
78. Il-Prim Ministru jipproponi: 

 

Peress illi huwa meħtieġ li x-xogħol tal-Kamra tad-Deputati jiġi aġġornat għaż-żmenijiet u 
ħtiġijiet tal-lum, u in vista tal-impenji barra minn Malta ta' diversi membri tal-Eżekuttiv fl-
organi kollha kompetenti tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll ta' deputati li jridu jattendu laqgħat 
internazzjonali barra minn Malta f'fora differenti; 

Billi wkoll wasal iż-żmien sabiex jiġu aġġornati l-Ordnijiet Permanenti f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-quorum u kif jiġi użat id-dritt ta' kull membru li jivverifika li hemm in-numru 
legali fil-Kamra tad-Deputati; 

Din il-Kamra TIRRISOLVI li, minkejja kull provvediment ieħor taħt l-Ordnijiet Permanenti 
tal-Kamra tad-Deputati, u/jew xi Riżoluzzjoni oħra tagħha, matul din il-Leġislatura u sax-
xoljiment tagħha: 

(A) Sakemm ma jingħatax avviż mod ieħor fil-mozzjoni tal-aġġornament u sakemm ma 
jkunx hemm mozzjoni proċedurali oħra: 

(i) il-Kamra tiltaqa' kull nhar ta' Tnejn, Tlieta u Erbgħa; is-seduti tat-Tnejn u t-Tlieta jibdew 
fis-6.00pm, il-ħin tal-mistoqsijiet ikun sas-6.30pm bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun 
fis-9.00pm; waqt illi s-seduta tal-Erbgħa tibda fl-10.00am, il-ħin tal-mistoqsijiet ikun sal-
10.30am u l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fis-1.00pm; 

(ii) illi bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (iii), kull votazzjoni b'division li tintalab 
ai termini tal-Ordni Permanenti 83, irrispettivament minn liema seduta tintalab, tittieħed biss 
fis-seduta li jmiss tal-Erbgħa, u jekk tintalab fis-seduta stess tal-Erbgħa tittieħed dakinhar 
stess u dana dejjem fil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ta' dik is-seduta tal-Erbgħa u ċioè fis-
1.00pm; f'każ li jkun hemm iktar minn votazzjoni waħda hekk proposta għal nhar ta' Erbgħa, 
dawn jittieħdu fl-ordni kronoloġiku tagħhom ta' meta ssejħu; 

B'dana però illi d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma japplikax għal meta division 
tissejjaħ fil-Kumitat imwaqqaf bl-Ordni Permanenti 120B; 

(iii) illi fil-mozzjoni tal-Aġġornament tas-seduta minnufih qabel dik ta' nhar ta' Erbgħa 
filgħodu, jista' jiġi provdut permezz ta' avviż, illi l-votazzjoni rikjesta taħt l-Ordni Permanenti 
83 tittieħed f'seduta differenti mill-ewwel seduta li jmiss ta' nhar ta' Erbgħa, u li dik il-
votazzjoni tittieħed fil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ta' dik is-seduta; b'dana però illi dis-
seduta ma tkunx f'data iżjed tard minn ġimgħa minn mindu saret it-talba oriġinali għall-
votazzjoni taħt l-imsemmi Ordni Permanenti; 

(iv) illi meta division tintalab fuq xi klawsola ta' abbozz ta' liġi fi stadju ta' Kumitat, li ma 
jkunx il-Kumitat imwaqqaf bl-Ordni Permanenti Numru 120B, u l-votazzjoni tiġi posposta 
skond id-dispożizzjonijiet ta' qabel dan is-sub-paragrafu, min qed jippresjedi l-Kumitat 
għandu jgħaddi għall-klawsola li jmiss u klawsoli sussegwenti tal-Abbozz, irrispettivament 
mill-posponiment tal-votazzjoni b'division; u 

(v) kull votazzjoni skond l-Ordni Permanenti 83 li tittieħed skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi preċedenti għandha tidher fl-ordni tal-ġurnata ta' dik is-seduta meta tkun se tittieħed 
il-votazzjoni hekk posposta; 



(B) Fil-każ illi jissejjaħ quorum taħt l-Ordni Permanenti numru 11, min ikun qed jippresjedi 
s-seduta għandu l-ewwel jivverifika jekk hemmx in-numru ta' quorum stabbilit mill-Ordnijiet 
Permanenti u f'każ li ma jkunx hemm jissospendi s-seduta għal għoxrin minuta; jekk wara li 
jiskadi dan il-perjodu ta' għoxrin minuta l-istess persuna li qed tippresjedi tiżgura ruħha illi l-
quorum tal-Kamra jkun għadu mhux preżenti, il-Kamra għandha tiġi aġġornata bla votazzjoni 
sal-ġurnata ta' seduta ta' wara. 

B'dana però li jekk matul il-perjodu ta' għoxrin minuta fuq indikat, jiġi assigurat għas-
sodisfazzjon tal- persuna li qed tippresjedi li hemm quorum preżenti, allura l-istess persuna li 
qed tippresjedi għandha minnufih tordna t-tkomplija tas-seduta. 

B'dana però wkoll illi l-ħin li jgħaddi sakemm tiġi stabbilita jekk hemmx quorum għandu 
jiżdied mal-ħin tal-istess seduta jekk wara jirriżulta illi kien hemm il-quorum meħtieġ. 

(C) Illi: 

(i) fl-istess ġurnata tista' tinżamm seduta filgħodu u oħra filgħaxija; 

(ii) illi f'każ ta' seduta filgħodu din għandha, salv nhar ta' Erbgħa, tibda fid-9.00am u l-ħin tal-
mistoqsijiet sad-9.30am u l-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun f'nofsinhar u l-aġġornament 
ma jiħux iktar min-nofs siegħa; 

(iii) illi s-seduta tista' tissejjaħ f'kull jum tal-ġimgħa barra l-Ħadd; u 

(iv) illi meta l-Kamra tiltaqa' nhar ta' Ħamis kemm filgħodu u kemm filgħaxija għandu 
japplika dak li hemm kontemplat fl-Ordni Permanenti 8(2) bl-alternanza bejn seduta u oħra 
daqs li kieku kienu seduti fi ġranet differenti; 

(D) Illi l-Ordni Permanenti 25 u l-Ordni Permanenti 127 jiġu sospiżi flimkien ma' kull 
provvediment ieħor ta' kull Ordni Permanenti ieħor li jmur kontra din is-sospensjoni. 

 

26.01.09 

 

Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin ressaq din l-emenda “A” (għaddiet
f'Seduta 86 - 02.03.09): 
  
1.  Illi fil-paragrafu (C) tar-Riżoluzzjoni minnufih wara s-subparagrafu (iv) jiżdied is-
segwenti subparagrafu ġdid:- 
  
“(v)  illi mistoqsijiet konsegwenzjali għar-riżultat ta’ votazzjoni meħuda a tenur tal-Ordni 
Permanenti 83 ikunu jistgħu jitqiegħdu immedjatament wara u jekk jintalbu votazzjonijiet 
dwarhom, dawn jittieħdu bl-istess mod, sakemm il-Kamra ma tiddeċidix xort’oħra. 
  
Il-ħin li jittieħed għal dawn il-votazzjonijiet jiżdied mal-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol.”. 
  
2.  Il-paragrafu (D) tar-Riżoluzzjoni jiġi mħassar. 


