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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 56 
 
It-Tnejn, 21 ta’ Novembru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.00 p.m. 
 
Id-Deputy Speaker l-Onor. David Agius ippreseda. 
 
ATTENDENZA 
 
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ l-Onor. Ian Borg, il-Ministru għall-
Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali l-Onor. Anton Refalo, il-Ministru għall-Ambjent, l-
Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli,* il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-
Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Clifton Grima, il-Ministru għall-Ġustizzja l-Onor. Jonathan Attard u 
s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni l-Onor. Keith Azzopardi Tanti 
kienu msiefra fuq xogħol tal-Gvern. 
 
Il-Ministru għal Għawdex l-Onor. Clint Camilleri kien skużat. 
 
Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża l-Onor. Miriam Dalli*, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. 
Ivan Bartolo, l-Onor. Cressida Galea, l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici u l-Onor. Stephen Spiteri kienu 
assenti. 
 
*Vide Minuti tas-Seduta 58 tat-Tlieta 22 ta’ Novembru 2022. 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 55 li saret fil-21 ta’ Novembru 2022 kienu konfermati. 
 
 
PUNT IMQAJJEM MINN ONOR. MEMBRU TAL-KAMRA 
 
Bil-permess tal-Kamra l-Onor. Robert Cutajar ġibed l-attenzjoni tas-Sedja li wara li l-Ispeaker kien ta 
ruling dwar l-assenza tal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali l-Onor Aaron 
Farrugia waqt il-ħin tal-mistoqsijiet tas-Seduta 52 tal-15 ta’ Novembru 2022, ma kien hemm l-ebda 
reazzjoni min-naħa tal-Gvern. 
 
L-Onor. Andy Ellul informa lill-Kamra li l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali 
kien bagħat korrispondenza lill-Ispeaker, liema dokument kellu jitqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra. 
 
 
MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
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Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 3118 u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
 
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. 895  Avviż Legali Nru 285 tal-2022 – Ordni tal-2022 li jemenda l-Ordni dwar id-Delega ta’ 

Infurzar mill-Kunsilli Lokali u Kumitati Reġjonali; u 
 

P.L. 896  Avviż Legali Nru 286 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 li jemendaw it-Tieni Skeda li 
tinsab mal-Att dwar il-Kunsill Malti għall-Arti. 

 
f’isem il-Prim Ministru, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 897 Avviż Legali Nru 287 tal-2021 – Ordni tal-2022 li jemenda l-Ħames Skeda li tinsab 

mal-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika. 
 
f’isem il-Ministru għal Għawdex, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 898  Tabella li turi tagħrif dwar uffiċjali fil-grad minn Manager ’il fuq li jaħdmu fil-

Ministeru għal Għawdex maqsuma skont id-diviżjoni, bi tweġiba għall mistoqsija 
parlamentari numru 3713. 

 
f’isem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 899 Organigramma tal-Water Services Corporation, bi tweġiba għall mistoqsija 

parlamentari numru 3953; 
 
P.L. 900  Tagħrif dwar in-numru ta’ advisors impjegati permezz ta’ kuntratt/direct order li jaqgħu 

fid-dekasteru li għalih hi responsabbli l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-
Intrapriża fis-snin bejn l-2018 u 2022, bi tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 
4109.  

 
f’isem il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 901  Avviż Legali Nru 284 tal-2022 – Regoli tal-2022 dwar Transfer Pricing;  
 
P.L. 902  Tabella li turi informazzjoni dwar in-numru ta’ staff fi gradi professjonali li telqu mill-

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) u mill-Korp għall-Analisi ta’ 
Informazzjoni Finanzjarja (FIAU) fil-perjodu bejn Jannar 2020 u Ottubru 2022, bi 
tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3688; u 

 
f’isem il-Ministru għall-Ġustizzja qiegħed fuq il Mejda tal Kamra: 
 
P.L. 903 Il-Profil tas-Sur Johan Galea, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja, bi 

tweġiba għall mistoqsija parlamentari numru 3775; u 
 
f’isem il-Ministru għall-Edukazzjoni, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
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P.L. 904 Avviż Legali Nru 288 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 tal-Kors għall-Grad ta’ Master 
of Science in Marketing – M.Sc. – taħt il patroċinju tal Fakultà tal-Ekonomija, il-
Management u l-Accountancy; 

 
P.L. 905 Avviż Legali Nru 289 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 skont ir-Regolamenti Ġenerali 

għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel Grad, 2019 għas-Certificate in 
Environmental Education and Interpretation taħt il-patroċinju taċ-Ċentru għall-
Edukazzjoni u Riċerka Ambjentali; 

 
P.L. 906 Avviż Legali Nru 290 tal-2022 – Regolamenti tal-2022 tal-Kors għall-Grad ta’ Master 

of Science in Clinical Dentistry – M.Sc.; 
 
P.L. 907 Avviż Legali Nru 291 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2010 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science – M.Sc. – taħt il-patroċinju tal-
Fakultà tal-Ambjent Mibni; 

 
P.L. 908 Avviż Legali Nru 292 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2013 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Spatial Planning taħt il-patroċinju tal-
Fakultà tal-Ambjent Mibni; 

 
P.L. 909 Avviż Legali Nru 293 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2017 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science in Sustainable Building Design – 
M.Sc. – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni; 

 
P.L. 910 Avviż Legali Nru 294 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2013 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science in Project Management taħt il-
patroċinju tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni; 

 
P.L. 911 Avviż Legali Nru 295 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2013 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Science in Sustainability and Resilience 
for the Built Environment – M.Sc. – - taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni; 

 
P.L. 912 Avviż Legali Nru 296 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendew l-Ordinamenti 

tal-2013 skont ir-Regolamenti Ġenerali tal-2021 għar-Rikonoxximenti Universitarji ta’ 
wara l-Ewwel Grad għall-Grad ta’ Master of Arts in Cultural Heritage Management 
taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni; u 

 
P.L. 913 Avviż Legali Nru 297 tal-2022 – Ordinamenti tal-2022 biex jemendaw l-Ordinamenti 

tal-2019 skont ir-Regolamenti Ġenerali għar-Rikonoxximenti Universitarji sal-Ewwel 
Grad, 2019 għall-Gradi ta’ Bachelor of Commerce – B.Com. – u Bachelor of 
Commerce (Honours) – B. Com. (Hons) – taħt il-patroċinju tal-Fakultà tal-Ekonomija, 
il-Management u l-Accountancy. 

 
 
KUMITATI PERMANENTI 
 
Id-Deputy Speaker informa lill-Kamra li skont paragrafu (4) tal-artikolu 120B tal-Ordnijiet Permanenti 
tal-Kamra, fit-tliet laqgħat li kien imiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi l-Onor. 
Rebekah Borg se tissostitwixxi lill-Onor. David Agius. 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA  
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1.   ESTIMI ĠENERALI 2023  –  KUMITAT TA’ PROVVISTA – IL-ĦMISTAX-IL 

SEDUTA STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f’Kumitat. 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. Michael Farrugia, Viċi President tal-Kumitati, ippreseda. 
 
 
UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ressaq dawn ir-Riżoluzzjonijiet: 
 
VOT 1   -   UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT 

 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €4,832,707 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
1 – Uffiċċju tal-President, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 6   -   UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €43,040,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-
Vot 6 – Uffiċċju tal-Prim Ministru, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 
2023. 
 
VOT 7   -   INFORMAZZJONI 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €1,540,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
7 – Informazzjoni, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 8   -   STAMPERIJA TAL-GVERN 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €1,862,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
8 – Stamperija tal-Gvern, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 9   -   UFFIĊĊJU ELETTORALI 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €2,865,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
9 – Uffiċċju Elettorali, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 10  -   KUMMISSJONI DWAR IS-SERVIZZ PUBBLIKU 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €683,455 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
10 – Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa 
għas-sena 2023. 
 
VOT 11  -   RELAZZJONIJIET INDUSTRIJALI U TAL-IMPJIEG 
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Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €2,160,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
11 – Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-
sena 2023. 
VOT I   -    UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT  -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €348,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot I 
– Uffiċċju tal-President – Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa għas-sena 
2023. 
 
VOT III  -  UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU  -  KAPITAL 
 
Illi s-somma ta’ mhux iżjed minn €45,219,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-
Vot III - Uffiċċju tal-Prim Ministru - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta’ Nefqa 
għas-sena 2023. 
 
 
Skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, il-ħin tad-diskussjoni kellu jkun ta’ 
tliet sigħat li jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-aħħar nofs għall-
Gvern. 
 
 
Fil-4.38 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Onor. Bernard 
Grech, ressaq din l-Emenda: 
 
VOT 6   - UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU 
 
Personal Emoluments 
Item 11 - Holders of Political Office 
 
Ħassar iċ-ċifra “€111,578” u ssostitwixxi minflok iċ-ċifra “€111,575”. 
 
Delete the figure “€111,578” and substitute therefor the figure “€111,575”. 
 
 
Fis-6.06 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Bernard Grech, l-Onor. Darren Carabott, l-Onor. Claudette 
Buttigieg u l-Onor. Ivan Castillo għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Robert Abela, l-Onor. Glenn 
Bedingfield u l-Onor. Andy Ellul għan-naħa tal-Gvern. 
 
Fis-7.33 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-Uffiċċju tal-Prim Ministru 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 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali, l-Onor. Andy Ellul, ippropona l-aġġornament tal-
Kamra għat-Tlieta, 22 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 
 

Is-Sittax-il Seduta Stabbilita  -  Ministeru għat-Turiżmu 
 
Vot 32    -  Ministeru għat-Turiżmu 
Vot XV  -  Ministeru għat-Turiżmu – Kapital 

 
  2. Ministeru għas-Saħħa  –  Votazzjonijiet 
  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 
15. Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol – Votazzjonijiet 
16. Uffiċċju tal-Prim Ministru – Votazzjonijiet 
 
Is-Segretarju Parlamentari għad-Djalogu Soċjali informa lill-Kamra li skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura 
Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022, id-diskussjoni fuq il-voti tal-Ministeru għat-Turiżmu kellha tieħu mhux 
aktar minn tliet sigħat, bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni, bl-
aħħar nofs għall-Gvern.  
 
Is-Segretarju Parlamentari informa wkoll il-Kamra li din is seduta għandha tkun mingħajr mistoqsijiet, 
u li l ħin tal-aġġornament ma jitteħidx. 
 
Fis-7.36 p.m. il-Kamra aġġornat skont il-Mozzjoni ta’ Proċedura Nru 84 tal-25 ta’ Ottubru 2022.  
 
 
 
 
 

RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
KONFERMATI    
 
 
 
        ONOR. DAVID AGIUS 
           DEPUTY SPEAKER   


