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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 68 

 

L-Erbgħa, 7 ta' Diċembru, 2022 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3920. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm garaxxijiet tal-Gvern mikrija għand persuni għall-użu personali tagħhom 

mill-2021 sal-lum, lokalità b’lokalità? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3921. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm studenti qagħdu għar-resists tas-SEC fis-sena 2022 fis-suġġett tal-Malti, Ingliż u 

Matematika? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3922. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm studenti qagħdu għar-resists tas-SEC fis-sena 2022 f'suġġetti oħra minbarra l-Malti, 

l-Ingliż u l-Matematika?  Jista’ jgħid liema suġġetti kienu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3923. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm tfal barranin fl-iskejjel tal-Gvern? Jista' jelenka l-ammont lokalità b'lokalità 

u minn liema pajjiż ġejjin? 

 

14/11/2022 
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* 3924. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm handymen u cleaners f'kull kulleġġ u skejjel statali primarji? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3925. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'investiment sar fin-nurseries tal-klabbs tal-football? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4159. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm professjonisti fi ħdan l-Awtorità ta' Malta dwar il-Logħob (MGA)? F’kull 

każ, x’inhi l-professjoni tagħhom u f’liema qasam regolatorju jaħdmu?   

 

18/11/2022 

 

 

* 4160. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm professjonisti fi ħdan l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA)? 

F’kull każ, x’inhi l-professjoni tagħhom u f’liema qasam regolatorju jaħdmu? 

 

18/11/2022 

 

 

* 4183. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’miżuri hemm biex meta membru tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-

Ilma (REWS) jew CEO tar-REWS jiġi fi tmien il-ħatra tiegħu, għal żmien raġonevoli dan ma jkunx jista’ 

jagħmel xi xogħol taħt forma ta’ konsulenza  jew mod ieħor ma’ xi operatur li r-REWS tirregola l-operat tiegħu? 

 

21/11/2022 

 

* 4184. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’miżuri qed jittieħdu biex ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) 

effettivament tkun tista’ tattira l-aħjar professjonisti fis-swieq li hi tirregola, b’pakketti ta’ impjieg li jikkompetu 

sew ma’ dawk li joffri s-settur privat? 

 

21/11/2022 

 

* 4185. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’miżuri hemm biex meta membru tal-Bord tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' 

Malta (MFSA) jew CEO tagħha jiġi fi tmien il-ħatra tiegħu, għal żmien raġonevoli dan ma jkunx jista’ jagħmel 

xi xogħol taħt forma ta’ konsulenza jew mod ieħor ma’ xi operatur li l-MFSA tirregola l-operat tiegħu? 

 

21/11/2022 
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* 4186. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’miżuri qed jittieħdu biex l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) 

effettivament tkun tista’ tattira l-aħjar professjonisti fis-swieq li hi tirregola b’pakketti ta’ impjieg li jikkompetu 

sew ma dawk li joffri s-settur privat? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4311. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk l-Awtorità tal-Ippjanar għadhiex titlob li art, f’żona tal-bini u li tinsab mhux mibnija, 

jittella’ ħajt u xatba biex jiġi evitat rimi ta’ skart u ma tkunx eyesore? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4312. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk għadhiex fis-seħħ il-policy li kull żvilupp ikollu bir/reservoir tal-ilma tax-xita biex 

dan jiġabar fih u ma jintilifx? Jekk din il-policy għadha fis-seħħ, jista’ jgħid jekk hux infurzata u mitluba?  

 

22/11/2022 

 

 

* 4313. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’passi ser jieħu l-Ministeru tiegħu fid-dawl tal-problemi serji ta’ ilma tax-xita li qed 

jinġabar fit-tarf tat-Triq Wied Għomor ġewwa San Ġiljan, fejn ir-residenti ma jistgħux jidħlu fil-proprjetà 

tagħhom? Hemm ħsieb li jkun hemm livelli ġodda ta’ din it-triq? 

 

22/11/2022 

 

 

* 4384. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid meta l-Isptar Mater Dei se jordnaw ‘25g PPV with 

IOL retrieval and secondary AC implant under LA’ biex tkun tista’ ssir l-operazzjoni meħtieġa u meta se jaslu 

f’Malta? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4385. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fejn wasal ir-rapport li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatement, fejn e-scooter user 

weġġa’ gravi resident f’għajnejh fit-28 ta’ April 2022? 

 

24/11/2022 
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* 4386. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3850, fejn il-Prim Ministru qiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra kopja tal-brief dwar ix-Chalet li kien ħareġ fl-2002, u fid-dawl li għaddew 20 sena u kien hemm anke 

numru ta’ encroachments f’areas matul is-snin, jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk il-Gvern hux se jkun qiegħed 

jagħmel update ta’ dan il-brief? Se jintalab li jkun hemm traffic u social impact assessments? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4457. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 2925 u 4103, jista’ l-Ministru jara li tiġi installata camera fil-post 

inkwistjoni għax dan jispjega għala qed isir tindif regolari proprju minħabba  irregolaritajiet?  

 

25/11/2022 

 

 

* 4458. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta kienet l-aħħar darba li l-barklori ġew imħallsin skont il-liġi u ċjoè  Kapitlu 73 tal-

Ligijiet ta’ Malta?  

 

25/11/2022 

 

 

* 4459. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2927 u 4102, tista’ l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra kopja tar-rapporti hemm indikati u tara li tiġi installata camera fil-post inkwistjoni għax dan jispjega 

għala qed isir tindif regolari proprju minħabba irregolaritajiet? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4460. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew reġistrati arbitraġġi internazzjonali fiċ-Ċentru tal-Arbitraġġ matul din is-sena 

u kemm minnhom għadhom pendenti? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4461. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 1390, 1657, 2056 u 2928, jista’ l-Ministru jinforma b’mod dettaljat 

lill-Kamra ladarba huwa urġenti li jsir, f’liema pożizzjoni jinsab il-pjan neċessarju sabiex il-Pjazza Antoine de 

Paule f’Raħal Ġdid issir mill-ġdid? 

 

25/11/2022 

 

 

 

 



5 

 

* 4462. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2251 u 4099, jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx il-ħsieb 

li l-pjan għat-turiżmu f’Wied il-Għajn jiġi mressaq ’il quddiem u ppreżentat fil-bidu tas-sena 2023 sabiex jiġi 

diskuss qabel is-sajf li ġej? 

 

25/11/2022 

 

 

* 4553. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Peress li skont il-GREVIO Baseline Evaluation Report Malta 2020 “GREVIO urges the Maltese authorities to 

equip the police with the knowledge and powers to respond promptly and appropriately to all forms of violence 

against women covered by the Istanbul Convention. In particular, the Maltese authorities should:  

a. pursue plans to set up a specialist unit on domestic violence, extending its remit where possible to other forms 

of violence against women such as FGM and forced marriage;  

b. remind police officers of their due diligence obligation to immediately respond to, prevent and protect women 

from all forms of violence covered by the Istanbul Convention and apply the related sanctions for failure to do 

so;  

c. secure innovative ways to eliminate the substantial barriers to reporting encountered in Gozo;  

d. take measures to ensure that the prosecutorial competence of the police does not represent in practice a barrier 

to reporting for victims.”,  

jista’ l-Ministru jgħid x’sar u x’qed isir mill-Gvern fuq din ir-rakkomandazzjoni? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4554. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma li l-Abbozz ta’ Liġi Nru 28 li hu għamel l-

Ewwel Qari tiegħu nhar il-21 ta' Novembru 2022, sar qabel ma ġie diskuss u/jew approvat mill-grupp 

parlamentari tal-Partit Laburista? Jista’ jikkonferma li fil-fatt nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2022, il-Grupp 

Parlamentari tan-naħa tal-Gvern iltaqa’ fil-binja tal-parlament biex jiddiskuti dan l-Abbozz u li f’din il-laqgħa 

ma kienx hemm qbil unanimu fuq l-Abbozz kif ippreżentat? 

 

28/11/2022 

 

* 4555. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 19, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid meta se jitkompla r-rollout tal-Constant Glucose Monitors u jiċċara jekk dawn il-pazjenti hux se jingħataw 

il-monitor biss jew hux se jkollhom is-servizz ta’ Remote Patient Monitoring ukoll? 

 

28/11/2022 

 

* 4556. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li fl-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete (2016-2020)(Pg 65) tgħid li “Our overall goal is to promote 

research into all aspects of diabetes and build an appropriate surveillance system to monitor diabetes incidence 

and prevalence as well as to document intermediate and terminal outcomes in order to continuously improve the 

quality of service for persons with diabetes.”,jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid mill-

2016 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, x’sar f’pajjiżna biex tinħoloq “an appropriate surveillance system 

to monitor diabetes”? 

 

28/11/2022 
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* 4557. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li fl-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete (2016-2020)(Pg 66) tgħid li “There is a pressing need to establish 

the necessary infrastructure for surveillance of diabetes at a national level. Whilst for other chronic illnesses 

such as cancer, the existence of a truly national register for the past twenty years has allowed the reasonably 

accurate monitoring of incidence and outcomes this has yet to be developed for diabetes.”, jista’ d-Deputat Prim 

Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex wasal ix-xogħol fuq ir-reġistru ta’ pazjenti bid-Dijabete hekk kif kien 

ippjanat fid-Dokument tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete 2016-2020?  

 

28/11/2022 

 

 

* 4558. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Peress li fl-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete (2016-2020) (Pg 31) bħala azzjoni importanti fl-implimentazzjoni 

tagħha twiegħed “Development and implementation of a specific health literacy programme for persons with 

diabetes”, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fiex waslet din l-azzjoni? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4595. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’inhu l-ammont ta’ appelli pendenti quddiem l-Immigration Appeals Board fil-mument li 

tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4654. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx intenzjoni li tibda topera Renal Clinic 

ġdida li ma tkunx fl-isptar? 

 

30/11/2022 

 

 

* 4655. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x’kien in-numru ta’ infermiera ġodda gradwati mill-

Università ta’ Malta li daħlu jaħdmu fir-Renal Unit fl-2021 u fis-sena preżenti, maqsuma sena b’sena? 

 

30/11/2022 

 

 

* 4656. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid x'inhu n-numru ta’ infermiera speċjalizzati li hemm 

jaħdmu fir-Renal Unit? 

 

30/11/2022 
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* 4657. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx xi tagħmir (equipment) li jintuża fir-

Renal Unit li nxtara second hand? 

 

30/11/2022 

 

 

* 4658. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk il-magna li tintuża għar-renal dialysis taħdimx 

b’sistema speċifika li tutilizza card bis-settings individwali għal kull pazjent? Jekk iva, jista’ jgħid għalfejn din 

is-sistema mhijiex tintuża għas-sessjonijiet tad-dialysis kollha? 

 

30/11/2022 

 

 

* 4659. L-ONOR. REBEKAH BORG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il renal nurse kienu trasferiti lejn swali oħra 

sena b’sena matul l-aħħar ħames snin? 

 

30/11/2022 

 

 

* 4669. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex ir-residenti ta' San Pawl il-Baħar, b'mod partikolari r-residenti li 

joqogħdu relattivament qrib il-bypass ta' San Pawl il-Baħar, ma jibqgħux jiġu soġġettati għal storbju qawwi ta' 

vetturi (minħabba veloċita eċċessiva) għaddejjin mill-istess bypass għaliex spiss qed jispiċċaw ma jistgħux 

jorqdu b'dan l-istess storbju?  

 

01/12/2022 

 

 

* 4670. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il rapport ta' storbju ġġenerat minn vetturi fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar ġie 

rrapportat lill-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar mill-1 ta' Jannar 2022 sad-data meta tiġi mwieġba din il-

mistoqsija parlamentari? X'passi ttieħdu mill-Kunsill Lokali fuq dawn l-istess rapporti? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4671. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk fl-Isptar Mater Dei hemmx persuni li jagħtu 

servizz ta’ qtugħ ta’ xagħar, jew tqaxxir tal-leħja lill-pazjenti li jkunu rikoverati fl-isptar għal tul ta’ żmien? Jekk 

iva, kif jista’ pazjent jingħata dan is servizz? 

 

01/12/2022 
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* 4685. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Peress illi f'intervista li ta l-Ministru lill-ġurnal The Times of Malta fid-29 ta' Novembru 2022 qal li wasal iż-

żmien li jiltaqa' mal-MUMN u jiddiskutu flimkien il-problema ta' anzjani li mhux qed jitħallew jidħlu f'San 

Vincenz de Paul jew fid-Djar Residenzjali minħabba d-Direttivi eżistenti li ilhom fis-seħħ għal diversi ġimgħat, 

għaldaqstant jista' l-Ministru jgħid jekk iltaqax mal-MUMN minn dakinhar sal-lum u jekk iva jgħid jekk kienx 

hemm xi żviluppi u x'tip ta' żviluppi kien hemm? Jekk sal-lum għadu ma ltaqax, jista' l-Ministru jagħti 

indikazzjoni ta' meta ser ikun qed jiltaqa' mal-MUMN? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4686. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti u x’investiment huma maħsuba biex ix-Xemxija Heritage Trail, f’San Pawl il-

Baħar, tingħata l-importanza mistħoqqa? Liema huma dawk ix-xogħlijiet li hu mistenni li jitwettqu f’dan il-post 

proprju sabiex dan jiġi mħares, jingħata l-importanza mistħoqqa u jkun hemm apprezzament aħjar ta’ dan il-wirt 

storiku tant importanti għal pajjiżna? 

 

01/12/2022 

 

 

* 4705. 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 kemm tħallsu l-grupp ta' 

esperti li qal li kellu jappunta biex janalizza l-operat fil-Korp għall-Analiżi ta’ Informazzjoni Finanzjarja 

(FIAU)?  

 

01/12/2022 

 

 

* 4707. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għad-domandi parlamentari 3902 u 4415 u r-risposti tagħhom dwar berġa fl-inħawi ta’ Pawl il-

Baħar, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jinforma jekk ġiex identifikat is-sit fejn ser tkun 

qiegħda tinfetaħ din il-Klinika tal-Komunità? Jekk iva f’liema triq ser tkun qiegħda tinfetaħ din l-istess klinika? 

 

 

01/12/2022 

 

 

* 4714. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jsemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tiegħu, mill-2013 'il hawn? 

 

02/12/2022 
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* 4715. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jsemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tiegħu, mill-2013 'il hawn? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4716. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru ssemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u/jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tagħha, mill-2013 'il hawn? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4717. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jsemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u/jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tiegħu, mill-2013 'il hawn? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4718. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jsemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u/jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tiegħu, mill-2013 'il hawn?  

 

02/12/2022 

 

 

* 4719. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jsemmi kull benefiċċju, għotja jew kull tip ta’ għajnuna oħra finanzjarja jew taħt xi forma oħra, 

li ngħataw fil-produzzjoni tal-films lokali u/jew produzzjonijiet oħrajn, jew kull tip ta' għajnuna oħra għal skop 

ieħor li għalihom applikaw il-persuni jew il-kumpaniji msemmija separatament, inkluż l-entitajiet u l-

awtoritajiet kollha relattivi taħt id-dekasteru tiegħu, mill-2013 'il hawn? 

 

02/12/2022 
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* 4727. 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-siti storiċi fil-limiti tal-Imġarr li Heritage Malta għandha taħt 

ir-responsabilità tagħha? Liema minn dawn is-siti huma miftuħa għall-pubbliku? X'investiment sar f'kull wieħed 

minn dawn is-siti matul din is-sena? X'investiment hu mistenni li jsir f'dawn l-istess siti, matul l-2023? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4737. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-Air Malta, x’inhi l-kariga tagħhom u kemm 

ilhom membri ta’ dan il-Bord? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4738. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tar-Revenue Remissions Supervisory Board, x’inhi l-kariga tagħhom 

u kemm ilhom membri ta’ dan il-Bord? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4739. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tal-Bord tad-Diretturi tal-General Contracts Committee, x’inhi l-

kariga tagħhom u kemm ilhom membri ta’ dan il-Bord? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4740. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tar-Review Board for Registration Tax, x’inhi l-kariga tagħhom u 

kemm ilhom membri ta’ dan il-Bord? 

 

02/12/2022 

 

 

* 4741. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid min huma l-membri tar-Review Board for Registration Tax Exemption in Favour of 

Philanthropic Organisations, x’inhi l-kariga tagħhom u kemm ilhom membri ta’ dan il-Bord? 

 

02/12/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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 

 

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

(Kont.) – Prim Ministru 

 

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

għall-Ġustizzja  

 

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

għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

9. 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 

 

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

 

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

– Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

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

Ministru għall-Ġustizzja 

 

13. Abbozz Nru 23 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku – Tieni Qari  – Ministru għall Intern, is 

Sigurtà, ir Riformi, u l Ugwaljanza 

 

14. Abbozz Nru 24 – Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta l-Miżuri tal-Estimi – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

15. 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 

 

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

 

17. Abbozz Nru 30 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika – Tieni Qari – Ministru 

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

 

18. Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tieni Qari – Ministru għall-

Finanzi u x-Xogħol 

 

19. 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 

 

20. Abbozz ta’ Liġi li jemenda li l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika – L-Ewwel Qari (Votazzjoni) – Prim 

Ministru  
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21. 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  

 

22. Mozzjoni 86 – biex temenda l-Avviż Legali 243 - Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti dwar 

il-Fornitura tal-Ilma u l-Avviż Legali 244 - Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti fuq 

il-Provvista tal-Elettriku (Emenda Nru 2) – Votazzjoni  

 

23.   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 – Stadji kollha 

 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

6 ta’ Diċembru 2022       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI AĠĠUNT 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ Liġi Aġġunt se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 7 ta’ 

Diċembru 2022, fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Abbozz Nru 11 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi 

Ewropej u l-Artijiet; 

3. Abbozz Nru 12 – Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza – Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u 

l-Artijiet; u 

4. Abbozz Nru 13 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza –  Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi 

Ewropej u l-Artijiet. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Diċembru 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           RAYMOND SCICLUNA  

6 ta’ Diċembru 2022                                SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 


