
9. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej u t-Twettiq tal-
Manifest Elettorali l-Onor Louis Grech ippropona: 
 
Illi minkejja kull provvediment ieħor fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra u riżoluzzjonijiet oħra 
approvati mill-Kamra, dan li ġej għandu jirregola l-proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-Ispiża 
għas-sena 2013 u dwar l-Estimi Supplimentari tal-Ispiża għas-sena 2012.  

A. Provvedimenti Ġenerali  

1. Illi jkunu jistgħu jittieħdu aktar minn seba' seduti għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali 
fil-Kumitat ta' Provvista (Ordni Permanenti Nru. 71 (3) (ċ)).  

2. Illi l-Kamra tista' tiltaqa' filgħodu u filgħaxija fl-istess jum.  

3. Illi matul il-jiem tad-dibattiti dwar l-Estimi Ġenerali 2013, kif ukoll fil-jiem tal-Kumitat ta' 
Provvista għall-Estimi Ġenerali 2013, u l-Estimi Supplimentari għas-sena 2012, il-ħin li fih 
għandha tiltaqa' l-Kamra hu kif ġej:  

 
Id-diskussjoni u l-approvazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-Ministeri kollha għandhom jiġu 
kkunsidrati flimkien. Id-diskussjoni għandha tinqasam fuq erba’ seduti b'mod li x-xogħol 
finanzjarju ma jiħux aktar minn sitt sigħat f’kull seduta meta l-Kamra tkun qiegħda tiltaqa’ 
filgħodu bid-dibattitu jibda fid-9.00 am u jintemm fit-3.00 pm, u mhux aktar minn ħames 
sigħat meta l-Kamra tkun qiegħda tiltaqa’ filgħaxija bid-dibattitu jibda fl-4.00 pm u jintemm 
fid-9.00 pm, bil-ħin tal-Mistoqsijiet u l-ħin tal-Aġġornament ma jitteħidx. 

4. Illi l-ħin li jittieħed għal xi sospensjoni waqt id-diskussjonijiet kollha fuq l-Estimi Ġenerali 
2013, Kumitat ta' Provvista, Estimi Supplimentari 2012, kif ukoll waqt iż-żewġ 
approprjazzjonijiet, għandu jiżdied mal-ħin stabbilit għall-interruzzjoni tax-xogħol.  

5. Illi l-Kamra tista' tiltaqa' wkoll il-Ħamis, il-Ġimgħa, u s-Sibt, kemm filgħodu u filgħaxija 
fl-istess jum.  

6. Illi meta l-Kamra tiltaqa' nhar ta' Ħamis, kemm filgħodu u kemm filgħaxija, isir biss xogħol 
tal-Gvern.  

7. Illi fis-seduti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-Estimi Ġenerali 2013 jew l-Estimi 
Supplimentari 2012, jista' jsir xogħol ieħor tal-Gvern, inklużi mozzjonijiet u riżoluzzjonijiet, 
kif ikun jidher fuq l-Aġenda, wara li jispiċċa x-xogħol finanzjarju fil-ħin tal-interruzzjoni 
tax-xogħol u wara li jgħaddi x-xogħol kollu li jkun jidher fuq l-Aġenda, jitressaq 
l-Aġġornament u l-ħin tal-Aġġornament ma jitteħidx.  

8. Illi l-ħinijiet tad-dibattiti kif spjegati hawn fuq, jistgħu jinbidlu bi ftehim milħuq fil-Kamra.  
 

B. Estimi Ġenerali 2013  

1. Illi fis-seduta li fiha ssir id-Dikjarazzjoni Finanzjarja għas-sena 2013 (Ordni Permanenti 
Nru. 71(3)(a)), din id-Dikjarazzjoni u x-Xogħol li jista' jkun konness magħha jkunu, jekk 
meħtieġ, eżenti mill-Ordni Permanenti Nru. 9 - ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol; u li d-
Dikjarazzjoni tkun ukoll eżenti mill-Ordni Permanenti Nru. 49 - Limiti ta' żmien għad-



diskorsi. 

Minnufih wara li tinqara d-Dikjarazzjoni Finanzjarja, tibda d-diskussjoni fuq il-mozzjoni 
biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għas-sena 2013, liema diskussjoni ma teħux iktar 
minn siegħa u nofs bil-ħin jinqasam indaqs bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern, bl-aħħar nofs 
għall-Gvern. Il-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ta' din is-seduta jkun il-ħin li fih jagħlaq 
id-diskors il-kelliem għan-naħa tal-Gvern bl-ewwel votazzjoni tittieħed ħames minuti wara li 
tintalab, waqt li l-votazzjonijiet l-oħra kollha li jistgħu jintalbu jittieħdu immedjatament 
wara.  

Illi minkejja kull provvediment ieħor fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra u riżoluzzjonijiet 
oħra approvati mill-Kamra, jekk id-Dikjarazzjoni Finanzjarja ssir il-Ħamis, sew filgħodu, kif 
ukoll filgħaxija, isir biss xogħol tal-Gvern u l-ħin tal-Mistoqsijiet u tal-Aġġornament ta' din 
is-Seduta ma jitteħidx.  

2. Illi fil-jiem tal-Kumitat ta' Provvista: 
 

(i)  Fil-bidu tal-ewwel seduta fil-Kumitat ta’ Provvista, kull Ministru jressaq ir-
Riżoluzzjonijiet tiegħu wara xulxin mingħajr ebda diskussjoni. Il-ħin tad-diskussjoni ta’ 
kull seduta li tiltaqa’ filgħodu għandu jinqasam bl-ewwel sagħtejn u nofs għall-
Oppożizzjoni u l-bqija tal-ħin għall-Gvern, filwaqt li f’kull seduta li tiltaqa’ filgħaxija l-
ħin tad-diskussjoni jinqasam indaqs bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs 
għall-Gvern; 

 
(ii)  Hekk kif tintemm id-diskussjoni fuq ir-riżoluzzjonijiet tal-Ministeri kollha, il-President 

tal-Kumitat iqiegħed għall-vot mingħajr diskussjoni l-mistoqsija fuq il-voti tal-estimi kif 
jidhru fuq l-Aġenda, u fuq l-emendi li jista' jkun hemm għalihom:  

 
Iżda Ministru jista' jressaq emendi li jitqiegħdu għall-vot mingħajr diskussjoni; u 
Ministru jista' wkoll jitlob il-konsiderazzjoni mill-ġdid fil-Kumitat dwar emendi 
proposti minnu, u f'dan il-każ dawn l-emendi jitqiegħdu għall-vot mingħajr diskussjoni; 

 
 

(iii) Il-votazzjonijiet kollha li jistgħu jintalbu jittieħdu x'ħin tispiċċa d-diskussjoni; u l-ewwel 
votazzjoni tittieħed ħames minuti wara li tintalab fil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol, 
waqt li l-votazzjonijiet l-oħra, jekk ikun hemm, jittieħdu immedjatament warajha.  

 
3. Illi l-voti fil-Kumitat ta' Provvista jistgħu jittieħdu għad-diskussjoni mhux fl-ordni u fid-dati 

kif jidhru hawn taħt u iktar minn voti ta' Ministeru wieħed jistgħu jiġu diskussi f'seduta 
waħda.  

4. Illi matul il-perjodu li fih ikunu qed isiru s-seduti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-Estimi 
Ġenerali 2013 jew l-Estimi Supplimentari 2012, il-Kamra tista' tiltaqa' wkoll biex isir xogħol 
ieħor tal-Gvern, inkluż mozzjonijiet u riżoluzzjonijiet, kif ikun jidher fuq l-Aġenda. 
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