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MINUTI 
 
KAMRA TAD-DEPUTATI 
 
L-ERBATAX-IL PARLAMENT 
 
SEDUTA NRU 60 
 
L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru 2022 
 
Il-Kamra tad-Deputati ltaqgħet fis-Sala tal-Parlament, il-Belt Valletta, fl-4.02 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-
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-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. 
 
L-Onor. Ivan Castillo, l-Onor. Alex Muscat u l-Onor. Amanda Spiteri Grech kienu msiefra fuq xogħol 
parlamentari. 
 
Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, il-Ministru għall-Politika Soċjali 
u d-Drittijiet tat-Tfal l-Onor. Michael Falzon, l-Onor. Ray Abela, l-Onor. Charles Azzopardi, l-Onor. 
Randolph De Battista, l-Onor. Ian Vassallo u l-Onor. Edward Zammit Lewis kienu assenti. 
 
 
TALBA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qal it-talba. 
 
 
MINUTI 
 
Il-Minuti tas-Seduta Nru 59 li saret fit-23 ta’ Novembru 2022 kienu konfermati. 
 
 
INFORMAZZJONI MIS-SEDJA 
 
L-Ispeaker qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 938  Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-isem Report by the Auditor 

General on the Workings of Local Government for the year 2021 datat Novembru 2022; 
u 

 
P.L. 939  Rapport dwar il-parteċipazzjoni tas-Sedja fiċ-ċerimonja solenni fl-okkażjoni tas-70 

Anniversarju tal-Parlament Ewropew li nżammet ġewwa Strażburgu fit-22 ta’ 
Novembru 2022. 
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MISTOQSIJIET  
 
Mistoqsijiet ġew magħmula u mogħtija tweġiba orali.  
 
Fl-4.31 p.m. l-aħħar mistoqsija kienet numru 3130, u l-mistoqsijiet l-oħra kollha li dehru fuq l-aġenda 
ngħataw tweġiba bil-miktub. 
 
 
TQEGĦID TA’ KARTI 
 
Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, l-Onor. Clifton 
Grima, qiegħed fuq il Mejda tal Kamra: 
 
P.L. 940 Tabella li turi n-numru ta’ barranin, maqsuma skont l-entità, li jaħdmu fid-dekasteru li 

għalih hu responsabbli l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 3131. 

 
 
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-Ħatriet Pubbliċi ta’ dakinhar, l-Erbgħa, 23 ta’ 
Novembru 2022, l-Onor. Cressida Galea kienet se tissostitwixxi lill-Onor. Amanda Spiteri Grech. 
 
L-Onor. Glenn Bedingfield, President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej, 
irrapporta li fil-laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma I li ltaqa’ fil-21 ta’ Novembru 2022, ġew ikkonsidrati tmien 
proposti leġiżlattivi għall-fini ta’ Protokoll 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u rriżulta li kienu konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
proporzjonalità u qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra:  
 
P.L. 941  Lista ta’ tmien proposti leġiżlattivi kkonsidrati għall-fini ta’ Protokoll 2 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
 
 
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 
 
L-Iskrivan tal-Kamra qara l-Ordnijiet tal-Ġurnata. 
 
1.   ESTIMI ĠENERALI 2023  -  KUMITAT TA' PROVVISTA – ID-DSATAX-IL 
SEDUTA STABBILITA 
 
Il-Kamra marret f'Kumitat. 
 
 
FIL-KUMITAT 
 
L-Onor. Michael Farrugia, Viċi President tal-Kumitati, ippreseda. 
 
MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA  
 
Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, l-Onor. Byron Camilleri, ressaq dawn 
ir-Riżoluzzjonijiet: 
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VOT 27  -  MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €72,294,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
27 - Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi 
Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 28  -  FORZI ARMATI TA’ MALTA 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €68,949,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
28 – Forzi Armati ta’ Malta, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 29  -  PULIZIJA 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €85,591,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
29 - Pulizija, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 30  -  PROBATION U PAROLE 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €1,609,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
30 – Probation u Parole, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT 31   -  PROTEZZJONI ĊIVILI 
 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €10,797,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
31 – Protezzjoni Ċivili, kif dettaljata fl-Abbozz tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
VOT XIV - MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA 
-  KAPITAL 

 
Illi s-somma ta' mhux iżjed minn €49,394,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-Vot 
XIV - Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza - Kapital, kif dettaljata fl-Abbozz 
tal-Estimi Ġenerali ta' Nefqa għas-sena 2023. 
 
 
Il-Viċi President tal-Kumitati 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-4.37 p.m. beda l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u l-Onor. Joe Giglio ressaq din l-Emenda: 
 
VOT 27  -  MINISTERU GĦALL-INTERN, IS-SIGURTÀ, IR-RIFORMI U L-UGWALJANZA 
 
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-6.03 p.m. skada l-ħin disponibbli għall-Oppożizzjoni u beda l-ħin disponibbli għall-Gvern. 
 
Fid-diskussjoni ħadu sehem l-Onor. Joe Giglio, l-Onor. Graziella Attard Previ, l-Onor. Claudette 
Buttigieg u l-Onor. Carmelo Mifsud Bonnici għan-naħa tal-Oppożizzjoni, u l-Onor. Rebecca Buttigieg, 
l-Onor. Carmelo Abela u l-Byron Camilleri għan-naħa tal-Gvern. 
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Bil-permess tal-Kumitat, l-Onor. Claudette Buttigieg, qiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 942  Kopja ta’ ‘Avviż ta’ Kawża mħollija għas-smigħ’ skedata għal Mejju 2024 dwar każ 

ta’ Vjolenza Domestika datat 16 ta’ Novembru 2022. 
 
Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza, qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra: 
 
P.L. 943  Korrispondenza konġunta datat 22 ta’ Novembru 2022 mill-Ministru għall-Intern, is-

Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza u mill-Ministru għall-Ġustizzja indirizzata lill-
Imħallef Emeritu Dottor Geoffrey Valenzia bl-isem ‘Inkjesta dwar il-fatti u ċ-
ċirkostanzi li wasslu għall-qtil ta’ Bernice Cassar nhar it-22 ta’ Novembru 2022’. 

 
Fis-7.31 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-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-
Ugwaljanza 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 
 
Fis-7.32 p.m., il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza ppropona l-aġġornament 
tal-Kamra għat-Tnejn, 28 ta’ Novembru 2022 fl-4.00 p.m. b'din l-aġenda: 
 
Mozzjonijiet 
 
L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji 
 
L-Ewwel Qari ta’ Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika 
 
Ordnijiet tal-Ġurnata 
 
Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Internazzjonali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u  
r-Relazzjonijiet Industrijali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta 
bħala membru tal-Fond Monetarju Internazzjonali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att kontra l-Money Laundering  Tieni Qari 
 
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 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta  Tieni Qari 
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Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet dwar  
il-Protezzjoni tal-Midja u tal-Ġurnalisti  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Trattament Xieraq  
tal-Annimali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi dwar il-Monitoraġġ Elettroniku  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jimplimenta Miżuri tal-Estimi  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili  Tieni Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa  Tielet Qari 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar it-Tiġdid ta’ Kiri tar-Raba’                                        Tielet Qari  
 
Estimi Ġenerali 2023 - Kumitat ta’ Provvista  
- Votazzjonijiet fuq l-emendi u r-riżoluzzjonijiet imressqa taħt kull Ministeru 
- Approprjazzjoni għas-sena 2023 u Tieni Approprjazzjoni għas-sena 2022 
 
Jew xi aġenda oħra li tkun komunikata aktar tard. 
 

----- 
 
Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Kummerċ  Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi ta’ Qabel l-Insolvenza  Kumitat Permanenti 
 
Abbozz ta’ Liġi dwar il-Prattikanti fl-Insolvenza  Kumitat Permanenti 

 
 

Fis-7.34 p.m. id-Deputy Speaker avża li l-Kamra ġiet aġġornata għal nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru 
2022 fl-4.00 p.m. kif komunikat mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza. 

 
 
 
 
 
RAYMOND SCICLUNA   
SKRIVAN TAL-KAMRA 

 
 
KONFERMATI   

 
 
   ONOR. ANĠLU FARRUGIA 
   SPEAKER 


