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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 76 

 

It-Tnejn, 16 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4201. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid jekk hemmx time frame għal meta ser jitressaq il-Vulnerable Adult Protection fil-

Parlament, peress li ilu jingħad minn Frar tas-sena 2021 li jinsab fi stadju avvanzat?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4202. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid x'qiegħed isir biex jiġi implimentat il-United Nations Convention for the Rights of 

Persons with Disability Act? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4203. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tgħid kemm hu n-numru ta’ każijiet pendenti f’kull servizz li jingħata mill-Aġenzija Sapport? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4204. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm waiting list ta’ persuni biex jirċievu xi 

servizz fiċ-Child Development Assessment Unit (CDAU), sal-ġurnata li tiġi mwieġba din id-domanda? 

 

21/11/2022 
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* 4205. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 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’ jgħid jekk huwiex konxju minn dan id-dewmien esaġerat u jekk iva, x’qed isir?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4206. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid jekk hemmx time frame ta’ meta ser jiġi trasferit iċ-

Child Development Assessment Unit (CDAU)?  

 

21/11/2022 

 

 

* 4617. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Fid-dawl tad-dikjarazzjoni li saret mill-Ministru li l-e-scooters se jkunu obbligati li jipparkjaw f’postijiet 

apposta, jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn il-postijiet allokati għall-parkeġġ hux ser ikunu qed jittieħdu mill-

parkeġġi għall-karozzi?  

 

29/11/2022 

 

 

* 4618. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta Transport Malta se tiltaqa’ mar-Reġjun il-Lvant meta dawn talbu li jiltaqgħu ma’ 

Transport Malta biex jiddiskutu l-problemi serji ta’ e-scooters?  

 

29/11/2022 

 

 

* 4619. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista’ l-Prim Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3865, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-

Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilu, u jgħid x’inhuma l-pjanijiet għal dak li 

kien jissejjaħ ‘White Rocks’ ġewwa Pembroke/Baħar iċ-Ċagħaq? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4620. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3866, jista’ l-Ministru jgħid fiex wasal l-istudju msemmi 

minnu f’din it-tweġiba? Jista’ jgħid jekk hux informat li biex l-iżvilupp mill-kumpanija, li d-dettalji dwarha qed 

jintbagħtu separatament,  iseħħ, l-Awtorità tal-Ippjanar għamlet din il-mina bħala kundizzjoni? 

 

29/11/2022 
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* 4621. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-line item 7163 fil-Baġit 2023, jista’ l-Ministru jgħid x’wassal għal tnaqqis fil-baġit għall-

Upgrading of Manoel Theatre, li minn €400,000 (2022) niżel għal €100,000, jiġifieri tnaqqis ta’ €300,000? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4622. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għal-line item 7020, Concert Hall, fil-Baġit 2023, jista’ l-Ministru jgħid x’wassal biex minn 

€500,000 (2022) niżel għal €50,000? 

 

29/11/2022 

 

 

* 4766. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 2183 fejn kien ġie mwieġeb “li x-xogħol fuq il-crash 

barriers qiegħed jitkompla u mistenni jkun lest fil-ġimgħat li ġejjin” jista’ l-Ministru jgħid għala għaddew iktar 

minn xahrejn u għadu ma tlestiex? Jista jgħid ukoll għala f'dawn l-aħħar ġimgħat ma tkompliex ix-xogħol fuq il-

crash barriers f'din l-imsemmija triq? 

 

05/12/2022 

 

 

* 4767. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid meta hu maħsub li ser isir resurfacing tat-trinek kollha tal-Junction tat-Triq ta Ħamet fix-

Xewkija, ta' Triq ir-Rabat u Triq Ta' Xħajma fin-Nadur, u dan wara li saru trinek f'din it-triq diversi xhur ilu u 

sal-lum għadhom bil-wiċċ tal-konkos? Ma taħsibx li triq arterjali li jkollha parti minnha bil-konkos hija ta' 

periklu serju għas-sewwieqa?  

 

05/12/2022 

 

 

* 4784. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm u fejn tħawlu siġar u arbuxelli mill-Ministeru għal Għawdex mill-elezzjoni sal-

lum? Jista’ jgħid ukoll kemm kienet l-ispiża biex tħawlu u minn min sar ix-xogħol? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4785. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm chargers għall-karozzi tal-elettriku f'Malta li huma b'xejn, fejn min jużahom 

ma jħallasx, u fejn jinsabu?  Tista' tgħid kemm hemm minn dawn l-istess chargers f'Għawdex, fejn min jużahom 

ma jħallasx,  u fejn jinsabu? 

 

06/12/2022 
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* 4797. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

B'effett minn meta daħlu fis-seħħ l-emendi ġodda tal-kera sal-lum,  jista' l-Ministru jgħid kemm huma l-każijiet 

li fihom l-Awtorità qed tħallas parti mill-kirjiet ta' akkomodazzjonijiet mikrija mingħand il-privat u liema kirjiet 

kienu daħlu fis-seħħ qabel l-1995? Jista' jgħid s’issa kemm hu l-ammont totali li l-Awtorità tad-Djar qed tħallas 

fis-sena jew hija tenuta tħallas fis-sena għal dawn il-kirjiet? Jista' jgħid kemm minn dawn il-kirjiet huma f'Malta 

u kemm minnhom huma f'Għawdex? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4798. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 3713 kollha kemm hi (intera) u jqiegħed fuq il-Mejda tal-

Kamra lista sħiħa tal-uffiċjali kollha minn Manager, Manager I u Manager II ’il fuq (sa DG) fil-Ministeru għal 

Għawdex, bid-dettalji tar-responsabiltajiet tagħhom u l-pakkett sħiħ ta’ kull uffiċjal u kemm ilhom (inkluż snin 

u xhur) f'din il-kariga? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4955. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm ċittadini ta’ pajjiżi terzi ngħataw visa tax-xogħol bejn l-2013 u l-ġurnata li fiha tiġi 

mwieġba din il-mistoqsija? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4956. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kif qed tiġi determinata l-evalwazzjoni tal-ħiliet għall-immigranti minn pajjiżi terzi, u 

x'qed isir biex jiġi żgurat li dawn l-individwi jkunu qed jaħdmu bl-iskills set li għandhom? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4957. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk jinħarġux visas tax-xogħol għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ibbażati fuq il-ħiliet 

li għandhom dawn l-immigranti? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4958. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-ħruġ ta' visa tax-xogħol lil ċittadini ta' pajjiżi terzi jkunx ibbażat fuq il-ħiliet 

tagħhom? Jista’ jagħti l-lista ta’ ħiliet meħtieġa li jeżistu? 

 

30/12/2022 
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* 4959. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ċittadini ta' pajjiżi terzi humiex meħtieġa li jagħmlu taħriġ obbligatorju f'setturi li 

jkunu għażlu li jaħdmu fihom? Għal kemm sar training? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4960. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ċittadini ta' pajjiżi terzi reġistrati biex jaħdmu f'Malta u f'Għawdex illum? 

 

30/12/2022 

 

 

* 5022. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb il-mistoqsija parlamentari 4168, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali u li issa ġiet riferuta lilha, u tgħid 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 

 

 

* 5023. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru twieġeb  il-mistoqsija parlamentari 4169, li oriġinarjament saret lill-Ministru għat-Trasport, l-

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

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

 

03/01/2023 

 

 

* 5024. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5025. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

03/01/2023 
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* 5026. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5027. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru kkonċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

03/01/2023 

 

 

* 5059. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar min applika għat-tielet sejħa tal-iskema ta’ fondi bit-titlu ‘Proġetti fil-

Komunità’ maħruġa mil-LESA? Liema kienu l-proġetti li ntgħażlu u kemm kien il-valur ta’ kull proġett? Liema 

kienu l-applikazzjonijiet, jekk kien il-każ, li ma ġewx ikkunsidrati u x’kienet ir-raġuni għal dan? Meta kienet id-

data tal-għeluq?  

 

06/01/2023 

 

 

* 5060. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kif jintgħażlu l-proġetti li jingħataw il-fondi permezz tal-iskema ta’ fondi bit-titlu 

‘Proġetti fil-Komunità’ maħruġa mil-LESA f’Jannar 2021? Kemm hu l-valur ta’ fondi li ġew allokati s’issa 

permezz ta’ din l-iskema? Kemm hu l-valur ta’ fondi li baqa’ disponibbli biex jiġu allokati permezz ta’ din l-

iskema? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5061. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien id-dħul tal-LESA miċ-ċitazzjonijiet, sena b’sena, bejn l-2019 u l-2022? 

Kemm minn dawn il-flus ingħataw lura direttament lill-kunsilli lokali u lill-kumitati reġjonali għal kull kunsill 

lokali/kumitat reġjonali għas-snin 2019, 2020, 2021 u 2022 separatament? Kemm minn dawn il-flus ingħataw 

lura permezz ta’ skemi lill-kunsilli lokali u lill-kumitati reġjonali għal kull kunsill lokali/kumitat reġjonali għas-

snin 2019, 2020, 2021 u 2022 separatament? 

 

06/01/2023 

 

 

* 5072. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara u jassigura li jkun hemm iktar membri tal-Korp tal-Pulizija fl-Għassa ta’ Wied il-Għajn, 

billi hemm iktar bżonn fil-lokalità li qiegħda tkompli tikber sew? 

 

06/01/2023 
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* 5073. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma dawk il-Kunsilli Lokali tat-Tielet Distrett li matul dawn l-aħħar tliet snin 

organizzaw regolarment il-Laqgħa Annwali tagħhom sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jwasslu l-ħsibijiet 

tagħhom? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5074. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux se jsiru xi tip ta’ traffic calming measures u tabelli fejn ikun hemm indikat il-

veloċità tal-karozzi fi Triq il-Qaliet, Marsaskala, minħabba n-numru ta’ inċidenti li jsiru f’din it-triq? Jekk le, 

min hu responsabbli li dan ix-xogħol isir kemm jista’ jkun malajr? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5075. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm persuni li daħlu l-isptar minħabba 

problemi tal-obeżità mis-sena 2020 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija u kemm kien hemm persuni li 

mietu kawża tal-obeżità f’dan il-perjodu msemmi? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5076. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm kien hemm viżti minn tobba tal-familja 

mħarrġa għand pazjenti bi problema ta’ saħħa mentali fid-dar tagħhom is-sena l-oħra u sad-data li tiġi mwieġba 

din il-mistoqsija? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5077. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm studenti li ġew bullied mis-sena 2020 sad-data li tiġi mwieġba din il-

mistoqsija u jekk dawn l-abbużi ġewx ikkontrollati? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5078. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid meta ser issir it-triq li tiġi f’Misraħ Ta’ Pizzuta fiż-Żejtun? 

 

09/01/2023 
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* 5089. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk Sqaq Qui-si-Sana, (jew Sqaq Xatt Qui-si-Sana), f’Tas-Sliema huwiex sqaq pubbliku 

jew privat? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5090. L-ONOR. GRAZIELLA ATTARD PREVI staqsiet lill- 

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

 

Dwar l-Iskema Specific Residence Authorisation (SRA) li kienet tirregolarizza l-pożizzjoni ta' asylum seekers, 

jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx data ta' meta din se terġa' tinfetaħ, u  dan sabiex diversi asylum seekers 

ġenwini, li ilhom snin jgħixu Malta u li llum il-ġurnata integraw ruħhom b'mod effettiv fis-soċjetà Maltija, 

jirregolarizzaw l-istatus tagħhom? 

 

09/01/2023 

 

 

* 5097. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3778, jista' l-Prim Ministru jaqsam l-imsemmija ammonti 

f’numri reali rispettivi għall-impjegati fis-settur pubbliku li huma ħaddiema ma' dipartimenti u/jew Ministeri u 

jgħid kemm minnhom huma impjegati ma' awtoritajiet? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5098. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 3778, jista' l-Prim Ministru jaqsam l-imsemmija ammonti 

f’numri reali rispettivi għall-impjegati fis-settur pubbliku u dak privat u jgħid kemm minnhom, f'termini reali, 

huma ħaddiema ta' nazzjonalita Maltija u kemm le? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5099. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4149, jista' l-Ministru jipprovdi lista tal-ismijiet ta' dawk li 

ħadu dawn il-biljetti tal-Manchester United, flimkien mas-sezzjoni li fiha ġew ikkategorizzati bħala eleġibbli kif 

intqal fl-istess risposta, u ċjoè jekk humiex: ġurnalisti, influencers, prize-winners, aġenti tal-ivjaġġar, operaturi 

turistiċi u organizzaturi ta’ konferenzi barranin? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5100. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk għandux il-ħsieb illi l-Gwardjani Lokali jiġu jaqgħu kollha taħt entità pubblika? 

 

10/01/2023 
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* 5101. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk għandux il-ħsieb illi jtejjeb il-kundizzjonijiet u l-pagi tal-Gwardjani Lokali? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5102. L-ONOR. DARREN CARABOTT staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista' l-Ministru jgħid meta se jitkompla r-renumbering tad-djar kollha f'Santa Venera li beda fl-2001? Jista' 

jgħid minn dak iż-żmien 'l hawn liema toroq tlestew, liema toroq baqa' jsiru u x'inhi r-raġuni ta' dan id-dewmien 

kollu? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5112. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4180, jista’ l-Ministru jagħti n-numru eżatt ta’ kemm 

hemm studenti li qed jagħmlu kors ta' Masters eżatt wara li temmew b’suċċess il-kors ta’ baċellerat u qed 

jirċievu stipendju għal dan? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5113. L-ONOR. RYAN CALLUS staqsa lill- 

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

 

B'referenza għal ċens temporanju tal-Gvern Malti għall-art fejn fuqha ġiet stabbilita l-kumpanija li d-dettalji 

dwarha qed jintbagħtu separatament, datat 3 ta' Ġunju 1963, jista' l-Ministru jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 

kopja tal-kuntratt pubbliku? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5124. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4644, jista' l-Ministru jagħti l-informazzjoni kollha mitluba 

u jgħid min ħa kull kuntratt? 

 

10/01/2023 

 

 

* 5125. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B'referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4852, jista' l-Ministru jgħid għalfejn is-servizz ġie estiż 

biss għal dawk li għandhom 22 u 23 sena? Meta se jkompli r-rollout għal dawk ta' 24 sena u akbar? 

 

10/01/2023 
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* 5135. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1022 fejn il-Ministru semma x-xogħlijiet li kellhom isiru 

fil-Mina ta’ Għajn Dwieli, jista’ l-Ministru jgħid meta se jitkomplew dawn ix-xogħlijiet u meta jaħseb li se jkun 

finalizzat dan ix-xogħol fuq id-daħla ewlenija għall-Kottonera ? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5136. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jara li jitwaħħlu lura biċċiet miż-żewġ sleeping policeman li nqalgħu bil-maltemp ġimgħat ilu fi 

Triq Santa Tereża, Bormla? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5137. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1025, jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm xi żviluppi 

dwar ix-xogħol fuq Triq Wiġi Rosato, Bormla? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5138. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 1564 fejn jien staqsejt li jkun ikkonsidrat li jsir reserved 

parking għar-residenti tal-Kottonera, jista’ l-Ministru jgħid kienx hemm żviluppi dwar din il-problema li qed 

tolqot lir-residenti tal-Kottonera? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5139. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 1278 dwar il-pjan li kien hemm sabiex jinbena multi-level 

car park fiż-Żona ta’ Santa Margerita, Bormla u jgħid jekk kienx hemm żviluppi konkreti? 

 

11/01/2023 

 

 

* 5140. L-ONOR. CHRIS AGIUS staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid liema huma dawk it-toroq fil-lokalitajiet tat-Tieni Distrett li se jsirilhom wiċċ ġdid? 

 

11/01/2023 
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* 5156. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għal Communal Reserved Parking Bays għal 

Blue Badge Holders? Kemm hi l-medja ta' żmien ta' stennija sabiex applikant ikun infurmat jekk l-applikazzjoni 

kinitx aċċettata jew le? F'każ li l-applikazzjoni tkun aċċettata, kemm idum dan il-proċess sabiex dan il-parkeġġ 

ikun jista' jinżebagħ fit-triq? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5157. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm applikazzjonijiet pendenti għal Personalised Reserved Parking Bays għal 

Blue Badge Holders? Kemm hi l-medja ta' żmien ta' stennija sabiex applikant ikun infurmat jekk l-applikazzjoni 

kinitx aċċettata jew le? F'każ li l-applikazzjoni tkun aċċettata, kemm idum dan il-proċess sabiex dan il-parkeġġ 

ikun jista' jinżebagħ fit-triq? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5158. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5053 u ċjoè: 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? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5161. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4470 u jgħid kemm persuni residenti Ħal Tarxien qed 

jibbenefikaw minn xi forma ta’ pensjoni u jistax jindika s-sess tal-istess? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5162. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġibiet tal-mistoqsijiet parlamentari 2281 u 4464, jista’ l-Ministru jgħid jekk ġiex deċiż x’se 

jsir mill-Casino di Venezia u l-lukanda biswit sabiex jinbdew il-proċeduri neċessarji biex jitħaddmu? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5163. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il darba attenda laqgħat barra minn pajjiżna in konnessjoni max-xogħol 

Ministerjali tul is-sena li għaddiet?  Jista’ jgħid ukoll min akkumpanjah u kemm kienu l-ispejjeż relattivi tal-

vjaġġ u l-akkomodazzjoni? 

 

12/01/2023 
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* 5164. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm il-darba attenda laqgħat barra minn pajjiżna in konnessjoni max-xogħol 

Ministerjali tul is-sena li għaddiet? Jista’ jgħid ukoll min akkumpanjah u kemm kienu l-ispejjeż relattivi tal-

vjaġġ u l-akkomodazzjoni? 

 

12/01/2023 

 

 

* 5165. 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, 2928, 4461 u 5066 jista’ l-Ministru 

jgħid meta se jibda jsir ix-xogħol neċessarju fi Pjazza Antoine de Paule Raħal Ġdid? Jista’ jgħid jekk hux 

possibbli li sal-aħħar tal-leġiżlatura preżenti dan ikun konkluż? 

 

12/01/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. 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 

 

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

Ministru 

 

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

 

4. 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 

 

5. Abbozz Nru 30 – Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Vjolenza Domestika – Tieni Qari – Ministru għall-Intern, 

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

 

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

għall-Ġustizzja 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. Abbozz Nru 16 – Abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att kontra Money Laundering – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

10. 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 

 

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

 

12. Abbozz Nru 19 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti – 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 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi u 

x-Xogħol 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. Abbozz Nru 37 – Abbozz ta’ Liġi dwar Emendi u Tħassir ta’ Liġijiet Varji dwar l-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet 

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

 

19. Abbozz Nru 38 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

20. Abbozz Nru 39 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

21. Abbozz Nru 40 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 3) – Tieni Qari – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

 

 

 

         RAYMOND SCICLUNA 

16 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 DWAR IX-XOGĦOL TAL-KAMRA 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 17 ta’ Jannar 2023 fit-3.30 p.m. fil-Kamra 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; u 

2. Xogħol tal-Kamra 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR L-AFFARIJIET BARRANIN U EWROPEJ 

GRUPP TA’ ĦIDMA I (in camera) 

 

Il-Grupp ta’ Ħidma I fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 17 ta’ 

Jannar, 2023 fl-4.30 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament il-Belt b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2.  Konsiderazzjoni ta’ 10 proposti leġiżlattivi fir-rigward tal-osservanza tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u proporzjonalità: u 

3. Skrutinju ta’ proposti leġiżlattivi u dokumenti oħra maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni 

Ewropea. 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-AFFARIJIET TA’ GĦAWDEX 

 

Il-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta’ Għawdex se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 6 ta’ Frar 2023 fl-4.30 p.m. fil-Kamra 

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

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Diskussjoni dwar l-espansjoni tas-servizzi fil-Port tal-Imġarr, Għawdex; u 

3. Affarijiet oħra. 

 

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  

16 ta’ Jannar 2023                                SKRIVAN TAL-KAMRA 


