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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 64 

 

L-Erbgħa, 30 ta' Novembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3538. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' Ministru jgħid kemm kien in-numru ta' ħaddiema rekwiżiti sabiex joħolqu l-units ġodda tal-Private 

Residential Leases Unit u s-Sezzjoni tal-Pre 95? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3539. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru telenka f'liema post qiegħda Malta, fost il-pajjiżi Ewropej, fl-użu tal-pestiċidi? Tista' tgħid hux 

se jnaqqas l-użu tal-pestiċidi? 

 

31/10/2022 

 

 

* 3697. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm pulizija, u r-ranks tagħhom, assenjati fl-għassa ta' Ħ'Attard? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3698. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra elenku tal-lokalitajiet fejn isiru l-iktar foot patrols mill-

pulizija? 

 

07/11/2022 
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* 3699. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hux se jkun hemm sejħa għall-gwardjani tal-ħabs u meta? 

 

07/11/2022 

 

 

* 3700. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm pulizija u suldati għassa ma’ djar privati u ambaxxati?  

 

07/11/2022 

 

 

* 3961. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 19352 li ġiet imwieġba fl-1 ta' Marzu, 2021  u għall-

mistoqsija parlamentari 22758 li t-tweġiba għaliha ngħatat fis-17 ta' Novembru, 2021 dwar  xogħlijiet ta’ cables 

tad-dawl li baqgħu mwaħħlin mal-faċċati tad-djar u bini ieħor fil-Pjazza tax-Xewkija,  Pjazza San Franġisk fir-

Rabat  u l-waterfront ta’ Marsalforn, fejn kien ġie mwieġeb  li bħalissa t-tender qed tiġi abbozzata, jista’ l-

Ministru jinforma lill-Kamra dwar dan il-proġett u jgħid jekk it-tender ġietx abbozzata u ħarġitx u jekk iva, meta 

ħarġet u meta se jibdew ix-xogħlijiet? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3992. 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 

8) kien li jinbeda proċess ta’ “health and wellness” biex kull membru fil-Korp ikollu s-sapport rigward issues ta’ 

“mental health”, u b’hekk ikollna Korp b’saħħtu, kemm fiżikament kif ukoll mentalment, jista’ l-Ministru jgħid 

x’sar fuq dan? Jista’ jgħid kif qed jingħata dan is-suppost sapport?  

 

14/11/2022 

 

 

* 3993. 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 

9) kien li fil-Malta Police Force jibda proċess divers biex jitjiebu l-kwalifiki u l-“entry criteria” biex wieħed 

jidħol jaħdem fil-Korp bil-għan li l-Korp ikollu persuni li huma kompetenti u saħansitra accountable fid-diversi 

setturi fi ħdan l-istess Korp, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-proċess divers ta’ entry requirements bediex u 

jekk iva, f’liema gradi tad-dħul? Jekk kellu jsir hekk, jista’ jgħid għaliex allura fl-aħħar sejħa għar-rekluti ġodda 

tnaqqsu l-kwalifiki meħtieġa biex japplikaw? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3994. 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 

9) kien li ser jinbeda proċess ta’ career path biex kull membru fil-Korp ikollu l-istess opportunità biex jiġi 
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promoss u anke jmur ġo diversi units biex isaħħaħ l-abbiltà tiegħu, jista’ l-Ministru jgħid x’sar eżattament u 

b’mod konkret biex dan l-oġġettiv jintlaħaq? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3995. 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 

9) kien li ser tinħoloq sistema fejn il-livell ta’ sodisfazzjon ta’ kull membru fil-Korp huwa mkejjel, jista’ l-

Ministru jgħid jekk din is-sistema bdietx titħaddem u jekk iva, f’liema areas il-membri huma l-aktar kuntenti u 

oħrajn inqas kuntenti? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3996. 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 

10) kien li jinbena programm biex ikunu stabbiliti leaders, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-programm bediex u 

jekk iva, kif qed jiġu identifikati u stabbiliti dawn il-leaders? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3997. 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 

10) kien li jinħatar “forum” bejn it-top management u l-Police Governance Board rigward direzzjoni u viżjoni 

ġdida fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-“forum” bediex jiltaqa’ u jekk sarx xi tibdil fid-

direzzjoni strateġika tal-Korp? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4040. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar il-proġett ta’ Villa Lauri ġewwa Birkirkara, li suppost kellu jiġi inawgurat 

matul l-ewwel xhur tas-sena 2020 biex jipprovdi akkomodazzjoni temporanja għal studenti Universitarji 

Għawdxin u għal qraba ta’ pazjenti Għawdxin li jkunu għall-kura f’Malta, iżda għadu sal-lum ma ġiex 

inawgurat? Meta hu ppjanat li jitlesta x-xogħol kollu fuq din il-binja u tibda tintuża? Kemm kienu l-fondi 

allokati għal din il-binja fil-Baġit għal kull waħda mis-snin 2019, 2020, 2021 u 2022, kemm intefqu minnhom u 

kemm hemm fondi allokati għas-sena 2023? Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi stmata li se tkun l-ispiża globali fuq 

din il-binja biex tibda tintuża mill-istudenti u qraba ta' pazjenti Għawdxin? 

 

15/11/2022 

 

* 4041. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta ġew ippubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern il-listi ta' Direct Orders dipartimentali 

mogħtija mid-direttorati u diviżjonijiet fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta’ 

Ġunju 2021 u bejn l-1 ta' Lulju 2019 u t-30 ta' Diċembru 2021 skont l-Artikolu 111(2) tar-Regolamenti tal-2016 

dwar il-Kuntratti Pubbliċi? Jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' dawn il-listi? 

 

15/11/2022 
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* 4042. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm impjegati mediċi (Allied Health Practitioner, Senior ECG technician, 

Enrolled Nurse, Nursing Aide, Health Assistant eċċ.) impjegati fuq il-kotba tal-Ministeru,  u fejn qed jaħdmu, 

maqsuma sena b'sena mis-sena 2013 sad-data meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? Jista’ jgħid 

kemm kien hemm minn dawn il-ħaddiema li bla ma ħarġet sejħa, inqalbu minn grad Mediku għal grad 

Industrijali jew Tekniku? Jista’ jispjega x'inhu l-proċess biex wieħed jaqleb minn grad mediku għal grad 

Tekniku jew Industrijali mingħajr ma toħroġ sejħa? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4044. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3829, peress li jien tlabt informazzjoni fuq x’infurzar qed 

isir fuq “il-bajjiet f’Kemmuna” u mhux fil-Blue Lagoon biss, jista’ l-Ministru jgħid jekk ikunx hemm żjarat 

mill-infurzar fil-Bajja ta’ Santa Marija? Jekk iva,  kemm-il darba? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4045. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3827, peress li jien staqsejt dwar il-konċessjonijiet 

“mogħtija” fil-bajjiet u l-Ministru wieġeb li dawn qegħdin jiġu finalizzati, jista’ l-Ministru jwieġeb fuq l-

encroachments preżenti, is-site plans preżenti u fejn dawn iwasslu b’mod preżenti? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4046. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3826, peress li l-Ministru kien mitlub ipoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja tas-sejħa pubblika għal konċessjonijiet ġewwa Kemmuna u huwa wieġeb li s-sejħa qiegħda tiġi 

finalizzata u se tkun ippubblikata fiż-żmien li ġej, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan ifissirx li dawk li ngħataw il-

konċessjonijiet preżenti ma kienx hemm sejħa pubblika għalihom? Jekk iva, jista’ jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja tagħhom? Jista’ jagħti data/żmien meta din is-sejħa ser tinħareġ? 

 

15/11/2022 

 

 

* 4058. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3653, tista’ l-Ministru tagħti tweġiba ċara għad-domanda li 

saret u preċiżament jekk hemmx il-ħsieb li ssir sejħa pubblika għal ħatriet ta’ Chairman u/jew membri tal-Bord 

tar-Regulator for Energy and Water Services (REWS), fejn allura l-ħatra ta’ almenu żewġ membri tal-Bord tiġi 

fi tmiem fil-21 ta’ Novembru 2022? Tista’ tgħid meta ser jiġu ppubblikati l-kriterji oġġettivi u trasparenti li 

jirregolaw il-ħatriet tal-membri tal-Bord tar-REWS ġaladarba ftit ġranet oħra jiġu fi tmiem il-ħatriet ta’ wħud 

mill-membri tal-istess Bord? 

 

16/11/2022 
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* 4059. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Għall-finijiet tar-Regolament UE 2022/2065, jista’ l-Ministru jgħid jekk ir-rwol ta’ Digital Services Coordinator 

kontemplat fl-istess Regolament hux ser jiġi assenjat lil entità regolatorja ġdida jew inkella waħda diġà 

eżistenti? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4090. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tat-tenders, direct orders u konċessjonijiet oħra li 

Infrastructure Malta tat lill-individwu li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu separatament u/jew kumpanji/joint 

ventures jew partnership li fiha kien involut (inkluż imma mhux limitat għal dawk mal-kumpanija li d-dettalji 

dwarha qed jintbagħtu separatament ukoll)? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4091. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’konnessjoni mal-istudji li ġew ippubblikati fuq il-Metro, jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar: 

a. il-mod u d-data tal-individwi/ditta/soċjetà/għaqda li ġie/ġew ingaġġati jagħmlu l-istess studju; u 

b. il-kopja tat-termini ta’ riferimenti/ingaġġar tal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament 

u/jew xi kumpaniji/ditta/individwi hekk ingaġġati? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4092. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-periti u/jew ditti tal-periti li huma mqabbdin mill-Building Construction 

Agency (BCA) sabiex jirrevedu l-method statements li jiġu sottomessi u jekk humiex imqabbdin permezz ta’ 

direct orders jew b’mod ieħor, kif ukoll ir-rata ta’ remunerazzjoni tagħhom? 

 

16/11/2022 

 

 

* 4265. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3534 u jagħti time frame ta’ meta l-Gvern mistenni 

jikkonkludi l-evalwazzjoni tal-passi li jistgħu jittieħdu rigward reviżjoni fl-età legali taż-żwieġ? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4266. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kienet ilha fl-irwol tagħha ċ-Chief Audit Officer preċedenti fl-Awtorità tal-Artijiet? 

 

22/11/2022 
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* 4267. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm damet vakanti l-kariga ta’ Chief Audit Officer fl-Awtorità tal-Artijiet qabel il-ħatra 

taċ-Chief Audit Officer attwali f’April tal-2022? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4268. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2282, jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Awtorità tal-Artijiet 

informatx lill-American University of Malta (AUM) bl-obbligu tagħha li żżomm il-parti ta’ quddiem fix-xatt 

Dock Number 1 fi stat tajjeb skont kif maqbul fil-kuntratt? Jista’ jgħid jekk l-AUM kisritx il-kondizzjonijiet 

stipulati fil-kuntratt? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4269. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid x’inhuma l-kwalifiċi kif ukoll l-esperjenza li għandha l-persuna li ntgħażlet bħala Direttur 

Ġenerali tad-Dwana? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4270. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhuma s-sussidji disponibbli għal studenti tal-MCAST sabiex jgħinuhom jixtru rota, 

pedelec, mutur jew e-kick scooter? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4290. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm persuni attendew għas-servizz provdut fil-

Berġa tas-Saħħa tal-Gudja tul din is-sena 2022? Jista’ jgħid x’servizzi mediċi ġew provduti u possibbilment 

jindika f’liema ġranet ser tkun miftuħa tul is-sena li ġejja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4291. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk tul is-sena li ġejja huwiex ser isir ix-xogħol li kien previst fi Triq il-Kampanella 

Fgura? 

 

22/11/2022 
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* 4292. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm persuni attendew għas-servizz provdut fil-

Berġa tas-Saħħa ta’ Santa Luċija (Malta) tul din is-sena 2022? Jista’ jgħid x’servizzi mediċi ġew provduti u 

possibbilment jindika f’liema ġranet ser tkun miftuħa tul is-sena li ġejja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4293. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid f’liema stadju jinsabu x-xogħlijiet fi Triq Mater Boni Consiglii, 

Fgura, u meta previsti li ser jintemmu kompletament? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4294. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm persuni attendew għas-servizz provdut fil-

Berġa tas-Saħħa ta’ Ħal Għaxaq tul din is-sena 2022? Jista’ jgħid x’servizzi mediċi ġew provduti u 

possibbilment jindika f’liema ġranet ser tkun miftuħa tul is-sena li ġejja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4295. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm persuni attendew għas-servizz provdut fil-

Berġa tas-Saħħa tal-Fgura tul din is-sena 2022? Jista’ jgħid x’servizzi mediċi ġew provduti u possibbilment 

jindika f’liema ġranet ser tkun miftuħa tul is-sena li ġejja? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4364. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi ta’ SportMalta, x’inhi l-kariga tagħhom u 

kemm ilhom membri ta’ dan il-Bord?  

 

23/11/2022 

 

 

* 4412. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar liema partijiet tal-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar għandha s-sistema tad-

drenaġġ tagħha mqabbda mas-sistema prinċipali li tgħaqqad is-sistema tad-drenaġġ? Tista’ tpoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra pjanti li juru liema partijiet minn din il-lokalità għandha s-sistema tad-drenaġġ ikkomunikata? 

 

24/11/2022 
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* 4413. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Billi matul il-jiem li għaddew reġa’ kien hemm żbroff ta’ drenaġġ li mar il-baħar ġewwa l-lokalità ta' San Pawl 

il-Baħar, tista' l-Ministru tagħti tagħrif dwar x'passi ttieħdu wara dan l-iżbroff?  

 

24/11/2022 

 

* 4414. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk il-Ministeru hux ser ikollu skema/i fl-2023 li permezz tagħha/tagħhom għaqdiet 

volontarji u sportivi jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja biex ikunu jistgħu jinvestu f'enerġija 

effiċjenti pereżempju billi jinstallaw apparat li jkun iktar energy efficient matul l-2023? Tista' tagħti tagħrif 

dwar jekk kienx hemm tali skemi fl-2022 jew fis-snin preċedenti u jekk iva kemm kien hemm għaqdiet li 

bbenefikaw minn tali skemi, kif ibbenefikaw u kemm kien l-ammont li fil-fatt intuża għal tali skemi? 

 

24/11/2022 

 

* 4415. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 3902 rigward il-Klinika tal-Komunità f'San Pawl il-Baħar, jista' d-

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jagħti tagħrif dwar l-indirizz ta' fejn ser tkun qiegħda tinfetaħ din 

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

 

24/11/2022 

 

 

* 4416. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għall-mistoqsija parlamentari 3785 rigward għajnuna lil sportivi b’diżabilità, jista' l-Ministru 

jwieġeb it-tieni parti tal-mistoqsija 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 fil-Paralympics? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4417. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema partijiet tal-lokalità tal-Imġarr, Malta għandha s-sistema tad-drenaġġ tagħha 

mqabbda mas-sistema prinċipali li tgħaqqad is-sistema tad-drenaġġ? Tista’ tpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra pjanti 

li juru liema partijiet minn din il-lokalità għandha s-sistema tad-drenaġġ ikkomunikata? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4431. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 1253 u 2976, jista’ l-Ministru b'rispett lejn ir-residenti li 

joqogħdu wara l-Mini ta' Ħal Kirkop jieħu in konsiderazzjoni li titwessa’ ftit Triq Ħal Far - li miż-Żurrieq tagħti 

għal Birżebbuġa – mill-Kappella ta’ Sant’Agata sal-fdalijiet tal-Bakkari, peress li f’partijiet minnha t-triq tant hi 

dejqa li ma jgħaddux żewġ karozzi maġenb xulxin, u dan peress li din it-triq hija alternattiva għall-mini ta’ Ħal 

Kirkop? 

 

24/11/2022 
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* 4432. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jara li fejn diġà tpoġġew il-pajpijiet tal-culvert u ġiet mirduma t-trinka u l-wiċċ ingħata saff ta' 

konkos issa jingħata t-tarmak biex ma jkomplix joħloq inkonvenjent lil dawk kollha li jużaw dawn it-toroq, kif 

ukoll lir-residenti ta' dawn it-toroq speċjalment issa li beda l-istaġun tax-xitwa u bix-xita dan il-konkos jista' 

jinqala’? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4433. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1261 u 2972, fejn ġie mistoqsi meta u minn min se 

jitranġaw il-ħitan tas-sejjieħ li jinsabu fi Triq tal-Ġebel, f’Birżebbuġa, peress li parti minnhom jinsabu 

mwaqqgħin u qed ikunu ta’ periklu għal kull min juża din it-triq, jista’ l-Ministru jgħid meta se jibda u meta se 

jitlesta x-xogħol relatat biex jitneħħa l-periklu mit-triq? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4434. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser ikunu diskussi s-sottomissjonijiet mill-publiku fuq il-White Paper dwar ir-

Riforma fil-Qasam tar-Raba’? Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux ser issir laqgħa pubblika f’dan is-sens? Dawn is-

sottomissjonijiet ser jitressqu quddiem il-Parlament għad-diskussjoni peress illi din ir-riforma ser taffettwa 

b'mod dirett is-sikurezza tal-ikel f’pajjiżna? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4435. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari numru 2967, fejn saret referenza għat-tweġiba tal-

mistoqsija parlamentari numru 2965, jista’ l-Ministru jgħid min qed jipprepara dan il-proċess ta' evalwazzjoni u 

x'esperjenza għandu fil-qasam tal-evalwazzjoni peress li fir-risposta tiegħu dan ma kienx indikat? 

 

24/11/2022 

 

* 4436. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 610 u 1333, u jgħid jekk mill-1 ta’ Lulju 2017 sa meta tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija parlamentari żdidux ħaddiema mal-Gvern li jaħdmu fil-Pitkalija? Jekk fl-affermattiv, 

kemm żdiedu ħaddiema, f'liema grad u minn liema lokalitajiet ġejjin dawn il-ħaddiema? 

 

24/11/2022 

 

* 4472. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ħarġu ordnijiet ta' protezzjoni mill-Qorti, sena b'sena, mill-2013 sad-

data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

25/11/2022 



10 

 

 

 

* 4473. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ħarġu ordnijiet ta' protezzjoni mill-Qorti, sena b'sena, mill-2013 sad-

data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4474. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti rendikont ta' kemm ħarġu ordnijiet ta' protezzjoni mill-Qorti, sena b'sena, mill-2013 sad-

data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4475. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4049, 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-

Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU)? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4476. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4050, jista’ l-Ministru jgħid min huma l-esperti li ġew 

magħżula għall-grupp li twaqqaf madwar sentejn ilu dwar l-operat fil-Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni 

Finanzjarja (FIAU)? 

 

25/11/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari (Kont.) – 

Ministru għall-Ġustizzja  

 

2. Abbozz Nru 2 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali – Tieni Qari – 

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

 

3. Abbozz Nru 25 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali – 

Tieni Qari – Prim Ministru 

 

4. Abbozz Nru 3 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja – Tieni Qari  – 

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

 

5. Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond 

Monetarju Internazzjonali – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

6. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

7. Abbozz Nru 17 – 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 – 

Ministru għall-Ġustizzja 

 

8. Abbozz Nru 18 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Tieni Qari – Ministru 

għall-Ġustizzja 

 

9. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u 

tal-Ġurnalisti – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

10. Abbozz Nru 20 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Tieni 

Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

11. Abbozz Nru 21 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali – Tieni 

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

 

12. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta' Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall 

Intern, is Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

13. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru 

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

14. Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Tieni Qari – Ministru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

15. Abbozz Nru 27 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja  

 

16. Abbozz Nru 29 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp – Tieni Qari – 

Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  

 

17. Abbozz Nru 15 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri tar-Raba’– Tielet Qari – 

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

 

18. Abbozz Nru 7 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa – Tielet Qari – 

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 
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19. Abbozz ta’ Liġi li jemenda li l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika – L-Ewwel Qari (Votazzjoni) – 

Prim Ministru  

 

20. Mozzjoni 85 - biex temenda l-Avviż Legali 201 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 dwar il-Bilanċ bejn 

ix-Xogħol u l-Ħajja privata għall-Ġenituri u għall-Persuni li jindukraw – Votazzjoni  

 

21.   Estimi Ġenerali 2023 – Kumitat ta’ Provvista  

- Votazzjonijiet fuq l-emendi u r-riżoluzzjonijiet imressqa taħt kull Ministeru 

- Approprjazzjoni għas-sena 2023 u Tieni Approprjazzjoni għas-sena 2022 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 
KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa' nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Novembru 

2022, fl-4.30 p.m fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

  

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Laqgħa mal-Ambaxxatur tal-Eġittu għal Malta, is-Sur Khaled Anis; u 

3. Affarijiet oħra.  

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 5 ta’ Diċembru 2022 fil-4.30 

p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1.    Konferma tal-Minuti; 

2.    Diskussjoni dwar ir-residenti Għawdxin li jaħdmu Malta u viċe-versa; u 

3.    Affarijiet oħra. 

 

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  

30 ta’ Novembru 2022                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 
 


