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PARLAMENT TA’ MALTA 

 

 

AĠENDA 

 

L-ERBATAX IL-PARLAMENT 

 

 

SEDUTA NUMRU 81 

 

L-Erbgħa, 25 ta' Jannar, 2023 fl-4:00 p.m. 

 

 

MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBIET ORALI 

 

 

 

* 4231. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jagħti elenku ta’ kemm huwa n-numru ta’ blokok tal-housing f’Malta u Għawdex fil-preżent? 

Jista’ jgħid kemm-il unit hemm f’kull blokka u f’liema sena nbnew? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4232. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il applikazzjoni għal housing soċjali ma setgħetx tiġi pproċessata matul is-sena 

2022 u x’kienu r-raġunijiet? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4233. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm hi l-lista ta’ stennija għal akkomodazzjoni soċjali fil-mument? Kemm-il applikant 

hemm li huwa persuna b’diżabilità, lone parent jew persuna b’każijiet soċjali marbuta ma’ vjolenza domestika 

jew anzjani li jgħixu waħedhom sal-ġurnata li tiġi mwieġba din il-mistoqsija? 

 

21/11/2022 

 

* 4234. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid x’jiġri jekk is-sid ma jasalx li jonora l-pagament lill-Awtorità tad-Djar fl-iskemi tad-

Deposit Payment Scheme u Garanzija New Hope fost skemi oħra li għandha l-Awtorità?  

 

21/11/2022 



2 

 

* 4235. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx timeframe għal dawk li ffirmaw il-kuntratt biex jidħlu f’unit, qabel l-

elezzjoni u li s’issa għadhom jistennew minkejja li qalulhom li ser jidħlu f’Ottubru 2022? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4236. L-ONOR. IVAN BARTOLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm persuni mill-Mosta li għadhom qed jistennew akkomodazzjoni soċjali? 

 

21/11/2022 

 

 

* 4820. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4122, jista’ l-Ministru jwieġeb din il-mistoqsija fid-dawl li 

l-applikazzjoni PA02310/20 tinsab f’isem il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4821. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4123 u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3835, jista’ l-Ministru jgħid meta ser jibda x-xogħol ta’ restawr tas-saqaf u tal-faċċata tal-Palazzo 

Spinola skont l-applikazzjoni PA02310/20? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4822. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4124 dwar Palazzo Spinola, fejn il-Ministru wieġeb li “ma 

jkunx opportun li titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra”, jista’ l-Ministru jgħid għaliex mhux opportun fid-dawl li 

hemm proprjetà pubblika fin-nofs? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4823. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4125, li oriġinarjament saret lill-Ministru għall-Ekonomija, 

il-Fondi Ewropej u l-Artijiet u li issa ġiet riferuta lilu u ċjoè: B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija 

parlamentari 3827, jista’ l-Ministru jgħid għaliex ma ġiet l-ebda risposta uffiċjali għat-talba tal-Kunsill Lokali 

San Ġiljan li talab li Palazzo Spinola jingħata lill-Kunsill bħala community centre? Jista’ jpoġġi fuq il-Mejda 

tal-Kamra kopja ta’ din ir-risposta? 

 

06/12/2022 
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* 4824. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4091 u ċjoè: B’konnessjoni mal-istudji li ġew ippubblikati 

fuq il-Metro, jista’ l-Ministru jagħti informazzjoni dwar: 

a. il-mod u d-data tal-individwi/ditta/soċjetà/għaqda li ġie/ġew ingaġġati jagħmlu l-istess studju; u 

b. il-kopja tat-termini ta’ riferimenti/ingaġġar tal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament 

u/jew xi kumpaniji/ditta/individwi hekk ingaġġati? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4825. L-ONOR. ALBERT BUTTIGIEG staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 4090 u jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tat-tenders, 

direct orders u konċessjonijiet oħra li Infrastructure Malta tat lill-individwu li d-dettalji tiegħu qed jintbagħtu 

separatament u/jew kumpaniji/joint ventures jew partnership li fiha kien involut (inkluż imma mhux limitat għal 

dawk mal-kumpanija li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament ukoll)? 

 

06/12/2022 

 

 

* 4985. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm studenti li jirreġistraw u jiffinalizzaw studji fil-korsijiet Marittimi fl-

MCAST kull sena mill-2013-2022? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4986. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm postijiet ta’ parkeġġ disponibbli qabel il-proġett tal-Għadira fi Triq il-

Marfa u kemm se jkunu disponibbli fuq kompetizzjoni tal-proġett eskluż il-parkeġġ ġdid ħdejn il-lukanda tal-

Bajja tal-Mellieħa? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4987. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm postijiet ta’ parkeġġ disponibbli qabel il-proġett tal-Għadira fi Triq il-

Marfa u kemm se jkunu disponibbli fuq kompetizzjoni tal-proġett eskluż il-parkeġġ ġdid ħdejn il-lukanda tal-

Bajja tal-Mellieħa? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4988. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm postijiet ta’ parkeġġ qabel il-proġett tal-Pjazza tal-Mellieħa u kemm 

għandhom jibqgħu wara li jitlesta l-proġett fil-pjazza stess? 

 

30/12/2022 
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* 4989. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għat-Turiżmu 

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm postijiet ta’ parkeġġ qabel il-proġett tal-Pjazza tal-Mellieħa u kemm 

għandhom jibqgħu wara li jitlesta l-proġett fil-pjazza stess? 

 

30/12/2022 

 

 

* 4990. L-ONOR. IVAN CASTILLO staqsa lill- 

 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

Jista' l-Ministru tal-Finanzi jgħid kemm minn dawk li ntbagħtilhom ċekk ta' €150 għax jaqilgħu minn €20,000 

gross fis-sena u f'ħinijiet atipiċi umani huma:  

a. Maltin; 

b. UE 3;  

c. nazzjonalità oħra (TCN's)? 

 

30/12/2022 

 

 

* 5227. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 4) kien li l-Korp tal-Pulizija jrid jimplimenta "service-oriented approach to technology", 

jista’ l-Ministru jgħid jekk dawn il-prattiċi fl-immaniġġar tal-IT ġewx implimentati jew le? U jekk iva, kif ġew 

implimentati? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5228. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 5) kien li l-Korp se jagħmel eżerċizzju ta’ "risk assessment" fejn se jiġu identifikati priority 

areas fil-policing strategy għall-futur, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan l-eżerċizzju sarx, u jekk iva, tħejja xi 

dokument? Jekk inhu l-każ, jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta’ dan id-dokument?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5229. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 5) kien li ser isiru diskussjonijiet ma’ aġenziji, ‘social partners’ u nies pajżana, fejn ċertu 

xogħol li s-soltu jsir mill-pulizija jista’ jiġi operat minn dawn l-aġenziji u b’hekk il-Pulizija tkun tista’ tiffoka 

fuq xogħol ieħor, jista’ l-Ministru jgħid jekk sarux dawn id-diskussjonijiet u jekk iva, ma' liema aġenziji, ‘social 

partners’ u nies pajżana saru? Jista’ jgħid ukoll jekk sarx ‘outsourcing’ ta’ ċertu xogħol li s-soltu jsir mill-

Pulizija? Jekk iva, x’ġie outsourced u lil min? 

 

16/01/2023 
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* 5230. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 6) kien li jsir ristrutturar fil-Malta Police Force (MPF) bil-għan li jkun hemm struttura 

organizzata fejn ir-riżorsi jkunu użati tajjeb u iktar effiċjenti u ntqal ukoll li jrid ikun hemm strateġija ċara biex 

ma jkunx hemm xogħol doppju bejn il-units, jista’ l-Ministru jgħid jekk din l-istrateġija dwar it-tqassim ta’ 

riżorsi saritx fi ħdan il-Korp tal-Pulizija? U jekk saret, jista' jispjega jekk meta, pereżempju, ikun hemm 

omiċidju jirrikorrux fuq il-lok tad-delitt Pulizija tad-Distrett, tal-RIU u tal-iskwadra kontra l-Omiċidji?  

 

16/01/2023 

 

 

* 5231. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 6) kien li ser jinħatru numru ta’ supervisors li jkunu responsabbli fuq pulizija junior u 

b’hekk tiżdied l-effiċjenza u koordinazjoni bejn il-units fil-Malta Police Force, jista’ l-Ministru jgħid kemm 

inħatru minn dawn is-supervisors u x’inhuma l-kriterji biex jinħatru u kif tinħadem din is-sistema ta’ 

superviżjoni?   

 

16/01/2023 

 

 

* 5232. L-ONOR. JOE GIGLIO staqsa lill- 

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

 

B'referenza għall-Malta Police Transformation Strategy 2020-2025, fejn intqal li wieħed mill-oġġettivi 

strateġiċi (Objective 6) kien li jkun żviluppat il-‘Business Continuity Plan’ (‘BCP’) biex kull membru tal-

pulizija jkollu gwida u direzzjoni ċara ta’ kif il-Korp jitmexxa u b' hekk il-Korp ma jibqax jiddependi fuq numru 

żgħir ta’ individwi, jista’ l-Ministru jgħid jekk dan il-BCP sarx u jekk iva, meta sar? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5286. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid min kien iffinanzja l-proġett ta’ rinnovazzjoni tas-

sala Hospitality Lounge fl-Isptar Mater Dei? 

 

16/01/2023 

 

* 5287. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid għaliex il-pjan biex isir sptar temporanju għall-kura 

tas-saħħa mentali, għall-perjodu sakemm isir dak ġdid ippjanat mill-Gvern, li għadu lanqas beda u ser jieħu fit-

tul biex jitlesta, ġie mwarrab u b’hekk qed ibati l-pazjent? 

 

16/01/2023 

 

* 5288. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il sala fl-Isptar Mount Carmel ġiet rinnovata 

kompletament fl-aħħar ħames snin? Jista’ jgħid liema huma dawn is-swali? 

 

16/01/2023 
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* 5289. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm-il sala fl-Isptar Mount Carmel għaddejja 

minn rinnovazzjoni, liema huma u f’liema stat ta’ rinnovazzjoni waslu? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5290. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid fejn ġew trasferiti l-pazjenti mill-Isptar Mount 

Carmel waqt li qed isir ir-rinnovar tal-iswali? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5291. L-ONOR. IAN VASSALLO staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hux qed isiru xi xogħlijiet fis-swali dedikati lill-CCF fl-Isptar Mount Carmel? 

 

16/01/2023 

 

 

* 5332. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

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

 

17/01/2023 

 

 

* 5333. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

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

 

17/01/2023 

 

 

* 5334. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

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

 

17/01/2023 

 

 

* 5335. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid jekk ħaddiema mal-Ministeru konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt 

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

 

17/01/2023 
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* 5336. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, jgħid jekk ħaddiema mas-Segretarjat 

Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu 

jaħdmu permezz ta’ remote working? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5337. L-ONOR. JEROME CARUANA CILIA staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru, permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, jgħid jekk ħaddiema mas-Segretarjat 

Parlamentari konċernat, inkluż l-entitajiet u d-dipartimenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu, jistgħux ikomplu 

jaħdmu permezz ta’ teleworking? 

 

17/01/2023 

 

 

* 5373. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid meta hemm il-ħsieb li jsiru x-showers u l-gym fil-binja tal-programm edukattiv GEM16+, 

u dan wara li l-gym u x-showers li kien hemm qabel, ittieħdu biex jinstab spazju għall-Education Hub? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5374. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm hemm studenti li bħalissa qed jattendu b’mod regolari l-Education Hub, fil-Gżira?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5375. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid kemm kien hemm serq irrappurtat fil-lokalitajiet tar-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imġarr, Ħaż-

Żebbuġ u l-Imtarfa minn Mejju 2022 sal-lum? Kemm minn dawn il-każijiet sal-lum għadhom ma ġewx riżolti? 

 

18/01/2023 

 

 

* 5376. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista' d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm qegħdin jinxtraw dawn il-mediċini bħalissa 

mill-ispiżeriji u kemm kien il-prezz tagħhom f'Jannar 2022: Actifed, Keral, Broncho/Influtuss, Flodol Heat/Ice, 

Paracetamol, Hysan, Muciclar syrup, Solpadiene caps (30 tabs), Medofed Syrup u Ventolin inhaler? 

 

18/01/2023 
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* 5382. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

 Uffiċċju tal-Prim Ministru 

 

Jista' l-Prim Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux il-ħsieb li l-pulizija, il-membri tal-Armata u l-bqija li wettqu 

l-25 sena servizz,  ikollhom iċ-ċans għal pensjoni sħiħa?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5383. L-ONOR. CHARLES AZZOPARDI staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid jekk il-Gvern għandux il-ħsieb li l-pulizija, il-membri tal-Armata u l-bqija li wettqu l-25 

sena servizz,  ikollhom iċ-ċans għal pensjoni sħiħa?  

 

18/01/2023 

 

 

* 5387. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid jekk hemmx xi każijiet fejn ġew ikkontestati quddiem il-Qrati jew Tribunali deċiżjonijiet 

meħuda mill-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali (MDIA)? Jekk hemm, jista’ jagħti lista tagħhom?    

 

19/01/2023 

 

 

* 5388. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

 Tista’ l-Ministru tgħid fil-preżent min huma l-membri tal-Bord tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma 

(REWS) u jekk hemmx xi vacancies fuq dan il-Bord? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5389. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti lista tal-kawżi attwalment pendenti fejn qed jiġu kontestati deċiżjonijiet tar-Regolatur 

għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma (REWS)? F’kull każ, tista’ tagħti l-okkju tal-kawża u quddiem liema Qorti 

jew Tribunal hu pendenti l-każ? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5390. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

 Ministru għal Għawdex 

 

Jista’ l-Ministru jgħid fiex tikkonsisti s-sejħa SPD3/2022/065, CFT Title ‘Construction, finishing works and 

commissioning of an e-ticketing project at Ċirkewwa and Mgarr passenger ferry terminals’? Jista’ jgħid fiex 

wasal il-proċess ta' evalwazzjoni ta' din is-sejħa? 

 

19/01/2023 
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* 5391. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru spezzjonijiet mid-Dipartiment tal-Animal Welfare ġewwa l-gżira ta' Għawdex 

tul l-2020, l-2021 u l-2022? Jista’ jgħid kemm ittieħdu passi legali fuq trattament mhux xieraq ta’ annimali fl-

istess perjodu ġewwa l-gżira ta' Għawdex? Jista’ jgħid ukoll kemm-il sid ġie mwiddeb mingħajr ma ttieħdu 

passi? Kemm minnhom tressqu l-Qorti? Jista’ jagħti break down sena b’sena? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5392. L-ONOR. CHRIS SAID staqsa lill- 

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

 

Tista' l-Ministru tgħid liema huma t-toroq, areas u roundabouts ġewwa Għawdex li huma indukrati/miżmuma 

(embellished) mill-GEB Landscaping Malta? Tista’ tgħid kemm hemm ħaddiema li b' mod regolari jaħdmu 

ġewwa l-gżira Għawdxija fuq dawn ix-xogħlijiet? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5417. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu qed jirċievu l-għajnuna soċjali tul is-sena li għaddiet li 

huma residenti ta’ Marsaxlokk u jistax jgħid ukoll kemm kien hemm nisa u kemm rġiel? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5418. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus fuq il-Mużew Marittimu tal-Birgu tul is-sena li għaddiet u jekk kemm-

il-darba huwiex reġa' miftuħ għall-pubbliku? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5419. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari 4463 u 5172 u jgħid kemm hemm persuni residenti Ħal 

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

 

19/01/2023 

 

 

* 5420. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu qed jirċievu l-għajnuna soċjali tul is-sena li għaddiet li 

huma residenti tal-Gudja u jistax jgħid ukoll kemm kien hemm nisa u kemm rġiel? 

 

19/01/2023 
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* 5421. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li kienu qed jirċievu l-għajnuna soċjali tul is-sena li għaddiet li 

huma residenti ta’ Santa Luċija u jistax jgħid ukoll kemm kien hemm nisa u kemm rġiel? 

 

19/01/2023 

 

 

* 5422. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm viżitaturi fit-Tempji Neolitiċi ta’ Ħal Tarxien possibbilment skont is-

sess tagħhom tul is-sena 2022 u kemm kien hemm dħul u nfiq fl-istess?  

 

19/01/2023 

 

 

* 5453. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il każ irrapporta lill-Avukat Ġenerali li tkun qed tiġi inkuraġġita u megħjuna l-prostituzzjoni ta' minuri 

f'burdell jew f'lokal ieħor użat għal skop ta' prostituzzjoni skont dak li jipprovdi l-artikolu 6(2) tal-Ordinanza 

dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' Malta)? Jista' jgħid x'azzjoni ħa l-Avukat 

Ġenerali dwar kull wieħed mill-imsemmija każijiet li ġew irrappurtati lilu mill-Kummissarju tal-Pulizija? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5454. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il każ ġie rrappurtat lill-Avukat Ġenerali mill-Kummissarju tal-Pulizija li tkun qed tiġi inkuraġġita u 

megħjuna l-prostituzzjoni ta' minuri f'burdell jew f'lokal ieħor użat għal skop ta' prostituzzjoni skont dak li 

jipprovdi l-artikolu 6(2) tal-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' 

Malta)? Jista' jgħid x'azzjoni ħa l-Avukat Ġenerali dwar kull wieħed mill-imsemmija każijiet li ġew irrappurtati 

lilu mill-Kummissarju tal-Pulizija? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5455. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

 Ministru għall-Ġustizzja 

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

f'kemm-il każ il-Qrati ta' pajjiżna ordnaw li minuri jiġi kkunsinnat lill-ġenituri jew axxendenti oħra tiegħu jew 

lit-tutur tiegħu b'ordni biex jieħdu ħsieb l-edukazzjoni tiegħu u joqogħdu attenti għall-kondotta tiegħu skont dak 

li jipprovdi l-artikolu 6(3) tal-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' 

Malta)? Jista' jindika s-sess u l-età tal-minuri li dwaru saret l-ordni mill-Qrati ta' pajjiżna? Jista' jgħid f'kemm il-

każ ġew imposti l-penali msemmija fl-artikolu 35(3) tal-Kodiċi Kriminali? Jista' jgħid f'kemm-il każ il-Qorti 

ordnat li l-minuri għandu jiġi miżmum f'istitut ta' edukazzjoni jew post ieħor minħabba li l-istess minuri ma 

kellux ġenituri, axxendenti jew tutur? 

 

20/01/2023 
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* 5456. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il persuna tressqet il-Qorti akkużata li għexet minn fuq il-qligħ tal-prostituzzjoni ta' persuna oħra bi ksur 

tal-artikolu 7 tal-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' Malta)? Jista' 

jgħid kemm-il persuna nstabet ħatja, kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel, ta' liema nazzjonalità kienet il-

persuna u x'kienet il-piena li ngħatat mill-Qorti? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5457. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il persuna tressqet il-Qorti akkużata li żammet jew eżerċitat jew kellha sehem ma' oħrajn fl-eżerċizzju ta' 

burdell jew ta' dar, ħanut jew lok ieħor għal skop ta' prostituzzjoni jew skopijiet oħra immorali bi ksur tal-

artikolu 8(1) tal-Ordinanza dwar il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' Malta)? Jista' 

jgħid kemm-il persuna nstabet ħatja, kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel, ta' liema nazzjonalità kienet il-

persuna u x'kienet il-piena li ngħatat mill-Qorti? Jista' jgħid f'liema lokalità kienu jinsabu d-djar, ħwienet jew 

lok ieħor? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5458. L-ONOR. KAROL AQUILINA staqsa lill- 

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

 

Jista' l-Ministru jgħid, sena b'sena, mis-sena 2013 sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija parlamentari, 

kemm-il persuna tressqet il-Qorti akkużata li tat b'kiri jew ippermettiet l-użu jew ħadet sehem mill-qligħ ta' 

vettura użata għal skop ta' prostituzzjoni jew skopijiet oħra immorali bi ksur tal-artikolu 8(2) tal-Ordinanza dwar 

il-Qirda tal-Kummerċ fil-Prostituzzjoni (Kap. 63 tal-Liġijiet ta' Malta)? Jista' jgħid kemm-il persuna nstabet 

ħatja, kemm kienu nisa u kemm kienu rġiel, ta' liema nazzjonalità kienet il-persuna u x'kienet il-piena li ngħatat 

mill-Qorti? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5474. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 1367, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid 

kienx hemm progress fid-dħul Brolucizumab (Beovu), Aflibercept (Eylea) u/jew Ranibizumab (Lucentis) fuq il-

formolarju tal-mediċini? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5475. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid mill-2013 sa meta tiġi mwieġba din il-mistoqsija, 

kemm-il darba ġie aġġornat il-formolarju tal-mediċini? 

 

20/01/2023 
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* 5476. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jgħid kemm hemm robots tal-mediċini fl-Isptar Mater 

Dei? Kemm minnhom qed jintużaw u kemm minnhom mhux qed jintużaw imma mimlijin bil-mediċini li nħarġu 

mill-pakketti tagħhom u għaldaqstant issa mhux possibbli li tkun magħrufa l-iskadenza ta’ din il-mediċina? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5477. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

Jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra r-rapport annwali tal-

imwiet f’pajjiżna maħruġ mid-Direttorat tal-Informazzjoni tas-Saħħa u tar-Riċerka għas-snin 2018, 2019, 2020, 

2021 u 2022? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5478. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 4561, jista’ d-Deputat Prim Ministru  u Ministru għas-

Saħħa jgħid x’se jiġri mill-punti mill-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete (2016-2020) li ma twettqux? Dawn se 

jidħlu bħala parti mill-Istrateġija l-ġdida jew qed isir xi tip ta’ eżerċizzju biex jiġi identifikat dak li ma sarx u 

ssir ħidma parallela mal-istrateġija l-ġdida biex din il-ħidma ssir? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5479. L-ONOR. CLAUDETTE BUTTIGIEG staqsiet lill- 

 Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa 

 

B’referenza għat-tweġiba tal-mistoqsija parlamentari 4560, jista’ d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-

Saħħa jgħid kemm fil-fatt hemm ħaddiema speċjalizzati fl-Orthotics u l-Prosthetics Unit (OPU)? Kemm hemm 

persuni ġodda qed jitħarrġu biex jaħdmu f’dan id-dipartiment? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5507. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar jekk ix-xogħol skont il-permess, li d-dettalji dwaru qed jingħataw 

separatament, għadux fil-pjan li jsir? Jekk iva, is-sidien tal-proprjetà li minnhom mistenni jsir ix-xogħol marbut 

ma' dan il-permess ġew ikkonsultati u mgħarrfa bix-xogħol li ser isir fil-proprjetà tagħhom? 

 

 

20/01/2023 

 

 

* 5508. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar meta mistenni jitlesta x-xogħol marbut man-new water fl-inħawi ta’ San 

Pawl il-Baħar? Meta hu mahsub li l-istess ilma jibda jintuża mill-bdiewa tal-inħawi? 

 

20/01/2023 
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* 5509. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar kemm hemm by-laws ippreżentati mill-kunsilli lokali li għadhom qed 

jistennew l-approvazzjoni neċessarja sabiex jiġu implimentati fil-lokalità rispettiva? Kemm normalment iddum 

biex tiġi approvata proposta għal by-law ta’ kunsill lokali wara li l-kunsill lokali jkun lesta l-istess by law? 

 

20/01/2023 

 

 

* 5511. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Tista’ l-Ministru tagħti tagħrif dwar kemm-il talba għal bozoz pubbliċi ġodda rċeviet l-Enemalta mill-2019 sal-

lum mill-kunsill lokali ta’ San Pawl il-Baħar? Kemm minn dawn ġew approvati u kemm ġew rifjutati? Fejn 

huma l-bozoz li ġew approvati? 

 

 

20/01/2023 

 

 

* 5512. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

 Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar 

 

Jista’ l-Ministru jagħti tagħrif dwar liema huma l-proġetti li għalihom il-kunsilli lokali tal-Imġarr, Mellieħa, 

Naxxar u San Pawl il-Baħar għandhom permessi validi tal-Awtorità tal-Ippjanar preżentement u għal liema 

xogħlijiet għandhom applikazzjoni pendenti? 

 

 

20/01/2023 

 

 

* 5513. L-ONOR. GRAZIELLA GALEA staqsiet lill- 

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

 

Jista’ l-Ministru jagħti taghrif dwar jekk il-Kunsill lokali ta’ San Pawl il-Baħar hux mistenni li jibqa’ jagħmel il-

ġabra extra ta' boroz suwed li kien jagħmel wara li l-ġbir tal-borza s-sewda kien naqas għal tliet darbiet fil-

ġimgħa, issa li dan il-ġbir naqas għal darbtejn fil-ġimgħa? Kemm kienet l-ispiża għal din il-ġabra extra sakemm 

damet issir u għal liema perijodu saret? 

 

20/01/2023 
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ORDNIJIET TAL-ĠURNATA 

 

1. Abbozz Nru 14 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar id-Dħul ta’ Malta bħala Membru tal-Fond Monetarju 

Internazzjonali – Tieni Qari (Kont.) – Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol 

 

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

u x-Xogħol 

 

3. Abbozz Nru 31 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji – Tieni Qari – Ministru għall-Finanzi 

u x-Xogħol 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

5. Abbozz Nru 26 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali – Tieni Qari (Kont.) – Ministru 

għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal 

 

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

 

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

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

 

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

għall-Ġustizzja 

 

9. 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 

 

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 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 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

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

għall-Ġustizzja 

 

19. Abbozz Nru 41 – Abbozz ta’ Liġi dwar ir-Ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti – 

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

 

20. Abbozz Nru 42 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar – Tieni Qari – Ministru 

għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli 
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KUMITATI TAL-KAMRA 

 

 

KUMITAT PERMANENTI GĦALL-KONSIDERAZZJONI TA’ ABBOZZI TA’ LIĠI 

   

Il-Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta’ Abbozz ta’ Liġi se jiltaqa’ nhar it-Tnejn, 30 ta’ Jannar 2023 

fit-3.00 p.m. fil-Kamra tal-Kumitati fil-Parlament b’din l-aġenda: 

 

1. Konferma tal-Minuti; 

2. Abbozz Nru 34 – Abbozz ta’ Liġi li jemenda l Att dwar Standards fil Ħajja Pubblika – Prim Ministru 

 

Abbozz Nru 28 – Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali, Kap. 9 – Ministru għall-Ġustizzja 

 

 

KUMITAT PERMANENTI DWAR IL-KONTIJIET PUBBLIĊI 

 

Il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi se jiltaqa’ nhar it-Tlieta, 31 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 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. 
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