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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 74 

 

L-Erbgħa, 11 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

* 4195. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hemm waiting list ta’ persuni b’diżabilità biex jirċievu s-servizzi msemmija hawn 

taħt, sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda:  

a. Special ID Card;  

b. Blue Badge; u  

ċ. kull servizz fiċ-Child Development Assessment Unit (CDAU)? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4196. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid fiex wasal il-proġett REACH?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4197. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il persuna fil-mument qiegħda tuża s-servizz ta’ Sonia Tanti Independent Living? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4198. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hijiex tindirizza l-logo tad-diżabilità peress li jeżistu abilitajiet differenti? Għaliex 

nitkellmu fuq Inklużjoni soċjali, madankollu l-logo jibqa’ dak ta’ siġġu tar-roti? 

 

21/11/2022 
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* 4199. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x’qed isir minħabba nuqqas ta’ riżorsi fiċ-Child Development Assessment Unit (CDAU), 

speċjalment fejn jidħlu early interventions?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4200. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid 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? Tista’ l-Ministru 

tgħid jekk hijiex konxja minn dan id-dewmien esaġerat u jekk iva, x’qed isir?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4524. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar il-proġetti u inizjattivi li Għawdex se jibbenefika minnhom permezz 

tal-programm ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea 'Recovery and Resilience Facility Fund (RRF)' fix-xhur li ġejjin? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4525. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar tender iffinanzjat mill-EU: CfT:IMT005/2022 Re-Publication of 

IMT012/2021 - 'Construction and Extension of Marsamxett Ferry Landing Place in an Environmentally 

Friendly Manner' u jgħid fiex wasal il-proċess ta' aġġudikazzjoni ta' din l-imsemmija tender u meta hu ppjanat li 

jibda x-xogħol mitlub minn din l-imsemmija sejħa? 

 

28/11/2022 

 

 

* 4600. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3644 u jgħid liema huma t-toroq (isem tat-triq u r-raħal) 

ġewwa Għawdex li l-Ministeru għal Għawdex applika għalihom u jgħid liema minnhom ġew aċċettati u liema 

ma ġewx aċċettati biex isiru matul is-snin 2022 u 2023 mill-programm 'Rural Development Programme 2014-

2020 Measure 4.3 - European Agricultural Fund for Rural Development' u kemm se jingħata flus minn dan il-

fond il-Ministeru għal Għawdex għal dawn it-toroq? 

 

29/11/2022 

 

* 4601. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsijiet parlamentari 3634 u 3823 dwar is-sejħa li ħareġ il-Ministeru tiegħu 

f’dawn l-aħħar ġimgħat għal “Tender for the management (service of tradesmen operators) of the fishers' 

facilities situated at Mġarr, Marsalforn and Xlendi, Gozo” jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija intera (kollha 

kemm hi) u jgħid ukoll min kien qed joffri dan is-servizz, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin u kemm kienet 

l-ispiża, sena b'sena, f'dawn l-aħħar ħames snin? 

29/11/2022 
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* 4611. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3862, jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija kollha kemm 

hi u jgħid min huma l-membri tal-Bord tal-Allokazzjonijiet? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4612. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm tqassmu postijiet b’allokazzjonijiet minn Jannar 2022? Kemm minn dawn li 

tqassmu huma units tal-Gvern u f’liema lokalità jinsabu? Jista’ jgħid ukoll kemm minnhom huma mill-iskema li 

permezz tagħha ġew mikrija mill-privat biex jingħataw b’subletting lill-klijenti tal-Awtorità tad-Djar? Jista’ l-

Ministru jgħid ukoll kemm kienu dawn u f’liema lokalitajiet minn Jannar 2022? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4613. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm qed tħallas kera l-Awtorità tad-Djar għall-Binja A li għandha l-Awtorità u jpoġġi 

fuq il-Mejda tal-Kamra l-kuntratt tal-kirja? Jista’ jgħid kemm qed tiswa f’kera annwali? Jista’ jgħid ukoll kemm 

kienet in-nefqa fir-refurbishment tal-Binja A?  

 

29/11/2022 

 

 

* 4614. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm daħlu impjegati ġodda jaħdmu mal-Awtorità tad-Djar mill-2017 sal-lum? Jista’ 

jagħti lista tal-kategoriji fejn dawn daħlu jaħdmu? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4615. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3863, li oriġinarjament saret lill-Ministru għax-

Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, u ċjoè: Fid-dawl li fid-Diskors tal-Baġit 2023 il-Ministru għall-Finanzi f’paġna 

74 tkellem dwar reklamazzjoni tal-art, jista’ l-Ministru jgħid fejn u/jew f’liema parti ta’ Malta ser isir dan l-

istudju biex ikun hemm reklamazzjoni tal-art? Jista’ l-Ministru jgħid ma’ liema stakeholders huwa biħsiebu li 

jikkonsulta? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4616. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3864, jista’ l-Ministru jgħid min huma dawn l-

istakeholders? 

 

29/11/2022 
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* 4731. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4058, tista’ l-Ministru tgħid jekk hijiex il-Ministru stess li 

tiddetermina li persuna, meta tiġi magħżula bħala membru tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-

Ilma (REWS), tissodisfa pjenament il-kriterji kollha elenkati skont il-published criteria magħmula skont l-Att 

dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma, Kap. 545?  

 

02/12/2022 

 

 

* 4749. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jgħid jekk il-Gvern hux lest li jintroduċi kriterji oġġettivi u trasparenti li jirregolaw il-

ħatriet tal-membri biex dawn jagħmlu parti minn xi bord ta’ awtorità regolatorja u dan bħalma diġà hemm fil-

każ tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS) skont il-Kap. 545, biex jiġi assigurat li l-membri 

jintgħażlu skont l-esperjenza u l-ħila tagħhom fis-settur konċernat? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4949. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il infermiera qiegħda bil-maternity leave? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4950. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien l-average tal-perjodu tal-leave matern 

tal-infermiera f’dawn l-aħħar tliet snin? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4951. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il infermier irriżenja f’dawn l-aħħar ħames 

snin? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4952. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jagħti kemm hemm VAT refunds li jridu jingħataw u meta dawn se jingħataw? 

 

30/12/2022 
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* 4953. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm għamlu żjarat uffiċjali d-Dipartiment tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-

Post tax-Xogħol (OHSA) fl-aħħar sitt xhur u f’liema qasam? Kemm instabu irregolaritajiet? Kemm inqatgħu 

multi u f’kemm żmien li l-irregolaritajiet ġew irranġati? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4954. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hu n-numru ta’ Maltin li emigraw biex jaħdmu barra minn Malta? Ta’ liema età?  

 

30/12/2022 

 

 

* 5016. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk hemmx ħsieb li l-monti, li kull nhar ta’ Sibt jarma f’Ħal Qormi, jiġi rilokat għal żona 

oħra? Jekk iva, jista’ jgħid fejn se jiġi rilokat? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5017. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti d-dati li fihom iltaqa' l-kumitat intern tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja 

(FIAU) magħruf bħala Cental Monitoring Committee matul l-2020? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5018. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti d-dati li fihom iltaqa' l-kumitat intern tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja 

(FIAU) magħruf bħala Cental Monitoring Committee matul l-2021? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5019. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jagħti d-dati li fihom iltaqa' l-kumitat intern tal-Korp għall-Analisi ta’ Informazzjoni Finanzjarja 

(FIAU) magħruf bħala Cental Monitoring Committee matul l-2022? 

 

03/01/2023 
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* 5020. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5021. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim 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? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5047. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru telenka r-raġunijiet għaliex il-Multi-Material Recovery Facility f'Ħal Far ma bdietx topera 

matul ir-raba' kwart tal-2022 kif kien intqal fil-mistoqsija parlamentari 2910? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5048. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B'referenza għat-tender li ġie ppubblikat għax-xiri ta' 250 vettura elettrika għas-Servizz Pubbliku, jista' l-Prim 

Ministru jindika, Ministeru Ministeru u/jew Dipartiment Dipartiment, kemm kull Ministeru u/jew Dipartiment 

juża vetturi u kemm minn dawn se jinbidlu għal vettura elettrika? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5049. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jindika kemm hawn persuni li jagħmlu użu mill-mediċina 

Pirfenidone (Tablets) IP 400mg u jekk din il-medicina tingħatax b'xejn mill-Gvern? F'każ li tingħata, lil kemm 

nies tingħata u għal liema kondizzjonijiet? F'każ li ma tingħatax, x'inhi r-raġuni li ma tingħatax u jistax jgħid 

jekk hemmx xi ħsieb li tibda tingħata? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5050. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid liema huma l-korsijiet fl-Università ta' Malta li se jkollhom is-sistema ta' numerus clausus 

fid-dħul li jmiss u kemm se jkun in-numru ta' studenti li se jitħallew jidħlu f'kull wieħed minn dawn il-korsijiet 

universitarji?  Jista' jgħid jekk hemmx il-ħsieb li għal dawn il-korsijiet din is-sistema titneħħa jew tinbidel u 

meta?  Jista' jgħid ukoll jekk hemmx il-ħsieb li meta studenti jmorru jistudjaw f'universitajiet Ewropej 

minnħabba n-numerus clausus, dawn jibdew jieħdu refund tal-ispejjeż għall-istudji tagħhom? 

05/01/2023 
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* 5051. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jelenka lista ta' bus shelters ġodda lokalità lokalità li saru mill-Gvern Lokali rispettiv matul is-

snin 2020, 2021 u 2022? Jista' jipprovdi lista lokalità lokalità ta' talbiet pendenti u meta saru mill-Gvern lokali 

rispettiv? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5052. L-ONOR. STANLEY ZAMMIT staqsa lill- 

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

 

Minħabba li l-Ministru fit-tweġiba tiegħu għall-mistoqsija parlamentari 4602 ma rrispondiex għal mistoqsijiet 

fl-istess domanda imma rrefera biss għal mistoqsijiet preċedenti li fil-fatt ma ġewx imwieġba lanqas, jista' l-

Ministru jgħid jekk intbagħtietx kopja tal-istudji dwar il-ħsejjes li se jkunu qed jiġu ġġenerati mit-trakka tal-

karozzi f'Ħal Far lill-Kunsilli Lokali ta' Birżebbuġa, taż-Żurrieq u ta' Ħal Safi? Jista' jagħti d-dati meta saru 

laqgħat ta' konsultazzjoni ma’ dawn il-Kunsilli, x'kienu l-punti mqajmin, kif dawn il-punti se jiġu indirizzati u 

jippreżenta dokumentazzjoni li turi dan? Jista' jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport jew rapporti dwar il-

ħsejjes li mistennija jiġu ġġenerati u kif dawn se jiġu mitigati? 

 

05/01/2023 

 

 

* 5053. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4686 dwar proġetti u investiment fix-Xemxija Heritage 

Trail, jista' l-Ministru jgħid x'kien l-investiment li sar speċifikament fix-Xemxija Heritage Trail (li l-aċċess 

tagħha huwa minn Triq Raddet ir-Roti) u mhux f'siti oħra bħalma ssemma f’din it-tweġiba? Jista' jgħid liema hi 

dik l-NGO li hemm referenza għaliha fl-istess tweġiba? X'assistenza qed tingħata mill-Kunsill Lokali u x'qed 

jitwettaq mill-istess NGO? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5054. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4812 dwar każijiet ta’ vandaliżmu fuq vetturi, jista' l-

Ministru jgħid jekk kinux identifikati dawk responsabbli għal dawn il-każijiet ta’ vandaliżmu fuq vetturi? Jekk 

iva, jista' jgħid jekk dawn tressqux il-Qorti? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5055. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4829 jista’ l-Ministru jgħid sena b’sena kemm ibbenefika l-

Malta Paralympic Committee?  

 

06/01/2023 
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* 5056. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4808 dwar bozoz f'Dawret in-Nawfraġju, San Pawl il-

Baħar, jista’ l-Ministru jgħid fejn ġew installati l-bozoz il-ġodda u meta ġew installati? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5057. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3180, dwar skema ta’ fondi bit-titlu ‘Proġetti fil-Komunità’ 

maħruġa mil-LESA, għall-ewwel sejħa, jista’ l-Ministru jgħid liema kienu dawk il-45 kunsill lokali li applikaw, 

liema kienu l-21 proġett li ntgħażlu u kemm kien il-valur ta’ kull proġett? Liema kienu ż-żewġ applikazzjonijiet 

li waslu wara d-data tal-għeluq u għalhekk ma ġewx ikkunsidrati? Meta kienet id-data tal-għeluq?  

 

06/01/2023 

 

 

* 5058. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3180, dwar skema ta’ fondi bit-titlu ‘Proġetti fil-Komunità’ 

maħruġa mil-LESA, għat-tieni sejħa, jista’ l-Ministru jgħid liema kienu dawk it-30 kunsill lokali li applikaw, 

liema kienu l-21 proġett li ntgħażlu u kemm kien il-valur ta’ kull proġett? Liema kienu ż-żewġ applikazzjonijiet 

li waslu wara d-data tal-għeluq u għalhekk ma ġewx ikkunsidrati? Meta kienet id-data tal-għeluq?  

 

06/01/2023 

 

 

* 5066. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 1390, 1657, 2056 u 2928, jista’ l-Ministru jgħid meta se 

jibda jsir ix-xogħol neċessarju fi Pjazza Antoine de Paule, Raħal Ġdid u jekk jistax jinforma lill-Kamra li 

almenu sal-aħħar tal-Leġiżlatura preżenti, dan se jkun konkluż? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5067. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-Għassa tal-Pulizija f’Ħal Tarxien tinfetaħ iktar spiss u jindika x’xogħol ta’ 

manutenzjoni sar is-sena li għaddiet u x’xogħol beħsiebu jsir din is-sena? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5068. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2931, jista’ l-Ministru jgħid meta x-xogħlijiet fuq l-ilqugħ 

tal-ħadid li hemm fix-Xatt tax-Xgħajra effettivament se jibda billi diġà bdew jaqgħu biċċiet minnhom u hemm 

oħrajn li fihom sadid avvanzat? 

 

06/01/2023 
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* 5069. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2920, jista’ l-Ministru jara li fil-lista tal-prijoritajiet minnu 

indikati, il-bankina fi Triq San Nikola Attard, Żejtun issir malajr? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5070. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li l-Għassa tal-Pulizija f’Santa Luċija tinfetaħ iktar spiss u jindika x’xogħol ta’ 

manutenzjoni sar is-sena li għaddiet u x’xogħol beħsiebu jsir din is-sena? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5071. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2251, 4099 u 4462, jista’ l-Ministru jgħid jekk il-Pjan 

għat-Turiżmu għal Wied il-Għajn huwiex lest jew le? 

 

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 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 

 

16. Abbozz Nru 36 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) – 

Tieni Qari – Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

17. Abbozz Nru 21 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali – Tielet Qari – 

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

 

 

 

 

 

 

          RAYMOND SCICLUNA 

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

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            RAYMOND SCICLUNA  

10 ta’ Jannar 2023                               SKRIVAN TAL-KAMRA 

 

 

 

 


