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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 73 

 

It-Tlieta, 10 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4189. 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 reġistrati b’diżabilità fl-iskejjel ta’ Malta u Għawdex li għandhom 

bżonn is-servizz ta’ LSE u kemm hemm LSEs jaħdmu fl-iskejjel? Hemm tfal b’diżabilità li qegħdin f’xi lista 

pendenti jistennew LSE? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4190. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi kemm idum biex jingħata l-psychological report lill-ġenituri biex dawn jaraw jekk 

uliedhom hux se jkollhom għajnuna ta’ LSE jew jekk hux se jkun LSE shared jew one-to-one? Jista’ l-Ministru 

jgħid jekk huwiex konxju minn dan id-dewmien esaġerat u jekk iva, x’qed isir?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4191. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il ġenitur talab l-għajnuna ta’ Skema 9 matul is-sena 2021 u sal-ġurnata li tiġi 

mwieġba din id-domanda?  

 

21/11/2022 
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* 4192. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm waiting list ta’ anzjani biex jirċievu s-servizzi li ġejjin, sal-ġurnata li tiġi 

mwieġba din id-domanda: Home Help, Servizz ta’ Handyman, għad-Dementia Activity Centre, Servizzi fil-

Komunità, Servizzi Residenzjali u Telecare? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4193. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jindika jekk sarux rapporti ta’ awditjar dwar is-servizzi tal-anzjani mis-sena 2020 sad-data li 

tiġi mwieġba din il-mistoqsija? Jista’ jpoġġi dawn ir-rapporti fuq il-Mejda tal-Kamra? X’kienu r-

rakkomandazzjonijiet biex tkun assigurata l-kwalità ta’ servizzi mogħtija lill-anzjani? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4194. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista’ l-Ministru jindika xi kriterji qegħdin jintużaw sabiex jintgħażlu dawk il-lokalitajiet li se jibbenefikaw mis-

servizz ta’ Silver T għall-anzjani? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4518. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Anzjanità Attiva 

 

Jista' l-Ministru jgħid liema djar, servizzi jew entitajiet tal-anzjani  f'Għawdex jaqgħu taħt ir-responsabilità 

diretta tiegħu? Jista' jgħid jekk id-Dar tal-Anzjani li suppost qed tinbena f'Għajnsielem taqax taħt ir-

responsabilità tiegħu?  Jista' jgħid jekk Dar Sant’Anna li tinsab fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex taqax taħt ir-

responsabilità tal-Ministeru tiegħu?  Jista' jgħid jekk id-Dar tal-Anzjani li kellha tinbena fi Triq it-Tiġrija fin-

Nadur u li waħda mill-predeċessuri  tiegħu kienet għamlet konferenza tal-aħbarijiet biex tħabbar il-bini u ftuħ ta' 

din id-dar, għadhiex taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tiegħu u jekk iva, fiex wasal il-proċess?  Jekk le, 

taħt liema Ministeru għadda dan il-proġett wara li kien tħabbar b'tant pompa mill-Gvern Laburista fl-ewwel 

leġiżlatura tiegħu? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4519. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid fil-preżent kemm hemm ħaddiema fi ħdan il-Ministeru tiegħu li qed jagħmlu xogħol ta' 

manutenzjoni tal-iskejjel f’Għawdex? 

 

28/11/2022 

 

* 4520. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid xi proġetti marittimi saru mill-Ministeru tiegħu fil-gżira ta' Għawdex matul is-sena 2022 u 

xi proġetti marittimi hemm ippjanati li jsiru mill-Ministeru tiegħu fil-gżira Għawdxija matul is-sena 2023, fiex 

jikkonsistu u kemm huma ppjanati li jiġu jiswew kull wieħed minn dawn il-proġetti? 

 

28/11/2022 
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* 4521. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista' l-Ministru jagħti dettalji dwar it-tender li nħareġ għas-servizz ta' sigurtà mill-Ministeru għal Għawdex? 

Jista' jgħid min kienu l-kontendenti u min intgħażel biex jagħti dan is-servizz? Jista' jgħid ukoll kemm jiswa dan 

il-kuntratt u għal kemm-il sena hu dan it-tender, u jelenka s-servizzi kollha li se jkunu qed jingħataw u fejn se 

jingħataw? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4522. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu rapporti fuq storbju eċċessiv lokalità b'lokalita f’Għawdex, sena b'sena, 

f'dawn l-aħħar ħames snin? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4523. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma l-proġetti f’Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex applika għalihom u jgħid 

liema minnhom ġew aċċettati u saru, liema ġew aċċettati u għadhom ma sarux u se jsiru matul is-snin 2022, 

2023 u 2024, u liema ma ġewx aċċettati biex isiru permezz tal-'Operational Programme I - European Structural 

and Investment Funds 2014-2020' “Fostering a competitive and sustainable economy to meet our challenges”, u 

kemm se jingħata flus minn dan il-fond il-Ministeru għal Għawdex għal dawn il-proġetti? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4536. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-line item 7041 fl-estimi tal-Bagit 2023, Fostering Centre in St. Venera, jista’ l-Ministru jgħid 

x’wassal biex hemm tnaqqis minn €300,000 (2022) għal €120,000 fil-Baġit 2023?  

 

28/11/2022 

 

 

* 4537. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-line item 6787, Minors Care Review Board, jista’ l-Ministru jgħid x’wassal għal tnaqqis minn 

€130,000 (2022) għal €75,000 fil-Baġit 2023? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4538. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid għal liema raġuni kien hemm tnaqqis ta’ fondi għal-line item 5732, Employment 

Assitance to Single Parents, li minn €10,000 (2022) niżel għal €2,000 fil-Baġit ta’ din is-sena? 

 

28/11/2022 
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* 4539. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’wassal għal tnaqqis ta’ fondi fuq line item 5404, Expenditure Reporting Schemes, li 

minn €1,300,000 niżel għal €1,200,000, jiġifieri tnaqqis fl-iskemi ta’ €100,000? Liema skema ser jitnaqqsulha l-

fondi? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4540. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Minn meta daħal l-Att dwar l-Aġenti tal-Proprjetà Immobbli u tas-Sensara u Konsulenti tal-Proprjetà f’Lulju 

2020, jista’ l-Ministru jgħid kemm inħarġu liċenzji minn Diċembru 2021 f’kull kategorija? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4610. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3861, jista’ l-Ministru jgħid f’liema binjiet ġewwa Ta’ 

Giorni housing estate se jkunu dawn is-sitt liftijiet? Ir-residenti huma infurmati b’dan? Jista’ jgħid f’liema xahar 

ser jibdew ix-xogħlijiet? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4644. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3191, jista' l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra d-

dettalji ta' kull kuntratt u jispeċifika min ħa dan il-kuntratt u kemm kien l-ammont (valur) tad-direct order u/jew 

kuntratt? 

 

30/11/2022 

 

* 4803. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4541, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid jekk dan ifissirx li l-Gvern biddel il-ħsieb fuq il-bżonn ta' sottokumitat għad-dijabete? Jista' jgħid x'inhi r-

raġuni għalfejn fil-Leġiżlatura preċedenti kien hemm sottokumitat iżda issa l-Gvern qed jirrifjuta li jwaqqaf is-

sottokumitat tad-dijabete f'din il-Leġiżlatura? 

 

06/12/2022 

 

* 4852. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4555, jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

jgħid: 

a. l-ewwel rollout meta se jsir; 

b. liema etajiet se jkunu f'dan l-ewwel rollout; u 

ċ. il-pazjenti se jingħataw Constant Glucose Monitor biss jew se jkun hemm is-servizz ta' Remote Patient 

Monitoring ukoll? 

 

09/12/2022 
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* 4918. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4574,  jista' l-Prim Ministru jiċċara jekk il-

preżentazzjonijiet li saru fl-MCESD ma ttellgħux għax kien hemm min oġġezzjona? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4919. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4575 u ċjoè: 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? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4920. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4576 u ċjoè: 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”? 

 

19/12/2022 

 

 

* 4926. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jieħu l-azzjoni neċessarja biex ir-railing li jinsab matul il-promenade tax-Xemxija 

partikolarment il-parti fiż-żona faċċata tal-Ġnien Olimpiku u li sofra xi ħsarat, isirulu t-tiswijiet neċessarji? 

 

29/12/2022 

 

 

* 4932. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ta multi l-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) fl-2021 u kemm 

ġabar minn dawn il-multi? 

 

29/12/2022 

 

* 4933. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm ta multi l-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) fl-2022 u kemm 

ġabar minn dawn il-multi? 

 

29/12/2022 
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* 4934. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħarġitx sejħa ta' interess għal Direttur tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni 

Finanzjarja (FIAU) fl-2022? Jista’ jgħid ukoll meta ħarġet din is-sejħa,kemm applikaw u min kien fuq il-bord 

tal-għażla? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4935. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) fuq 

public relations, reklamar u marketing matul l-2019, l-2020, l-2021 u l-2022 maqsuma sena b’sena, inkluż dati 

speċifiċi, l-ammonti u s-suppliers? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4936. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) fuq public 

relations, reklamar u marketing matul l-2019, l-2020, l-2021 u l-2022 maqsuma sena b’sena, inkluż dati 

speċifiċi, l-ammonti u s-suppliers? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4937. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kienet in-nefqa tal-Malta Gaming Authority (MGA) fuq public relations, reklamar 

u marketing matul l-2019, l-2020, l-2021 u l-2022 maqsuma sena b’sena, inkluż dati speċifiċi, l-ammonti u s-

suppliers? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4943. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il skola għamlet fire drill fl-ewwel terminu skolastiku tas-

sena 2022-23? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4944. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il skola m’għandhiex is-servizz tal-lift u turġien ta’ 

emerġenza f’każ ta’ nirien? Jista’ jagħti din l-informazzjoni mhux għall-iskola b’mod ġenerali iżda anke kull 

blokka fejn hu relevanti? 

 

30/12/2022 
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* 4945. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il abbuż sesswali bejn studenti ġie rrappurtat u investigat 

f’dawn l-aħħar sentejn fl-iskejjel tagħna? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4946. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il darba nqabdu studenti fl-iskejjel tagħna bl-electronic 

cigarette (Vape) f’dawn l-aħħar sentejn? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4947. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm-il uffiċjal tas-saħħa u sigurtà (Health and Safety Teachers) 

hemm f’kull skola? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4948. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jaġġorna lill-Kamra u jgħid kemm hu l-allowance ta’ First Aider fi skola diviża f’kull jum ta’ 

xogħol? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4993. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid x'miżuri qegħdin jittieħdu sabiex il-bagħal taż-żunżan (hornet) ma jkomplix jagħmel aktar 

ħsara u sabiex il-popolazzjoni ta’ dan l-insett, ma tiżdiedx? Liema azzjonijiet ġew ikkomunikati sabiex jiġi 

kkontrollat l-impatt ta’ dan l-insett?  

 

02/01/2023 

 

 

* 5005. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex l-aħħar bozza fi Triq Toni Bajada, San Pawl il-Baħar (in-naħa ta' 

Triq il-Knisja) u li tinsab imwaħħla ma' faċċata ta' proprjetà terġa' tibda tixgħel hekk kif din il-bozza tinsab 

mitfija sa meta qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari? 

 

02/01/2023 
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* 5006. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex l-aħħar bozza fi Triq Marchesa Bugeja, San Pawl il-Baħar (in-naħa 

ta' Triq Parades) u li tinsab imwaħħla ma' faċċata ta' proprjetà terġa' tibda tixgħel hekk kif din il-bozza tinsab 

mitfija sa meta qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari? 

 

02/01/2023 

 

 

* 5007. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jieħu l-passi neċessarji biex jassigura li l-bozoz kollha li jinsabu fi Triq San Pawl u Triq 

Parades, San Pawl il-Baħar, ikunu qegħdin jiffunzjonaw hekk kif numru minn dawn il-bozoz jinsabu mitfija sa 

meta qiegħda ssir din il-mistoqsija parlamentari? 

 

02/01/2023 

 

 

* 5008. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kif il-Kunsill Lokali San Pawl il-Baħar informa lir-residenti dwar l-iskeda l-ġdida tal-ġbir 

ta' skart li bdiet titħaddem mit-2 ta' Jannar 2023? 

 

02/01/2023 

 

 

* 5010. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika l-ġranet u l-ħinijiet u fejn jingħata s-servizz ta' 

Tabib (General Practitioner) fil-bereġ u l-polikliniċi tal-Gvern? 

 

03/01/2023 

 

* 5011. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista li turi l-każijiet mill-1 ta' Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 

2022 fejn l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) ħarġet multa u din waqgħet minnħabba żball 

amministrattiv? Tista’ din il-lista turi, każ b’każ, kemm kien l-ammont u x’kienet ir-raġuni għaliex il-multa 

twaqqgħet? 

 

03/01/2023 

 

* 5012. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Minħabba li fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 4774 il-Ministru ma weġibx x'inhuma l-kwalifiċi, 

akkademiċi u mhumiex, li l-persuna, li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament, li għadu kif inħatar CEO 

tal-Awtorita  tal-Ippjanar għandu fl-ippjanar u/jew fl-Awtorità tal-Ippjanar u/jew f'pożizzjoni maniġerjali għolja 

u/jew fil-governanza korporattiva,  jista' l-Ministru jelenka dawn il-kwalifiċi?  Jista' jgħid kif dawn il-kwalifiċi u 

kif l-esperjenzi li semma fir-risposta tiegħu għall-mistoqsija parlamentari 4774 se jwasslu sabiex din il-persuna 

tibni kunsens u relazzjonijiet fost l-eżekuttivi, l-imsieħba u l-ħaddiema forza tax-xogħol u tkun kapaċi tifhem 

kwistjonijiet ġodda malajr u tieħu deċiżjonijiet għaqlin, tispira u toħloq fiduċja fl-awtorità u li taħdem taħt 

pressjoni, tippjana xogħol personali b'mod effettiv u tiddelega? 

 

03/01/2023 



9 

 

 

 

* 5013. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4343 u jgħid jekk fi Triq il-Port Ħieles, Birżebbuġa (in-naħa 

tal-Freeport) hux se jsiru traffic islands fil-junction ma’ Triq il-Girgħien? Jista' jgħid ukoll jekk hux ser isiru 

traffic calming measures u fiex se jkunu jikkonsistu? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5014. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-pjan ta' xogħlijiet fuq toroq residenzjali bħala parti mill-investiment ta' €100 miljun 

fis-sena għal seba' snin huwiex lest għas-sena 2023? F'każ li l-pjan huwa lest, jista' jelenka liema se jkunu t-

toroq residenzjali, lokalità lokalità, li se jitlestew sal-31 ta' Diċembru 2023? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5015. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-pjan ta' azzjoni li se jkun qed jitwettaq matul l-2023 sabiex 

tiġi upgraded is-sistema tad-drenaġġ f'Birżebbuġa u x'se tkun il-kapaċità tas-sistema wara l-upgrade u kif din 

tikkompara mas-sistema preżenti? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5041. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex ser isir ix-xogħol ta’ restawr neċessarju fil-Knisja ta’ Santa Barbara l-Belt 

Valletta tul din is-sena jew jekk hix ser tiġi inkluża fil-lista tal-istess bħala prijorità? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5042. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3484, jista’ l-Ministru jgħid jekk ix-xogħlijiet fuq il-

ground dedikat għal Joseph Delceppo f’Bormla humiex ser isiru tul din is-sena? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5062. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3485 dwar il-Paola Hub, jista’ d-Deputat Prim Ministru u 

Ministru għas-Saħħa jinforma lill-Kamra x’servizzi mediċi se jiġu offruti fl-imsemmi hub tul is-sajf li ġej, kif 

ukoll x’arranġamenti se jittieħdu in vista tat-traffiku li se jkun hemm? 

 

06/01/2023 
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* 5063. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3365, tista’ l-Ministru tgħid x’passi jew programmi ttieħdu 

jew se jittieħdu tul din is-sena dwar il-Buskett u ċjoè x’manutenzjoni u ammeljoramenti? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5064. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3365, tista’ l-Ministru tgħid x’passi jew programmi ttieħdu 

jew se jittieħdu tul din is-sena dwar il-Park ta’ San Klement f’Ħaż-Żabbar u ċjoè x’manutenzjoni u 

ammeljoramenti? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5065. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3488, tista’ l-Ministru tgħid jekk l-evalwazzjoni indikata 

għal Ġnien is-Serenità (magħruf bħala l-Ġnien taċ-Ċiniżi) f’Santa Luċija hijiex lesta jew le? Jekk iva, tista’ 

titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra? 

 

06/01/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 34 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika – Tieni Qari (Kont.) – 

Prim Ministru 

 

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

 

3. 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 

 

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

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

 

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

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

għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

15. Abbozz Nru 35 - Abbozz Nru 35 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija – 

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

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

9 ta’ Jannar 2023       SKRIVAN TAL-KAMRA 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT TAL-KONTIJIET DWAR L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA 

 

Il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 10 ta’ Jannar 2023 

fil-5.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament, b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti;  

2. Riżoluzzjoni dwar modifika parzjali fil-kuntratt enfitewtiku temporanju datat 12 ta’ Frar 2016 fl-atti tan-

Nutar Diana Galea dwar l-isptar veterinarju f’Ta’ Qali, limiti ta’ Ħ’Attard;   

3. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Ħamrun Spartans Football Club; u  

4. Riżoluzzjoni dwar trasferiment ta’ art lil Luqa St Andrews Football Club. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IS-SAĦĦA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa se jiltaqa' nhar it-Tnejn, 16 ta' Jannar 2023 fil-4.45 p.m. fil-Kamra 

tal-Kumitati fil-Parlament b'din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti;  

2. Stat ta' nuqqas ta' mediċini. Sitwazzjoni lokali fi sfond tas-sitwazzjoni globali; u 

3. Affarijiet oħra. 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa' nhar it-Tlieta, 17 ta' Jannar 2023 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 GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠIJIET 

 

Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠIJIET 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  

9 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 


