
35. Il-Ministru għall-Politika Soċjali, l-Onor. Lawrence Gonzi ppropona:- 

 

Illi minkejja kull provvedimenti oħra fl-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra, dan li ġej għandu 

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

Valur Miżjud minflok is-sistema ta’ taxxa tas-sisa fuq importazzjonijiet, prodotti u servizzi 

(Abbozz Nru 9). 

 

Illi d-dibattitu fuq it-Tieni Qari ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi għandu jitkompla f’dawn il-ġranet u 

f’dawn il-ħinijiet: 

 

(i) F’seduta li tinżamm fit-12 ta’ Diċembru 1998, id-diskussjoni għandha tibda 

immedjatament wara li tkun approvata din il-mozzjoni ta’ proċedura u l-ħin ta’ l-

interruzzjoni tax-xogħol ikun fid-9.00pm skond l-Ordni Permanenti Nru 9 u l-

aġġornament ma jiħux aktar minn nofs siegħa. 

 

(ii) F’seduta li tinżamm fl-14 ta’ Diċembru 1998, u li tibda fis-2.00pm u l-ħin ta’ l-

interruzzjoni tax-xogħol ikun fil 5.00pm b’dan li l-ħin tal-mistoqsijiet u l-ħin ta’ l-

aġġornament ma jitteħdux. 

 

(iii) F’seduta li tinżamm fil-15 ta’ Diċembru 1998, u li tibda fis-2.00pm u l-ħin ta’ l-

interruzzjoni tax-xogħol ikun fil 5.00pm b’dan li l-ħin tal-mistoqsijiet u l-ħin ta’ l-

aġġornament ma jitteħdux. 

 

(iv) F’seduta li tinżamm fis-16 ta’ Diċembru 1998, u li tibda fis-2.00pm u l-ħin ta’ l-

interruzzjoni tax-xogħol ikun fil 5.00pm b’dan li l-ħin tal-mistoqsijiet u l-ħin ta’ l-

aġġornament ma jitteħdux. 

 

(v) F’seduta li tinżamm fis-17 ta’ Diċembru 1998, u li tibda fid-9.00am bl-ewwel nofs 

siegħa li tittieħed għall-mistoqsijiet u l-ħin ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol ikun fil-

5.00pm u l-aġġornament ma jitteħidx, b’dan li x-xogħol tal-Kamra għandu jkun sospiż 

għal waqfa ta’ siegħa bejn is-1.00pm u s-2.00pm. 

 

(vi) F’seduta li tinżamm fit-18 ta’ Diċembru 1998, u li tibda fis-2.00pm u l-ħin ta’ l-

interruzzjoni tax-xogħol ikun fil 5.00pm f’liema ħin għandha tintemm id-diskussjoni 

(jekk ma tkunx intemmet qabel) u titqiegħed il-mistoqsija. F’din is-seduta l-aħħar 

siegħa tad-diskussjoni għandha titħalla għall-għeluq mill-Ministru tal-Finanzi li jkun 

eżenti mil-limiti ta’ ħin għad-diskorsi. 

 

 

Illi mill-ħin kollu allokat għad-diskussjoni tat-Tieni Qari ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi, il-kelliema 

min-naħa tal-Gvern għandhom jieħdu b’kollox mhux aktar minn ħames sigħat, magħdud il-ħin 

meħud għall-introduzzjoni u għall-għeluq tad-diskussjoni mill-Ministru inkarigat mill-Abbozz. 

 

Illi jekk id-dibattitu tat-Tieni Qari jispiċċa qabel il-ħin jew qabel is-seduta kif stabbilit hawn 

fuq, allura għandha titqiegħed il-mistoqsija minnufih li tintemm id-diskussjoni u minkejja dak 

li hawn imsemmi f’din ir-riżoluzzjoni, jekk tissejjaħ votazzjoni din għandha tittieħed għoxrin 

minuta wara li tissejjaħ, u wara l-Kamra għandha tgħaddi għall-istadju tal-Kumitat ta’ l-istess 

Abbozz ta’ Liġi. 

 



Illi, mingħajr preġudizzju għal dak li hemm stabbilit fil-paragrafu ta’ qabel dan, il-Kamra 

għandha tirriżolvi ruħha f’Kumitat biex tikkunsidra dan l-Abbozz ta’ Liġi, f’dawn il-ġranet u 

f’dawn il-ħinijiet: 

 

(i) F’seduta li tinżamm fid-19 ta’ Diċembru 1998, li għandha tibda fid-9.00am, bl-ewwel 

nofs siegħa li  tittieħed għall-mistoqsijiet, u l-ħin ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol ikun fl-

10.00pm, b’dan li x-xogħol tal-Kamra għandu jkun sospiż għal waqfa ta’ siegħa bejn 

is-1.00pm u s-2.00pm.  Il-ħin ta’ l-aġġornament ma jiħux aktar minn nofs siegħa. 

 

(ii) F’seduta li tinżamm fil-21 ta’ Diċembru 1998, li għandha tibda fid-9.00am, bl-ewwel 

nofs siegħa li tittieħed għall-mistoqsijiet, u l-ħin ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol ikun fl-

10.00pm, b’dan li x-xogħol tal-Kamra għandu jkun sospiż għal waqfa ta’ siegħa bejn 

is-1.00pm u s-2.00pm.  Il-ħin ta’ l-aġġornament ma jiħux aktar minn nofs siegħa. 

 

B’hekk ukoll illi f’kull seduta ta’ dan l-istadju ċ-Chairman għandu jqiegħed il-mistoqsija fuq 

il-klawsola, emenda jew skeda li dak 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. 

 

B’dan illi f’kull seduta ta’ dan l-istadju, jekk ikun intalab vot fuq emenda għal klawsola (inkluż 

it-titolu) jew emenda għal skeda, il-votazzjoni għandha tittieħed fil-ħin ta’ l-interruzzjoni tax-

xogħol. Immedjatament wara li tittieħed il-votazzjoni fuq dik l-emenda, għandha titqiegħed il-

mistoqsija fuq il-klawsola kif emendata (jekk l-emenda tkun għaddiet) jew kif proposta (jekk 

l-emenda ma tkunx għaddiet) b’mod li l-konsiderazzjoni ta’ dik il-klawsola tintemm. L-ewwel 

votazzjoni hekk imsejħa għandha tittieħed ħames minuti wara li terġa’ ssir il-mistoqsija fil-ħin 

ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol, u kull votazzjoni oħra msejħa għandha tittieħed immedjatament 

wara. 

 

B’dan ukoll illi l-Kamra tkun tista’ tikkunsidra u tivvota fuq klawsola jew emenda ukoll jekk 

dik il-klawsola jew dik l-emenda tkun konsegwenzjali għal klawsola jew emenda li fuqha tkun 

intalbet votazzjoni.  

 

Ministru jista' jressaq emendi, klawsoli jew skedi  ġodda mingħajr avviż, fi kwalunkwe stadju 

tad-diskussjoni u jekk ikun skada l-ħin, għandha titqiegħed il-mistoqsija mingħajr diskussjoni 

u Ministru jista' wkoll jitlob il-konsiderazzjoni mill-ġdid fil-Kumitat, fejn - jekk ikun skada l-

ħin - il-mistoqsija fuq emendi, klawsoli u klawsoli ġodda mingħajr avviż, titqiegħed mingħajr 

diskussjoni. 

 

U b’hekk ukoll illi jekk il-konsiderazzjoni ta' l-Abbozz ta’ Liġi mill-Kumitat ma tkunx 

intemmet sal-ħin ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol tas-seduta tal-21 ta’ Diċembru 1998, allura fil-

ħin ta’ l-interruzzjoni tax-xogħol, iċ-Chairman għandu jqiegħed il-mistoqsija fuq il-klawsoli 

kollha li jkun fadal u fuq l-emendi kollha mressqa b’mod li 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. 

 

Illi jekk tissejjaħ votazzjoni fuq it-Tielet Qari ta’ l-Abbozz ta’ Liġi din għandha tittieħed 

immedjatament li tissejjaħ. 

 



L-Ordni Permanenti 71(d) għandu japplika fis-seduti li matulhom il-Kamra tkun 

qiegħda tikkunsidra dan l-Abbozz ta’ Liġi u għalhekk, fil-ġranet mogħtija għal 

konsiderazzjoni ta’ dan l-Abbozz ta’ Liġi, ebda mozzjoni skond l-Ordni Permanenti 13 

ma tiġi milqugħa. 

 
 


