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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 71 

 

It-Tnejn, 19 ta' Diċembru, 2022 fis-1:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 3938. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tiegħu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3939. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tagħha? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3940. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tiegħu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3941. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tiegħu? 

 

14/11/2022 
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* 3942. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tiegħu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 3943. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm-il karozza tal-elettriku hemm leased fil-Ministeru tiegħu? 

 

14/11/2022 

 

 

* 4375. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 3689, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija kollha kemm 

hi  dwar in-nefqa totali fil-qasam kulturali f'Għawdex għas-snin 2018, 2019, 2020 u 2021 u jagħti break down ta' 

din in-nefqa sena b'sena? 

 

 

23/11/2022 

 

 

* 4379. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3684 fl-intier tagħha rigward il-Park and Ride minn Ta' 

Lambert f'Għajnsielem u x-Xewkija u jgħid għaliex fil-post fejn inbeda dan is-servizz m'hemmx fejn jistkennu l-

passiġġieri, m’hemmx faċilitajiet sanitarji u m’hemmx faċilitajiet għall-persuni bi bżonnijiet speċjali? X'qed isir 

biex jiġi indirizzat dan? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4399. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk qatt kien hemm laqgħat bejn il-Kunsill Lokali San Ġiljan u l-Ispettorat tal-Infurzar fi 

ħdan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu (MTA)? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4400. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3838 u jgħid kemm ġew imwaqqfin u mħarrkin persuni li 

kisru l-bye-law f’San Ġiljan li ma tħallix persuni jixorbu minn kontenituri tal-ħġieġ? 

 

24/11/2022 
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* 4401. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3834, jista’ l-Ministru jgħid meta l-Ministeru tiegħu se 

jimxi u jibda juża Palazzo Spinola f’San Ġiljan? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4402. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-Line Item 5099 tal-Ministeru, ‘Support to the Community Workers Scheme’, jista’ l-Ministru 

jgħid għaliex fl-Estimi tal-2022 kien ivvotat €300,000 u fl-Estimi tal-2023 dan il-fond niżel għal €120,000,  

jiġifieri nuqqas ta’ €180,000 f’sena? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4403. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-Line Item 5160 fl-Estimi tal-Ministeru għall-2023, ‘Maintenance by Local Councils of New 

Capital Projects made by Central Government’, jista’ l-Ministru jispega x’wassal għal dan it-tnaqqis ta’ 

€180,000 mill-Estimi tal-2022? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4404. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-Line Item 5569 fl-Estimi tal-Bagit 2023 tal-Ministeru, ‘Local Councils’ Special Iniatives’, 

jista’ l-Ministru jispega x’wassal għal tnaqqis ta’ €1 miljun mill-Estimi tal-2022? 

 

24/11/2022 

 

 

* 4479. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid xi proġetti saru f'Għawdex mid-dħul tat-taxxa fuq kull lejl fil-hotels u 

akkomodazzjoni oħra? Minn kemm ilha li ġiet introdotta din it-taxxa sal-lum, jista' jgħid kemm kien id-dħul 

minn Għawdex u dan peress li l-Ministri għal Għawdex, għat-Turiżmu u għall-Finanzi t-tlieta qalu f'risposti 

separati li ma għandhomx x'jaqsmu ma’ din il-materja? Jista' jgħid kemm minn din it-taxxa ġiet investita 

f'Għawdex stess?  

 

28/11/2022 

 

* 4480. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2169, jista’ l-Prim Ministru jispjega kif id-dħul mit-taxxa 

fuq l-akkomodazzjoni kien ta' €1,005,161 bejn il-bidu tal-2016 sal-aħħar ta' Ġunju 2022, meta skont ċifri 

maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) in-numru ta' bed nights f'Għawdex sal-aħħar tas-sena 

2021 kien ta' kważi 2.8 miljun (1.6 miljun foreign tourists u 1.17 miljun domestic tourists) u dan meta hemm 

nieqes f'dawn iċ-ċifri l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena u dan stante li l-Ministri għal Għawdex, għat-Turiżmu u 

għall-Finanzi t-tlieta qalu li ma għandhomx x'jaqsmu ma din il-materja? Għaliex din id-diskrepanza? 

 

28/11/2022 
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* 4481. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'tip ta' xogħlijiet saru fil-parti tat-telgħa ta' Triq is-Sagħtrija fiż-Żebbuġ Għawdex mill-

Ministeru għal Għawdex u fiex kienu jikkonsistu matul is-sena 2022? Jista’ jagħti break down tan-nefqa li saret 

fuq din l-imsemmija triq? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4482. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid minn fejn qed joperaw is-sitt Reġjuni? Jista' f'kull każ jagħti l-indirizz ta' kull Reġjun?  

Jista' jgħid jekk il-binja li qed joperaw minnha hijiex proprjetà tal-Gvern jew proprjetà privata? F’kull każ, jista' 

jgħid kemm qed iħallas kera fis-sena kull Reġjun u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-ftehim ta' kera li 

kull Reġjun għandu? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4571. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid, sena b’sena bejn l-2013 u 2022: 

(i) kemm saru laqgħat tal-Kumitat Reġjonali t’Għawdex; u  

(ii) x’kienu t-temi li ġew diskussi f’kull laqgħa? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4572. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid, sena b’sena bejn l-2013 u 2022:  

(i) kemm saru laqgħat tas-Civil Society Committee tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali 

(MCESD); u  

(ii) x’kienu t-temi li ġew diskussi f’kull laqgħa? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4573. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid, sena b’sena bejn l-2019 u 2022: 

(i) kemm saru laqgħat tan-National Productivity Board (fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u 

Soċjali (MCESD)); u  

(ii) x’kienu t-temi li ġew diskussi f’kull laqgħa? 

 

28/11/2022 

 

* 4574. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid kif fuq il-websajt tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD), 

fis-sezzjoni MCESD Council Presentations, ittellgħu biss erba’ preżentazzjonijiet (tlieta minnhom tal-25 ta’ 

Mejju 2022 u l-oħra 21 ta’ Ottubru 2022)? Għalfejn preżentazzjonijiet oħra ma ttellgħux fuq il-websajt? 

 

28/11/2022 
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* 4575. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għal dak li hemm miktub fuq is-sit tal-Ministeru (homeaffairs.gov.mt) fis-sezzjoni Authority on the 

Responsible Use of Cannabis, issa li għaddiet sena mit-twaqqif ta’ din l-Awtorità, jista’ l-Ministru jgħid, 

x’għamlet s’issa l-Awtorità fuq dawn: 

i. The Authority is presently in the phase of establishing an effective and efficient system that ensures the 

responsible use of cannabis? 

ii. The Authority, whilst remaining steadfast in the approach of discouraging and delaying cannabis use, 

will through responsible and legal regulation allow restricted access to cannabis use by aspiring to advance the 

goals of public health and safety? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4576. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

B’referenza għal dak li hemm miktub fuq is-sit tal-Ministeru (homeaffairs.gov.mt) fis-sezzjoni Authority on the 

Responsible Use of Cannabis, issa li għaddiet sena mit-twaqqif ta’ din l-Awtorità, jista’ l-Ministru jgħid kemm 

ħarġu “regulations of licenses necessary to own a non-profit organisation for cannabis” u x’sar fuq “education 

on various levels”? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4836. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li numru ta’ residenti Siġġiwin qed jilmentaw dwar l-istat ħażin ta’ Triq l-Imdina fis-Siġġiewi, jista’ l-

Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din it-triq? 

 

07/12/2022 

 

 

* 4837. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl li numru ta’ residenti Siġġiwin qed jilmentaw dwar l-istat ħażin ta’ Triq l-Imdina fis-Siġġiewi, jista’ l-

Ministru jgħid meta hu ppjanat li jibda x-xogħol f’din it-triq? 

 

07/12/2022 

 

* 4838. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4642 u jgħid jekk hemmx persuni, u jekk iva kemm hemm, li 

huma shareholders, diretturi jew uffiċjali bi rwol eżekuttiv, ta’ kumpanija liċenzjata mill-Awtorità għas-Servizzi 

Finanzjarji ta' Malta (MFSA), u li għaddejjin minn proċeduri kriminali kontrihom fil-qorti? 

 

07/12/2022 

 

* 4841. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4168, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid meta se jibda x-xogħol ta’ riġenerazzjoni u 

restawr taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi li tħabbar f’Ġunju tas-sena l-oħra? 

 

07/12/2022 
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* 4842. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4169, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid kemm hemm fondi allokati għall-proġett ta’ 

riġenerazzjoni u restawr taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi?  

 

07/12/2022 

 

 

* 4843. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4168, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid meta se jibda x-xogħol ta’ riġenerazzjoni u 

restawr taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tas-Siġġiewi li tħabbar f’Ġunju tas-sena l-oħra? 

 

07/12/2022 

 

 

* 4847. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' rziezet tal-majjal reġistrati mal-ministeru/dipartimenti li jaqgħu 

taħtu, lokalità b’lokalita? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta' majjali reġistrati f'dawn l-irziezet? 

 

09/12/2022 

 

 

* 4848. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' rziezet tat-tiġieġ tas-simna reġistrati mal-ministeru/dipartimenti 

li jaqgħu taħtu, lokalità b’lokalità? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta'  tiġieġ tas-simma reġistrati 

f'dawn l-irziezet? 

 

09/12/2022 

 

 

* 4849. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' irziezet tat-tiġieġ tal-bajd reġistrati mal-ministeru/dipartimenti li 

jaqgħu taħtu, lokalità b’lokalità? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta'  tiġieġ tal-bajd reġistrati f'dawn 

l-irziezet? 

 

09/12/2022 

 

 

* 4850. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' irziezet tal-mogħoż reġistrati mal-ministeru/dipartimenti li 

jaqgħu taħtu, lokalità b’lokalità? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta' mogħoż reġistrati f'dawn l-

irziezet? 

 

09/12/2022 
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* 4851. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jagħti tagħrif dwar in-numru ta' irziezet tan-nagħaġ reġistrati mal-ministeru/dipartimenti li 

jaqgħu taħtu, lokalità b’lokalità? Jista' jagħti tagħrif dwar kemm hu n-numru ta' nagħaġ reġistrati f'dawn l-

irziezet? 

 

09/12/2022 

 

 

* 4870. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jassigura li l-pelican lights li hemm fi Triq il-Mosta, San Pawl il-Baħar mhumiex ta’ periklu u li 

jsiru t-tiswijiet neċessarji, hekk kif sa meta qiegħda ssir din id-domanda parlamentari waħda minn dawn il-

pelican lights kellha l-kaxxa, li tintuża biex il-persuni li jridu jaqsmu t-triq jagħfsuha, miftuħa u bil-wires jidhru? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4872. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Fid-dawl li ġew istallati Reverse Vending Machines madwar Malta u Għawdex, u filwaqt li kulħadd jaqbel li din 

l-iskema hija bżonjuża, tista’ l-Ministru tgħid kemm hawn  magni f’kull lokalità, lokalità b’lokalità, u jekk dawn 

humiex biżżejjed sabiex jaqdu l-konsumaturi kollha li jridu jagħmlu użu minnhom?  Tista’ tgħid ukoll jekk 

hemmx pjanijiet sabiex dawn il-magni jkunu aktar aċċessibbli għall-anzjani li qegħdin isibuha diffiċli sabiex 

ikunu jistgħu jużawhom mingħajr diffikultà? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4873. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru globali ta’ pensjonanti li jirċievu Pensjoni Kontributorja?  Jista’ jgħid 

ukoll kemm hu n-numru ta’ pensjonanti li jirċievu Pensjoni Kontributorja f’kull kategorija imsemmija hawn 

taht: 

 

(a)    Pensjonanti li twieldu  bejn is-snin 1920 u 1940; 

(b)   Pensjonanti li twieldu bejn is-snin 1941 u 1955; 

(c)    Pensjonanti li twieldu bejn is-sena 1956 u 1961; u  

(d)   Pensjonanti li twieldu bejn is-snin 1962 u 1965? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4874. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk waslulux ilmenti dwar il-kwalità tal-ikel li qed jiġi pprovdut f’Dar San Ġużepp, il-

Fgura?  Jekk iva, jista’ jgħid kemm-il rapport sar f’din l-aħħar sena u x’miżuri ttieħdu?  Jista’ jgħid ukoll jekk 

sarux spezzjonijiet sabiex jinvestigaw dawn l-ilmenti u jekk saru, jista’ jagħti spjega ta’ kif saru u min kien 

preżenti għal dawn l-ispezzjonijiet? 

 

12/12/2022 
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* 4875. L-ONOR. PAULA MIFSUD BONNICI staqsiet lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

B'referenza għat-tweġiba ta’ mistoqsija parlamentari 4683, jista' l-Ministru jgħid jekk hijiex qed tiġi evalwata d-

domanda għat-trasport minn min juża wkoll id-Dementia Activity Centre f'San Vinċenz de Paule? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4879. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4715 u 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? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4880. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4708 u 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? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4881. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4711 u 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? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4882. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru iwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4712 u 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? 

 

12/12/2022 
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* 4883. L-ONOR. GLENN BEDINGFIELD staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4713 u 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? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4884. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 2054, 3730, 4034, 4251, 4608 u 4831 u jgħid kemm sewa l-

pjan kbir ta’ Riġenerazzjoni tal-Port? Jista’ jagħti l-istudji li ntużaw? 

 

12/12/2022 

 

 

* 4886. L-ONOR. MARK ANTHONY SAMMUT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jikkonferma kemm ilhom out of stock l-IVI Drip Sets 

mill-Isptarijiet tagħna, x'inhi r-raġuni għal dan u meta huwa maħsub li dawn jerġgħu jkunu disponibbli? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4887. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopji tal-Audited Accounts u r-Rapporti Annwali tal-Malta Film 

Commission għas-snin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 u 2021? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4888. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-organigram preżenti tal-Malta Film Commission u jippubblika 

lista tal-pożizzjonijiet kollha fi ħdan il-Malta Film Commission, il-paga, allowances u benefiċċji oħra mħallsa 

għal kull pożizzjoni u jgħid jekk il-persuna f’impjieg għal kull pożizzjoni hijiex f’kuntratt definit jew indefinit? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4889. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra l-korrispondenza kollha li għaddiet din is-sena bejn il-Gvern 

Malti u l-Kummissjoni Ewropea rigward Screen Malta u speċifikament rigward il-bidla mitluba li sseħħ li minn 

għajnuna klassifikata bħala de minimis din tiġi kunsidrata bħala għajnuna taħt il-General Block Exemption 

Regulations? 

 

14/12/2022 
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* 4890. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jinforma l-Kamra fuq meta ser iseħħ il-Malta Film Week u l-Malta Film Awards fis-sena 2023 

u jekk il-Malta Film Commission għandhiex budget għal dan l-avveniment u kemm ser tkun l-ispiża għas-sena 

d-dieħla? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4891. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fuq liema kriterji ntgħażlu l-persuni biex ikunu ġudikanti tal-kompetizzjoni nazzjonali 

għall-presepji u jekk kienx hemm nutar li ħa ħsieb il-proċess tal-kompetizzjoni? Jista’ jsemmi min huma l-

ġudikanti  u l-kompetenza li għandhom fuq dan il-qasam? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4892. L-ONOR. JULIE ZAHRA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġiet l-ispiża totali fejn jagħti break down tal-ispejjeż fosthom il-fotografija u oħrajn 

tal-iskultura mqiegħda fi Ġnien Sa Maison minn Ugo Rondinone? Jista’ jgħid ukoll fuq liema kriterji ntgħażel l-

artist? Jista’ jgħid kemm kienet il-miżata tal-artist inklużi l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-alloġġ? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4900. L-ONOR. TONI BEZZINA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid x'passi qed jittieħdu biex il-bumunqar ma jibqax jattakka s-siġar tal-palm f'pajjiżna?  

 

14/12/2022 

 

 

* 4901. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4840 u jgħid jekk hux qegħdin isiru diskussjonijiet biex il-

Laboratory Technicians fl-Iskejjel tal-Knisja jingħataw il-promozzjonijiet ta' ATO, TO, STO U PTO bħall-

Iskejjel tal-Gvern? Jekk iva, fiex waslu dawn id-diskussjonijiet? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4902. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4732, li oriġinarjament saret lid-Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa u li issa ġiet riferuta lilu, u ċjoè: Ibbażat fuq l-Art. 26 tal-UNCRPD, jista' l-Ministru jgħid 

x'qed jagħmel il-Gvern biex jiżgura li l-professjonisti tas-saħħa tagħna, ir-rewmatisti u n-newroloġisti qed 

ikomplu t-taħriġ u l-edukazzjoni tagħhom dwar il-Fibromyalgia u l-ME? Kemm qed jinvesti l-istat f’taħriġ 

kontinwu lill-professjonisti kollha fuq mard debilitanti bħal dan, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fil-

komunità? 

 

14/12/2022 
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* 4903. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4802, jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-

ismijiet tas-sitt kumpaniji u/jew individwi li ghandhom applikazzjonijiet pendenti, konfermata bħala 

applikazzjoni kompluta mill-1 ta’ Ġunju 2021 sas-7 ta’ Diċembru 2022? 

 

14/12/2022 

 

 

* 4904. L-ONOR. ALEX BORG staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentarti 3952, u peress li ninsab informat li dan il-proġett ġie 

trasferit mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għall-Ministeru għal Għawdex, jista’ l-Ministru jgħid fiex waslu x-

xogħlijiet dwar il-post permanenti għall-Middle School ta’ Għawdex? 

 

14/12/2022 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Estimi Ġenerali 2023 - (Votazzjonijiet) 

 

Kumitat ta’ Provvista  

 

L-Ewwel Seduta Stabbilita - Ministeru għas-Saħħa  

Vot 12 - Ministeru għas-Saħħa 

Vot IV - Ministeru għas-Saħħa - Kapital 

 

It-Tieni Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

Vot 13 - Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali 

Vot 14 - Gvern Lokali 

Vot V - Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali – Kapital 

 

It-Tielet Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

Vot 21 - Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli  

Vot IX - Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli – Kapital 

 

Ir-Raba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

Vot 16 - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

Vot 17 - Politika Soċjali 

Vot 19 - Pensjonijiet 

Vot VII - Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal – Kapital 

 

Il-Ħames Seduta Stabbilita – Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  

Vot 20 - Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali  

Vot VIII - Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali – Kapital 

 

It-Sitt Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

Vot 15  - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

Vot VI  - Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ – Kapital 

 

Is-Seba’ Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Ġustizzja 

Vot 45 - Ministeru għall-Ġustizzja 

Vot XX - Ministeru għall-Ġustizzja – Kapital 

 

It-Tmien Seduta Stabbilita – Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

Vot 25 - Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 

Vot XII - Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali – Kapital 

 

Id-Disa’ Seduta Stabbilita  -  Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża  

Vot 33 - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża 

Vot 34 - Ambjent Malta 

Vot XVI - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża– Kapital 

 

L-Għaxar Seduta Stabbilita  -  Ministeru għal Għawdex 

Vot 26    -  Ministeru għal Għawdex 

Vot XIII -  Ministeru għal Għawdex – Kapital 

 

Il-Ħdax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Anzjanità Attiva  

Vot 46 - Ministeru għall-Anzjanità Attiva 

Vot XXI - Ministeru għall-Anzjanità Attiva – Kapital 

 

It-Tnax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  

Vot 44 - Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  

Vot XIX - Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar – Kapital 
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It-Tlettax-il Seduta Stabbilita - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u 

l-Innovazzjoni  

Vot 42 - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 

Vot 43 - Edukazzjoni 

Vot XVIII - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni –  Kapital 

 

L-Erbatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Vot 35 - Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 

Vot 36 - Politika Ekonomika 

Vot 37 - Teżor 

Vot 39 - Kummissarju tat-Taxxi 

Vot 40 - Dwana 

Vot 41 - Kuntratti  

Vot XVII - Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Kapital 

 

Il-Ħmistax-il Seduta Stabbilita -  Uffiċċju tal-Prim Ministru 

Vot 1 - Uffiċċju tal-President 

Vot 6 - Uffiċċju tal-Prim Ministru 

Vot 7 - Informazzjoni 

Vot 8 - Stamperija tal-Gvern 

Vot 9 - Uffiċċju Elettorali 

Vot 10 - Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku 

Vot 11 - Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg 

Vot I  - Uffiċċju tal-President – Kapital 

Vot III - Uffiċċju tal-Prim Ministru – Kapital 

 

Is-Sittax-il Seduta Stabbilita  -  Ministeru għat-Turiżmu 

Vot 32 - Ministeru għat-Turiżmu 

Vot XV - Ministeru għat-Turiżmu – Kapital 

 

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 

 

It-Tmintax-il Seduta Stabbilita -  Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-

Konsumatur 

Vot 24 - Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur 

Vot XI - Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur - Kapital 

 

Id-Dsatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

Vot 27 - Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza 

Vot 28 - Forzi Armati ta’ Malta 

Vot 29 - Pulizija 

Vot 30 - Probation u Parole 

Vot 31 - Protezzjoni Ċivili 

Vot XIV - Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza – Kapital 

 

Approprjazzjoni għas-sena 2023 – Stadji kollha 

 

Estimi Supplimentari - Tieni Approprjazzjoni għas-sena 2022 – Stadji kollha 

 

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

Ministru  

 

3. 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)  
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4. Mozzjoni 86 – biex temenda l-Avviż Legali 243 tal-2022 - Regolamenti tal-2022 li jemendaw ir-Regolamenti 

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

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

 

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

għall-Ġustizzja  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            RAYMOND SCICLUNA  

16 ta’ Diċembru 2022                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 


