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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 50 
 
It-Tnejn, 14 ta’ Novembru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.00 p.m. 
 
L-Ispeaker l-Onor. Anġlu Farrugia ppreseda. 
 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-
Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari 
għar-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Rebecca Buttigieg kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
L-Onor. Glenn Bedingfield u l-Onor. Beppe Fenech Adami kienu msiefra fuq xogħol parlamentari. 
 
L Onor. Graham Bencini kien imsiefer fuq xogħol uffiċjali tal-partit. 
 
Il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. Abigail Camilleri u l-
Onor. Amanda Spiteri Grech kienu skużati. 
 
Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur l-Onor. Julia Farrugia 
Portelli, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor. Aaron Farrugia, il-
Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagh, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton 
Grima, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Keith 
Azzopardi Tanti, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Charles Azzopardi, l-Onor. Adrian Delia u l-Onor. 
Carmelo Mifsud Bonnici kienu assenti. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 49 li saret fl-14 ta’ Novembru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li dakinhar is-Sedja rċeviet mill-Awditur Ġenerali rapport u qiegħed 
fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 830 Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem Follow up Audits 
Report by the National Audit Office 2022 – Volume II. 

 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
 
Fl-4.30 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 2733 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, l-Onor. Chris Fearne, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 831 Tabella li turi tagħrif dwar direct orders mogħtija fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-

Ministru għas-Saħħa lil kumpanija partikolari fil-perjodu bejn Jannar u Ottubru 2022, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3691. 

 
Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet, l-Onor. Silvio Schembri, qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 832 Informazzjoni addizzjonali għall-interpellanza 23317 tat-Tlettax-il Leġislatura li 

turi tagħrif dwar direct orders mogħtija mill-Malta Gaming Authority fil-perjodu 
bejn Marzu 2013 u Novembru 2021. 

 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, qiegħdet fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 833 Tabella li turi tagħrif dwar l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju (CO2) fis-snin 

bejn l-2010 u l-2020, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3613; 
 
P.L. 834 Tabella li turi tagħrif dwar l-emissjonijiet ta’ dijossidu tal-karbonju (CO2) għall-

kategoriji ‘Produzzjoni tal-Elettriku’ u ‘Trasport tal-Art’ fis-snin bejn l-2010 u l-
2020, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3614; 

 
P.L. 835  Tabella li turi l-paga annwali mħallsa lis-Senior Management ta’ Wasteserv (Malta) 

Ltd, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3615; 
 
P.L. 836  Tagħrif dwar il-kwalifiki tas-senior management tal-WasteServ (Maltta) Ltd, bi 

tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3616; 
 
P.L. 837 9 ittri mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi relatati ma’ xogħlijiet fil-limiti ta’ 

Triq il-Marfa, il-Mellieħa bir-referenza tal-applikazzjoni PA/00306/19 datati 21 ta’ 
Frar 2019 u 3 ta’ Settembru 2019, bir-referenza PA 00319/18 datata 22 ta’ Frar 2019, 
bir-referenza PA/00319/19 datata 6 ta’ Settembru 2019, bir-referenza PA/00898/20 
datata 20 ta’ Marzu 2020, bir-referenza PA/04715/20 datati 28 ta’ Awwissu 2020 u 
5 ta’ Frar 2021, u bir-referenza PA/08852/17 datati 20 ta’ Marzu 2018 u 26 ta’ 
Settembru 2018, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3797. 

 
Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol, l-Onor. Clyde Caruana, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 838 Tagħrif dwar CEOs impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 
għall-Finanzi u x-Xogħol, bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3591; 

 
P.L. 839 Tabella li turi tagħrif dwar direct orders mogħtija fid-dekasteru li għalih hu 

responsabbli l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol lil kumpanija partikolari fil-
perjodu bejn Jannar u Ottubru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
3690; 

 
P.L. 840 Kopja ta’ Exemption Order numru OCfR 44/18 maħruġa fl-4 ta’ Novembru 2022 lil 

Life Network Foundation skont l-artikolu 12(2) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income, 
Kap. 123; 

 
P.L. 841 Status report ta’ sitt xhur mill-persuna kompetenti tal-Pilatus Bank plc għall perjodu 

bejn Ġunju 2021 u Diċembru 2021, skont l-artikolu 29(3)(e) tal-Att dwar il-
Kummerċ Bankarju, Kap. 371; u 

 
P.L. 842 Status report ta’ sitt xhur mill-persuna kompetenti tal-Pilatus Bank plc għall perjodu 

bejn Jannar 2022 u Ġunju 2022, skont l artikolu 29(3)(e) tal-Att dwar il-Kummerċ 
Bankarju, Kap. 371. 

 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 843 Rapport bl-isem Gozo & Comino Local Plan – Executive Summary datat Ġunju 

2020, bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3677; u 
 
P.L. 844 Żewġ full development permissions għal sit fi Triq il-Marfa, il-Mellieħa bir-

referenza PA/00898/20 datat 11 ta’ Marzu 2022 u bir-referenza PA/00852/17 datat 
10 ta Jannar 2019 , bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3793. 

 
f’isem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 845 Tagħrif dwar CEOs impjegati fid-dekasteru li għalih hu responsabbli l-Ministru 

għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, bi tweġiba għall mistoqsija 
parlamentari numru 3592; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 846 Tabella li turi tagħrif dwar in-numru ta’ letturi li jaħdmu full time jew part time fl-Università 

ta’ Malta maqsuma skont id-Dipartiment u l-Fakultà, bi tweġiba għall-mistoqsija 
parlamentari numru 3748; u 

 
P.L. 847 Tabella li turi in-numru ta’ studenti għal kull sena u għal kull kors fl-Università ta’ 

Malta, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3749. 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
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Skont il-mozzjoni 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022 u bil-permess, il-Kamra għaddiet għall-item 2 li kien 
jidher fuq l-Aġenda. 
 
1. ABBOZZ TA’ LIĠI LI JEMENDA L-ATT DWAR IT-TIĠDID TA’ KIRI TA’ RABA’ 

 - ABBOZZ NRU 15 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo ppropona l-
konsiderazzjoni mill-ġdid ta’ Klawsola 2 tal-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ 
Kiri ta’ Raba’ skont l-Ordni Permanenti 104.  L-Onor Refalo ippropona wkoll li l-Kamra tirriżolvi 
ruħha f’Kumitat biex tittratta minnufih dan l-istadju ta’ rikonsiderazzjoni fil-Kumitat. 
 
Il-Ministru għall-Ġustizzja l-Onor. Jonathan Attard issekonda. 
 
Il-mozzjoni għaddiet nem. con. 
 
L-Ispeaker informa li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, il-ħin li jittieħed 
għall-konsiderazzjoni mill-ġdid fil-Kumitat, kellu jiżdied mal-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol. 
 
Il-Kamra marret f’Kumitat. 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. David Agius, Deputy Speaker, ippreseda. 
 
KONSIDERAZZJONI MILL-ĠDID TA’ KLAWSOLA 2  
 
L-Onor. Toni Bezzina ressaq din l-Emenda “I”: 
 
Klawsola 2 
 
Paragrafu (e), kif emendat, tas-subartikolu (2A), kif miżjud bi klawsola 2, għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej: 
  

“(e) il-kera kif riveduta mill-Bord ma għandhiex teċċedi wieħed punt ħamsa fil-mija (1.5%) fis-
sena tal-valur tal-art libera u franka stabbilit skont il-paragrafu (ċ);”. 
 
Clause 2 
 
Paragraph (e), as amended, of sub-article (2A), as added by clause 2, shall be substituted by the 
following: 
  

“(e) the rent revised by the Board shall not exceed one point five per cent (1.5%) per annum of the 
value of the land free and unencumbered made in accordance with paragraph (c);”. 
 
L-Emenda  “I” għaddiet nem. con. 
 
KLAWSOLA 2, kif emendata, għaddiet nem. con. u kienet ordnata ssir parti mill-Abbozz ta’ Liġi. 
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Fuq mozzjoni tal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, il-Kumitat qabel 
li jawtorizza lill-Iskrivan tal-Kamra biex jikkoreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-
rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista’ jkun hemm bżonn. 
 
Fil-4.38 p.m. il-Kamra rriżumiet u d-Deputy Speaker irrapporta li Klawsola 2 tal-Abbozz ta’ Liġi 
msejjaħ “Att sabiex jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri ta’ Raba, Kap. 199” kienet għaddiet mill-
istadju tal-Kumitat b’emenda. 
 
 
1.  ESTIMI ĠENERALI 2023  -  KUMITAT TA' PROVVISTA – ID-DISA’ SEDUTA 

STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f'Kumitat. 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. David Agius, Deputy Speaker, ippreseda. 
 
 
MINISTERU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA 
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, l-Onor. Miriam Dalli, ressqet dawn 
ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 33  -   MINISTERU GĦALL AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €814,190,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt 
il-Vot 33 - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi 
Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 34   -   AMBJENT MALTA 
  
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €15,553,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt 
il-Vot 34 – Ambjent Malta, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT XVI  -   MINISTERU GĦALL AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-
INTRAPRIŻA  -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €116,758,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt 
il-Vot XVI - Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz 
tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
 
Id-Deputy Speaker informa lill-Kumitat li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ 
Ottubru 2022, il-ħin tad-diskussjoni kellu jkun ta’ tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema 
tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs għall-Gvern. 
 
Fil-4.41 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. Janice Chetcuti ressqet din 
l-Emenda: 
 
VOT 33   - MINISTERU GĦALL-AMBJENT, L-ENERĠIJA U L-INTRAPRIŻA   
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Personal Emoluments 
 
Item 11 - Holders of Political Office 
 
Ħassar iċ-ċifra “€53,364” u ssostitwixxi minflok iċ-ċifra “€53,361”. 
 
Delete the figure “€53,364” and substitute therefor the figure “€53,361”. 
 
Fis-6.09 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Janice Chetcuti, l-Onor. Mark Anthony Sammut, l-Onor. Eve 
Borg Bonello u l-Onor. Rebekah Borg għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Cressida Galea, l-
Onor. Malcolm Paul Agius Galea, l-Onor. Randolph De Battista u l-Onor. Miriam Dalli għan-naħa 
tal-Gvern. 
 
Bil-permess tal-Kumitat, l-Onor. Mark Anthony Sammut, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 848  Data ppubblikata mill-Enemalta dwar Fuel Mix composition għas-sena 2019;  
 
P.L. 849  Artiklu li deher fis-sit online tal-Malta Independent fl-1 ta’ Marzu 2018 bl-isem 

‘Medicinal cannabis industry to generate close to 500 jobs in three years; u 
 
P.L. 850  Artiklu li deher fis-sit online ta’ TVM News bl-isem ‘26 projects in the field of 

medicinal cannabis approved with a €153 million plus investment. 
 
 
Fis-7.40 p.m., id-diskussjoni kienet konkluża skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ 
Ottubru 2022. 
 
 
Il-Kamra rriżumiet u l-Viċi President tal-Kumitati l-Onor. Michael Farrugia rrapporta li skont 
il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru 
għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża kienet ġiet konkluża, u li l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti 
mressqa kienu posposti għal data li kellha tiġi komunikata aktar ’il quddiem mill-Gvern. 
 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Onor. Michael Farrugia, President tal-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozzi ta’ 
Liġi, irrapporta li l-Abbozz Nru 7 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-
Saħħa - kien għadda mill-Kumitat mingħajr emendi. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Fit-7.41 p.m., il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża ipproponiet l-aġġornament 
tal-Kamra għat-Tlieta, 15 ta’ Novembru 2022 fid-9.00 a.m. b'din l-aġenda: 
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Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 
 

L-Għaxar Seduta Stabbilita  -  Ministeru għal Għawdex 
 
Vot 26    -  Ministeru għal Għawdex 
Vot XIII -  Ministeru għal Għawdex – Kapital 

 
  2. Ministeru għas-Saħħa  -  Votazzjonijiet 
  3. Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali  -  Votazzjonijiet 
  4. Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli -  Votazzjonijiet 
  5. Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal  -  Votazzjonijiet 
  6. Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali -  Votazzjonjiet 
  7. Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ  -  Votazzjonijiet 
  8. Ministeru għall-Ġustizzja  -  Votazzjonijiet 
  9. Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali  -  Votazzjonjiet 
10. Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża  -  Votazzjonijiet 
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża informat lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ 
Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għal Għawdex 
kellha tieħu mhux aktar minn tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u 
kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs għall-Gvern.  
 
Il-Ministru informat ukoll lill-Kamra li din is-seduta, se tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u 
l-ħin tal-aġġornament ma jitteħidx. 
 
Fit-7.43 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tat-25 ta’ Ottubru 2022.  
 

 
 
 
 
RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
KONFERMATI   

 
 
 
   ONOR. DAVID AGIUS 
   DEPUTY SPEAKER 


