
60. Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin u tal-Ambjent l-Onor. 

George Vella, jipproponi: 

 

A. Illi matul din il-Leġislatura, l-Ordni Permanenti Numru 25: "Ebda mozzjoni ma għandha 

tiġi proposta li tkun l-istess fis-sustanza bħal xi mozzjoni li matul is-sessjoni korrenti tkun 

ġiet deċiża favur jew kontra" 

 

 u l-Ordni Permanenti Numru 107: "Meta Abbozz ta' Liġi jiġi mgħoddi għal kollox, jew 

ikun ġie miċħud, ebda Abbozz ta' Liġi ta' l-istess xorta ma jista' jerġa' jiġi introdott matul 

l-istess sessjoni" 

 

 jiġu sospiżi, flimkien ma' kull provvedimenti oħra ta' l-Ordnijiet Permanenti li jmorru 

kontra din is-sospensjoni. 

 

 

B. Illi minkejja kull provvedimenti oħra fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra u fil-Mozzjoni 52 

li tirregola l-proċedura tas-seduti għall-kumplament ta’ din is-sessjoni tal-Parlament, 

mgħoddija minn din il-Kamra fis-seduta Nru 49 fil-21 ta’ April 1997, dan li ġej għandu 

japplika għall-kumplament ta' din is-sessjoni tal-Parlament: 

 

(i) Illi fl-istess ġurnata tista' tinżamm seduta fil-għodu u oħra fil-għaxija. 

 

(ii) Illi f'każ ta' seduta fil-għodu, din għandha tibda fid-9.00 a.m. u l-ħin tal-mistoqsijiet 

ikun sad-9.30 a.m., u l-ħin ta' l-interruzzjoni tax-xogħol ikun f'nofsinhar, u l-

aġġornament ma jiħux aktar minn nofs siegħa. 

 

(iii) Illi meta l-Kamra tiltaqa' f'seduta fil-għaxija din għandha tibda fis-6.00 p.m. u l-ħin 

tal-mistoqsijiet ikun sas-6.30 p.m. u l-ħin ta' l-interruzzjoni tax-xogħol ikun fid-9.00 

p.m., u l-aġġornament ma jiħux aktar minn nofs siegħa. 

 

(iv) Illi l-Kamra tista’ tiltaqa’ fil-ġranet kollha tal-ġimgħa, mit-Tnejn sal-Ħadd imma 

meta l-Kamra tiltaqa' nhar ta' Ħamis, kemm fil-għodu kif ukoll fil-għaxija, isir biss 

xoghol kif kontemplat fl-Ordni Permanenti 8(2) jekk ikun hekk imiss. 

 

(v) Illi l-votazzjonijiet kollha li jintalbu għat-tenur ta' l-Ordni Permanenti 83, għandhom 

jitħallew għall-ħin ta' l-interruzzjoni tax-xogħol tas-seduta li tkun, billi l-ewwel 

votazzjoni tittieħed wara għoxrin minuta minn meta terġa' tintalab, u kull votazzjoni 

oħra tittieħed immedjatament wara l-ewwel votazzjoni. 

 

(vi) Illi meta jkun il-każ f’dawn l-istess ġranet tal-ġimgħa jistgħu jinżammu minflok 

seduti li jibdew fid-9.00 a.m., u wara li jingħata l-ħin normali ta’ nofs siegħa għall-

mistoqsijiet, is-seduta tkompli għaddejja bla interruzzjoni sa nofs il-lejl ta’ l-istess 

ġurnata, ħlief għal waqfa fid-9.00 p.m. meta jittieħdu l-voti li jkunu ssejħu matul il-

ġurnata, b’hekk illi voti li jissejħu wara d-9.00 p.m. jiġu meħuda fis-seduta li jkun 

imiss fuq l-istess liġi. 

 

(vii) Illi f’dawn is-seduti jistgħu jiġu diskussi aktar minn stadju wieħed ta’ l-istess liġi. 

 

 B’hekk illi wara li tintemm id-diskussjoni tat-Tieni Qari, il-Kamra tgħaddi immedjatament 

għall-Istadju tal-Kumitat. 



 

 B’hekk ukoll illi f’dan l-istadju ċ-Chairman iqiegħed il-mistoqsija fuq il-klawsola, emenda 

jew skeda li dan il-ħin tkun qed tigi diskussa minnufih li tispiċċa d-diskussjoni u jkompli 

jqiegħed il-mistoqsija fuq l-emendi li jibqa' fuq il-klawsoli u l-iskedi l-oħra kollha waħda 

wara l-oħra appena tintemm id-diskussjoni fuq kull klawsola, emenda jew skeda. 

 

 Iżda Ministru jista' jressaq emendi, klawsoli jew skedi ġodda mingħajr avviż, li fuqhom 

titqiegħed il-mistoqsija wara diskussjoni u Ministru jista' wkoll jitlob il-konsiderazzjoni 

mill-ġdid fil-Kumitat, fejn il-mistoqsija fuq emendi, klawsoli u klawsoli ġodda mingħajr 

avviż, titqiegħed wara diskussjoni. 

 

 U b’hekk ukoll illi wara li jkun ġie rrappurtat il-Kumitat jew il-konsiderazzjoni mill-ġdid 

fil-Kumitat, il-Kamra tgħaddi minnufih għat-Tielet Qari ta' l-Abbozz ta' Liġi li jkun 

qiegħed jiġi diskuss. 

 

 U b’hekk ukoll illi l-votazzjonijiet kollha li jintalbu għat-tenur ta' l-Ordni Permanenti 

Numru 83 għandhom jittieħdu kollha fid-9.00 p.m. tal-ġurnata li fihom jintalbu, waħda 

wara l-oħra bla intervall bejniethom, u dawk li jintalbu wara d-9.00 p.m. jittieħdu mal-

votazzjonijiet tas-seduta li jmiss fuq din il-liġi. 

 

 Illi l-votazzjoni meta tispiċċa d-diskussjoni fuq it-Tielet Qari tal-liġi tittieħed meta tispiċċa 

d-diskussjoni, ikun x'ħin ikun. 

 

 

C. Illi minkejja kull provvedimenti oħra fl-Ordni Permanenti tal-Kamra, dan li ġej għandu 

jirregola l-proċedura fuq l-Abbozz ta' Liġi li Jipprovdi għall-Impożizzjoni ta' Taxxa tas-

Sisa fuq Importazzjonijiet, Prodotti u Servizzi minflok is-sistema ta’ taxxa fuq il-valur 

miżjud. 

 

 B'hekk illi s-seduti li fihom ikun diskuss dan l-abbozz jistgħu jinżammu fil-ġranet kollha 

tal-ġimgħa, mit-Tnejn sal-Ħadd, inkluż il-Ħamis, meta għandu jsir xogħol biss tal-Gvern. 

 

 Illi s-seduti jibdew fid-9.00 a.m. u jingħata l-ħin normali ta' nofs siegħa għall-mistoqsijiet.  

Wara dan f'kull seduta x-xogħol tal-Kamra jibqa' sejjer bla interruzzjoni matul il-ġurnata 

kollha sa nofs il-lejl ta' l-istess gurnata. 

 

 Illi wara li tintemm id-diskussjoni tat-Tieni Qari, il-Kamra tgħaddi immedjatament għall-

Istadju tal-Kumitat. 

 

 F'dan l-Istadju ċ-Chairman iqiegħed il-mistoqsija fuq il-klawsola, emenda jew skeda li dan 

il-ħin tkun qed tiġi diskussa minnufih li tispiċċa d-diskussjoni u jkompli jqiegħed il-

mistoqsija fuq l-emendi li jibqa' fuq il-klawsoli u l-iskedi l-oħra kollha waħda wara l-oħra 

appena tintemm id-diskussjoni fuq kull klawsola, emenda jew skeda. 

 

 Iżda Ministru jista' jressaq emendi, klawsoli jew skedi ġodda mingħajr avviż, li fuqhom 

titqiegħed il-mistoqsija wara diskussjoni u Ministru jista' wkoll jitlob il-konsiderazzjoni 

mill-ġdid fil-Kumitat, fejn il-mistoqsija fuq emendi, klawsoli u klawsoli ġodda mingħajr 

avviż, titqiegħed wara diskussjoni. 

 



 Illi wara li jkun ġie rrappurtat il-Kumitat jew il-konsiderazzjoni mill-ġdid fil-Kumitat, il-

Kamra tgħaddi minnufih għat-Tielet Qari ta' dan l-Abbozz ta' Ligi;  u  

 

 Illi l-votazzjonijiet kollha li jintalbu għat-tenur ta' l-Ordni Permanenti Numru 83 għandhom 

jittieħdu kollha fid-9.00 p.m. tal-ġurnata li fihom jintalbu, waħda wara l-oħra bla intervall 

bejniethom, u dawk li jintalbu wara d-9.00 p.m. jittieħdu mal-votazzjonijiet tas-seduta li 

jmiss fuq din il-liġi. 

 

 Illi l-votazzjoni meta tispiċċa d-diskussjoni fuq it-Tielet Qari tal-ligi tittieħed meta 

tispiċċa d-diskussjoni, ikun x'ħin ikun." 

 

 

06.05.1997 
  



Il-Viċi Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u ta' l-Ambjent ressaq din l-

Emenda:- 

 

"Fl-aħħar paragrafu tat-taqsima Ċ tal-mozzjoni numru 60, minflok il-kliem "ikun x'ħin ikun." 

għandhom jdħlu l-kliem "ikun x'ħin ikun, f'liema ħin tieqaf is-seduta.”.  

 

 

L-Emenda għaddiet. 

 

Il-Mozzjoni kif emendata, għaddiet. 


