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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 54 
 
L-Erbgħa 16 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-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-Onor. Roderick Galdes, il-Ministru għall-Intern, 
is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza l-Onor. Byron Camilleri u l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u 
l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
L-Onor. Carmelo Abela, 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. 
 
L-Onor. Amanda Spiteri Grech kienet skużata. 
 
Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, is-Segretarju 
Parlamentari għad-Djalogu Soċjali l-Onor. Andy Ellul, l-Onor. Chris Agius, l-Onor. Romilda Baldacchino 
Zarb, l-Onor. Ivan Bartolo, l-Onor. Janice Chetcuti u l-Onor. Edward Zammit Lewis kienu assenti. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 53 li saret fis-16 ta’ Novembru 2022 kienu kkonfermati. 
 
 
RULING TAS-SEDJA 
 
L-Ispeaker ta ruling fuq każ imqajjem mill-Onor. Robert Cutajar fis-Seduta 52 tal-15 ta’ Novembru 2022 
dwar l-assenza tal-Onor. Aaron Farrugia, Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, waqt 
il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari ta’ dakinhar. 
 
 
MISTOQSIJIET  

 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
 
Fl-4.32 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 2888 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
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TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, l-Onor. Owen Bonnici, qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 869  Tagħrif dwar skemi u allokazzjonijiet li l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern 

Lokali offra lill-għaqdiet volontarji fis-snin 2021 u 2022 u lista tal-għaqdiet li bbenefikaw 
minn dawn l-istess skemi fl-istess snin, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 
3786; 

 
f’isem il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet , qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 870 Tnax-il site plan ta’ encroachments f’Xatt is-Sajjieda, fi Triq Ross u fi Triq San Ġorġ, San 

Ġiljan, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3840;  
 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, qiegħed fuq il-
Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 871 Informazzjoni meħedua minn ċirkolari tal-2014 dwar ir-rata minima mħallsa fis-siegħa lill-

ħaddiema ta’ kuntratturi maqsuma skont is-skala tas-salarju għas-snin 2022, 2023 u 2024, bi 
tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 3892; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 872 Tagħrif dwar in-numru ta’ tenders li ġew riferuti lill-Public Contracts Review Board, u n-

numru ta’ deċiżjoni li kkonfermaw l-għażla oriġinali u n-numru ta’ deċiżjonijiet li biddlu d-
deċiżjoni oriġinali għall-perjodu bejn Jannar 2017 u l-11 ta’ Novembru 2022, bi tweġiba 
għall-mistoqsija parlamentari numru 3896. 

 
Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali, l-Onor. Aaron Farrugia, qiegħed fuq il-Mejda 
tal-Kamra: 
 
P.L. 873 Tabella li turi l-ammonti ta’ Public Service Obligation imħallas lill-operatur tat-trasport 

pubbliku fis-snin bejn l-2015 u Ottubru 2022, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 
numru 3683. 

 
Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar, l-Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi, qiegħed fuq il-Mejda tal-
Kamra: 
 
P.L. 874 Il-Profil tas-Sur Carlos Tabone, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għax-Xogħlijiet 

Pubbliċi u l-Ippjanar, bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3774. 
 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra, 
fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi ta’ dakinhar, l-Erbgħa, 16 ta’ Novembru 2022, 
l-Onor. Naomi Cachia u l-Onor. Omar Farrugia ssostitwixxew lill-Onor. Glenn Bedingfield u l-Onor. Andy 
Ellul. 
 
L-Ispeaker informa lill-Kamra li l-ħin li kien ser jittieħed għall-għoti tal-kondoljanzi, kellu jiżdied mal-ħin 
tal-interuzzjoni tax-xogħol. 
 
Fl-4.34 p.m. il-Kamra kienet sospiża għal ftit minuti u rriżumiet fl-4.36 p.m. 
 
 



 3

KONDOLJANZI 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, f’ismu u f’isem in-naħa tal-Gvern, 
il-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onor. Bernard Grech, f’ismu u f’isem in-naħa tal-Oppożizzjoni, esprimew il-
kondoljanzi tagħhom wara l-mewt tal-eks Membru Parlamentari n-Nutar Tony Abela, li ġrat fit-8 ta’ 
Novembru 2022. 
 
L-Ispeaker ingħaqad maż-żewġ naħat tal-Kamra fis-sentimenti espressi u talab lill-Iskrivan tal-Kamra biex 
iwassal il-kondoljanzi lill-familja tan-Nutar Abela. 
 
Ġie mqassam lill-Membri Parlamentari u lill-barranin preżenti: 
 
P.L. 875  Ktejjeb maħruġ mill-Uffiċċju tal-Ispeaker b’tifkira tal-eks Membru Parlamentari Tony 

Abela.  
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1.  ESTIMI ĠENERALI 2023  -  KUMITAT TA’ PROVVISTA – IT-TLETTAX-IL SEDUTA 

STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f’Kumitat. 
 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. David Agius, Deputy Speaker, ippreseda. 
 
 
IL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-RIĊERKA U L-
INNOVAZZJONI  
 
Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, l-Onor. Clifton Grima, 
ressaq dawn ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 42  - MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-

RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €394,321,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
42 - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, kif dettaljata fl-
Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 43   - EDUKAZZJONI 
  
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €369,840,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
43 - Edukazzjoni, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT XVIII  -   MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-

RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI   -   KAPITAL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €82,440,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
XVIII - Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  -  Kapital, kif 
dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
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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. 
 
 
Fl-4.52 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. Justin Schembri ressaq din l-Emenda: 
 
 
VOT 42   - MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI, L-ISPORT, IŻ-ŻGĦAŻAGĦ, IR-

RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI 
 
Personal Emoluments 
Item 11 - Holders of Political Office 
 
Ħassar iċ-ċifra “€104,302” u ssostitwixxi minflok iċ-ċifra “€104,299”. 
 
Delete the figure “€104,302” and substitute therefor the figure “€104,299”. 
 
Fis-6.19 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Justin Schembri, l-Onor. Bernice Bonello, l-Onor. Stanley Zammit u l-
Onor. Robert Cutajar għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Keith Azzopardi Tanti, l-Onor. Abigail 
Camilleri, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. Katya De Giovanni u l-Onor. Clifton Grima għan-naħa tal-Gvern. 
 
Fit-7.50 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 rrapporta li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-
25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-Voti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-
Riċerka u l-Innovazzjoni 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. 
 
 
AĠĠORNAMENT 
 
Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni ppropona l-aġġornament 
tal-Kamra għat-Tnejn, 21 ta’ Novembru fid-9.00 a.m. b’din l-aġenda: 
 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
1.  Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista 
 

L-Erbatax-il Seduta Stabbilita – Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 
 
Vot 35 – Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol 
Vot 36 – Politika Ekonomika 
Vot 37 – Teżor 
Vot 39 – Kummissarju tat-Taxxi 
Vot 40 – Dwana 
Vot 41 – Kuntratti  
Vot XVII – Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Kapital 
 

  2. Ministeru għas-Saħħa  –  Votazzjonijiet 
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  3. Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u 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  –  Votazzjonijiet 
  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  –  Votazzjonijiet 
10. Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża  –  Votazzjonijiet 

11. Ministeru għal Għawdex  –  Votazzjonijiet 

12. Ministeru għall-Anzjanità Attiva  –  Votazzjonijiet 
13. Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar  –  Votazzjonijiet 
14. Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  –  Votazzjonijiet 
 
Jew xi aġenda oħra li tiġi komunikata aktar tard. 
 
 
Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni informa lill-Kamra li skont 
il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għall-
Finanzi u x-Xogħol 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 informa wkoll lill-Kamra li din is-seduta se tkun mingħajr mistoqsijiet u li l-ħin tal-aġġornament 
ma jitteħidx. 
 
Fit-7.53 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
 
 
KONFERMATI    

 
 
 
 
 
   ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
   SPEAKER 


