

 

 

 

* 4119. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema servizzi ta' terapija jistgħu jibbenefikaw minnhom persuni b'diżabilità? Jista’ jgħid 

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

u kemm hi l-lista ta’ stennija għal kull servizz?  

 

17/11/2022 

 

 

* 4130. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx xi pjan li titranġa Triq Sir Arturo Mercieca fir-Rabat, Għawdex? Jekk iva, 

meta se jibdew ix-xogħlijiet?  

 

17/11/2022 

 

 

* 4136. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni li jgħixu fil-lokalità tal-

Ħamrun? Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, adulti u 

anzjani? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4137. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni li jgħixu fil-lokalità tal-

Marsa?  Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, adulti u 

anzjani? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4138. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni li jgħixu fil-lokalità ta’ Santa 

Venera?  Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, adulti u 

anzjani? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4139. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhi l-aħħar statistika li għandu dwar in-numru ta’ persuni li jgħixu fil-lokalità tal-Pietà 

u Gwardamanġa?  Jista’ jgħid kemm minnhom huma rġiel u nisa kif ukoll kemm minnhom huma tfal, żgħażagħ, 

adulti u anzjani? 

 

17/11/2022 
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* 4140. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx sodod vojta/mhux okkupati bħalissa fir-Residenza San Vincenz de Paul?  

Jekk iva, jista’ jgħid kemm hemm sodod vojta, f’liema swali qegħdin u kemm hu n-numru ta’ sodod vojta/mhux 

okkupati f’kull sala? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4142. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid meta se jkun qiegħed jerġa' jinfetaħ għall-pubbliku l-passaġġ minn Triq it-Turretta, Santa 

Venera għal ġol-ġnien pubbliku Romeo Romano? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4143. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-MoU ffirmat bejn il-Wasteserv u n-Nature Trust Malta 

dwar il-ġnien Romeo Romano? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4144. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Fir-rigward tal-proġett fi Ġnien Romeo Romano, tista’ l-Ministru tgħid kemm-il siġra ċċaqalqet u kemm minn 

dawn is-siġar intilfu? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4145. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid f'persentaġġi, kemm mill-iskart illi qiegħed jinġabar qiegħed effettivament jiġi rriċiklat 

hawn Malta? Tista’ tipprvodi wkoll l-ammonti f'tunnellati ta' skart illi qiegħed jinġabar u dak irriċiklat b'mod 

rispettiv? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4146. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid preżentement kemm-il kennies hemm impjegati jew ikkuntrattati ma' kull Kunsill Lokali 

b'mod rispettiv? 

 

17/11/2022 
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* 4147. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb illi jitwaqqaf xi bord illi jkun responsabbli mill-estetika fl-ippjanar? 

 

17/11/2022 

 

 

* 4162. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema huma s-Soċjetajiet tal-Banda li għandhom azzjoni legali fil-konfront 

tagħhom, biex is-sidien tal-proprjetà li fiha hemm l-istess soċjetà jieħdu lura l-istess proprjetà? Peress li madwar 

sena ilu kellu jinbeda proċess li permezz tiegħu l-Gvern jixtri dawn il-proprjetajiet, jista' l-Ministru jgħid s’issa 

f'kemm-il każ inbdew id-diskussjonijiet dwar tali xiri u f'kemm il-każ ġew konklużi n-negozjati? Liema huma l-

każini li nxtraw u f'liema lokalità qegħdin? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4166. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar x’qiegħed jagħmel l-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS) biex iħarreġ 

ir-riżors uman li jaħdem fi ħdan l-industrija tat-turiżmu u l-ospitalità?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4170. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid  kemm inħarġu permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar għat-tqegħid ta' reverse vending 

machines li bdew jitħaddmu fl-14 ta’ Novembru? F'liema lokalitajiet ħarġu l-permessi u kemm hemm magni li 

għandhom permess f'kull lokalità, lokalità b’lokalità? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm permessi għadhom fil-

proċess li jinħarġu mill-Awtorità tal-Ippjanar għat-tqegħid ta' reverse vending machines? F'liema lokalitajiet 

hemm dawn l-applikazzjonijiet u għal kemm-il magna f'kull lokalità, lokalità b’lokalità? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4171. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jispjega x’se tkun qed tagħmel l-iskola ta’ taħriġ tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS)?  

 

18/11/2022 

 

 

* 4172. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jagħti  aġġornament dwar ix-xogħlijiet li qegħdin isiru fil-kampus tal-Istitut għall-Istudji 

Turistiċi (ITS) fi SmartCity?  

 

18/11/2022 

 

 

 

 



14 

 

* 4173. L-ONOR. NAOMI CACHIA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jispjega fid-dettall x’ser ikun qiegħed ifisser il-ftehim bejn l-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS) 

u l-Bella Vista Institute of Higher Education tal-Isvizzera? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4174. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-iskema tar-rifużjoni tad-depożitu ta' 10c tal-kontenituri tax-xorb, tista' l-Ministru tagħti tagħrif 

dwar kemm hu t-total ta' reverse vending machines li bdew jitħaddmu fl-14 ta’ Novembru, 2022? Fejn jinsabu 

dawn ir-reverse vending machines lokalità b’lokalità? Għal kull reverse vending machine li bdiet topera, tista' l-

Ministru tispeċifika jekk din ġietx installata f'supermarket jew ħanut tal-merċa, inkella f'Public Recycling Hubs? 

 

18/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista    

 

Is-Sbatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet  

   Vot 22   – Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet 

   Vot 23   – Kummerċ  

   Vot X    – Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet – 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  

10. Ministeru għal Għawdex – Votazzjonijiet 

12. Ministeru għall-Anzjanità Attiva – Votazzjonijiet  

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

14. Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni – Votazzjonijiet  

15. Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Votazzjonijiet  

16. Uffiċċju tal-Prim Ministru – Votazzjonijiet  

17. Ministeru għat-Turiżmu -Votazzjonijiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  RAYMOND SCICLUNA  

21 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 it-Tlieta, 22 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 DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

U 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET EKONOMIĊI U FINANZJARJI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi u 

l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji se jiltaqgħu nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru 

2022 fis-2.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b'din l-aġenda: 

 

Preżentazzjoni minn Dr George Hyzler, Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dwar ir-Rapport Annwali tal-

2021 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri  

 

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  

21 ta’ Novembru 2022                                  SKRIVAN TAL-KAMRA 

 


