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IL-PARLAMENT EWROPEW: PROĊEDURI ELETTORALI

Il-proċeduri għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma rregolati kemm mil-leġiżlazzjoni
Ewropea li tiddefinixxi regoli komuni għall-Istati Membri kollha kif ukoll mid-
dispożizzjonijiet nazzjonali speċifiċi li jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Ir-regoli
komuni jistabbilixxu l-prinċipju ta' rappreżentanza proporzjonali u ċerti inkompatibilitajiet
mal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew. Ħafna kwistjonijiet importanti oħra, bħal
pereżempju s-sistema elettorali eżatta u n-numru ta' kostitwenzi, jiġu rregolati mil-liġijiet
nazzjonali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 14 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u l-Artikoli 20, 22 u 223 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
L-Att tal-20 ta' Settembru 1976 li jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Assemblea
b'suffraġju dirett universali[1], id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772, Euratom tal-25 ta' Ġunju u
tat-23 ta' Settembru 2002 li temenda dan l-Att.

IR-REGOLI KOMUNI

A. Il-prinċipji
It-Trattati fundaturi ddikkjaraw li l-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) għall-bidu kellhom
jinħatru mill-parlamenti nazzjonali, iżda pprevedew li maż-żmien kellhom jiġu eletti b'suffraġju
universali dirett. Din id-dispożizzjoni ġiet implimentata mill-Kunsill qabel l-ewwel elezzjonijiet
diretti tal-1979 permezz tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 li jikkonċerna l-elezzjoni tar-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett. Biddlet b'mod profond
il-pożizzjoni istituzzjonali tal-Parlament Ewropew u hija d-dokument fundatur ta' UE aktar
demokratika.
Fl-1992, it-Trattat ta' Maastricht ippreveda li l-elezzjonijiet riedu jsiru b'konformità ma'
proċedura uniformi u li l-Parlament Ewropew kellu jfassal proposta għal dan il-għan, liema
proposta riedet titressaq għall-adozzjoni unanima mill-Kunsill. Madankollu, peress li l-
Kunsill ma seta' jaqbel dwar l-ebda waħda minn dawn il-proposti, it-Trattat ta' Amsterdam
daħħal il-possibilità li jiġu adottati "prinċipji komuni". Konsegwentement, id-Deċiżjoni
tal-Kunsill 2002/772/KE (Euratom) immodifikat l-Att tal-1976, u daħħlet il-prinċipji tar-
rappreżentanza proporzjonali u l-inkompatibilità bejn il-mandati nazzjonali u Ewropej.
Permezz tat-Trattat ta' Lisbona, id-dritt għall-vot u li wieħed joħroġ għall-elezzjoni kiseb valur
ta' dritt fundamentali (l-Artikolu 39 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea).

[1]ĠU L 278, 8.10.1976.
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B. L-applikazzjoni: id-dispożizzjonijiet komuni fis-seħħ
1. Id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet ta' persuni li mhumiex ċittadini
Skont l-Artikolu 22(2) tat-TFUE,"kull ċittadin tal-Unjoni li jirrisjedi fi Stat Membru li
tiegħu ma jkollux iċ-ċittadinanza, ikollu d-dritt li jivvota u li joħroġ bħala kandidat għall-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru fejn huwa jirrisjedi". L-arranġamenti
għall-implimentazzjoni ta' dan id-dritt ġew adottati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE.
F'konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE, kif emendata mid-Direttiva
tal-Kunsill 2013/1/UE,"kull ċittadin tal-Unjoni li joqgħod fi Stat Membru li tiegħu mhuwiex
ċittadin u li, b'deċiżjoni ġudizzjarja individwali jew b'deċiżjoni amministrattiva, sakemm din
tal-aħħar tista' tkun soġġetta għal rimedji ġudizzjarji, iċċaħħadlu d-dritt għall-kandidatura
skont il-liġi tal-Istat Membru ta' residenza jew il-liġi tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza tiegħu,
m'għandux jitħalla jeżerċita dak id-dritt fl-Istat Membru ta' residenza fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew".
2. Is-sistema elettorali
L-elezzjonijiet iridu jkunu bbażati fuq rappreżentanza proporzjonali u jridu jużaw jew is-
sistema tal-lista jew inkella s-sistema tal-vot trasferibbli uniku (l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2002/772/KE, Euratom).
3. L-inkompatibilitajiet
Skont l-Artikolu 7 tal-Att tal-1976 (kif emendat mid-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom tal-
Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002), il-mandat ta' Membru tal-Parlament
Ewropew mhuwiex kompatibbli ma' dak ta' membru tal-gvern ta' Stat Membru, membru tal-
Kummissjoni, imħallef, avukat ġenerali jew reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, membru tal-Qorti
tal-Awdituri, membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, membru ta' kumitati jew
korpi oħra stabbiliti skont it-Trattati bl-iskop li jamministraw il-fondi tal-Unjoni jew li jwettqu
xi kompitu amministrattiv dirett u permanenti, membru tal-Bord tad-Diretturi, tal-Kumitat ta'
Tmexxija jew tal-persunal tal-Bank Ewropew tal-Investiment, u uffiċjal jew impjegat attiv tal-
istituzzjonijet tal-Unjoni Ewropea jew tal-korpi speċjalizzati affiljati magħhom. Żdiedu aktar
inkompatibilitajiet fl-1997 (membru tal-Kumitat tar-Reġjuni) u fl-2002 (membru tal-Bord tad-
Diretturi tal-Bank Ċentrali Ewropew, Ombudsman tal-Unjoni Ewropea u, l-aktar importanti,
membru ta' parlament nazzjonali)

L-ARRANĠAMENTI SOĠĠETTI GĦAL DISPOŻIZZJONIJIET
NAZZJONALI

Apparti dawn ir-regoli komuni, l-arranġamenti elettorali huma rregolati minn dispożizzjonijiet
nazzjonali li jistgħu jvarjaw ħafna; is-sistema elettorali għaldaqstant ma tistax titqies bħala
sistema elettorali polimorfika.
A. Is-sistema elettorali u l-limiti
Skont id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-2002, l-Istati Membri kollha jridu jużaw sistema bbażata fuq
rappreżentanza proporzjonali.
Stat Membru jista' jistabbilixxi limitu minimu, li ma jistax jaqbeż il-5 %, għall-allokazzjoni
tas-siġġijiet (l-Artikolu 2A). Ħafna Stati Membri japplikaw limitu. Dan huwa: 5 % fi Franza
(skont il-kostitwenza), il-Litwanja, il-Polonja, is-Slovakkja, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija u
l-Ungerija; 4 % fl-Awstrija, l-Italja u l-Iżvezja; 3 % fil-Greċja; u 1.8 % f'Ċipru.
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B. Il-limiti tal-kostitwenza
Fl-elezzjonijiet Ewropej, il-maġġoranza tal-Istati Membru jiffunzjonaw bħala kostitwenzi uniċi.
Madankollu, ħames Stati Membri (il-Belġju, Franza, l-Irlanda, l-Italja u r-Renju Unit) qasmu t-
territorju nazzjonali tagħhom f'numru ta' kostitwenzi reġjonali.
Il-konstitwenzi ta' interess sempliċement amministrattiv jew ta' rilevanza distributtiva fi ħdan
il-listi tal-partiti jeżistu fin-Netherlands (19), il-Ġermanja (16, fil-każ tas-CDU/CSU biss) u l-
Polonja (13).
C. Id-dritt li wieħed jivvota
L-età minima biex wieħed ikollu dritt jivvota hija ta' 18-il sena fl-Istati Membri kollha, ħlief fl-
Awstrija, fejn hija ta' 16-il sena.
Li wieħed jivvota huwa obbligatorju f'erba' Stati Membri (il-Belġju, il-Lussemburgu, Ċipru
u l-Greċja): l-obbligu li wieħed jivvota japplika għaċ-ċittadini kif ukoll għaċ-ċittadini tal-UE
rreġistrati fil-pajjiż li ma jkunux ċittadini tiegħu.
1. Il-vot ta' dawk li mhumiex ċittadini fil-pajjiż ospitanti
Iċ-ċittadini tal-Unjoni li jirrisjedu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex ċittadini għandhom id-dritt
li jivvutaw fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru fejn jirrisjedu, bl-istess
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini (l-Artikolu 22 tat-TFUE). Madankollu, il-kunċett ta' residenza
għadu jvarja minn Stat Membru għal ieħor. Ċerti pajjiżi jirrikjedu li l-votanti jkollhom id-
domiċilju jew ir-residenza abitwali tagħhom fit-territorju elettorali (l-Estonja, il-Finlandja,
Franza, il-Ġermanja, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovenja), li normalment ikunu residenti
hemmhekk (Ċipru, id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, il-Lussemburgu, is-Slovakkja, l-Iżvezja u
r-Renju Unit,) jew li jkunu elenkati fir-reġistru tal-popolazzjoni (il-Belġju u r-Repubblika Ċeka).
Biex ikunu eliġibbli għall-vot fil-Lussemburgu, f'Ċipru u fir-Repubblika Ċeka, iċ-ċittadini tal-
UE jridu wkoll jissodisfaw ir-rekwiżit ta' perjodu minimu ta' residenza.
2. Il-vot taċ-ċittadini f'pajjiżhom meta mhumiex residenti fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom
Fir-Renju Unit, id-dritt għall-vot taċ-ċittadini residenti barra mill-pajjiż huwa limitat għal ċerti
kategoriji. Il-Belġju u l-Greċja jagħtu d-dritt għall-vot biss lil dawk iċ-ċittadini mhux residenti
tagħhom li jgħixu fi Stat Membru ieħor, filwaqt li d-Danimarka u l-Italja jirrestrinġu d-dritt
għall-vot taċ-ċittadini mhux residenti li jgħixu f'pajjiż terz għal kategoriji speċifiċi. Il-Ġermanja
tagħti d-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew liċ-ċittadini li jkunu għexu
f'pajjiż ieħor tal-UE għal mill-inqas tliet xhur, dment li dawn ikunu rreġistrati fir-reġistru
elettorali Ġermaniż. Fil-Bulgarija, l-Irlanda u s-Slovakkja d-dritt għall-vot hu limitat għal
ċittadini tal-UE domiċiljati fit-territorju nazzjonali.
Il-fatt li xi ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jivvutaw kemm fil-pajjiż ospitanti tagħhom kif ukoll
bħala ċittadini fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom jista' jagħti lok għal abbużi (votazzjoni doppja, li hija
reat kriminali f'xi Stati Membri). Madankollu, l-infurzar għadu diffiċli, peress li hemm nuqqas
ta' rikonċiljazzjoni tad-data bejn l-awtoritajiet elettorali tal-Istati Membri.
D. Id-dritt li wieħed joħroġ għall-elezzjonijiet
Id-dritt li wieħed joħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe
Stat Membru ieħor ta' residenza huwa wkoll applikazzjoni tal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni
bejn ċittadini u nonċittadini u korollarju tad-dritt li wieħed jiċċaqlaq u jirrisjedi liberament.
Kwalunkwe persuna li hija ċittadin tal-Unjoni u li mhijiex ċittadin tal-Istat Membru ta' residenza
tagħha, iżda tissodisfa l-istess kundizzjonijiet fir-rigward tad-dritt li toħroġ għall-elezzjonijiet
kif dak l-Istat jimponi bil-liġi fuq iċ-ċittadini tiegħu, għandha d-dritt li toħroġ bħala kandidata
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fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta' residenza minbarra f'każ li tiġi
mċaħħda minn dawn id-drittijiet (l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE).
Minbarra r-rekwiżit taċ-ċittadinanza ta' Stat Membru, li huwa komuni għall-Istati Membri kollha
(bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit, fejn ċerti ċittadini tal-Commonwealth huma wkoll permessi
joħorġu għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew), il-kundizzjonijiet ivarjaw minn Stat
Membru għal ieħor. L-ebda persuna ma tista' toħroġ bħala kandidata f'aktar minn Stat Membru
wieħed fl-istess elezzjoni (l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE). L-età minima
biex wieħed joħroġ għall-elezzjonijiet hija ta' 18-il sena fil-maġġoranza tal-Istati Membri, u l-
eċċezzjonijiet huma l-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Irlanda, il-
Latvja, il-Litwanja, il-Polonja u s-Slovakkja (21), ir-Rumanija (23), u l-Italja u l-Greċja (25).
E. In-nomini
F'xi Stati Membri (ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Greċja, in-Netherlands
u l-Iżvezja) il-partiti u l-organizzazzjonijiet politiċi biss jistgħu jissottomettu n-nomini. Fl-
Istati Membri kollha l-oħra, in-nomini jistgħu jiġu ppreżentati jekk jiġu approvati min-numru
rikjest ta' firem jew votanti, u f'xi każijiet ikun rikjest ukoll depożitu. Deċiżjoni tal-Kunsill
Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament
Ewropew tistipula kif is-751 siġġu previsti fl-Artikolu 14(2) tat-TUE għandhom jimtlew, billi
jiġi applikat il-prinċipju ta' "proporzjonalità digressiva" għall-kwota individwali, għal kull Stat
Membru (1.3.3.).
F. Id-dati tal-elezzjonijiet
Skont l-Artikoli 10 u 11 tal-Att tal-1976, kif emendat permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2002/772/KE, Euratom, l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandhom isiru fl-
istess perjodu li jibda l-Ħamis filgħodu u jispiċċa l-Ħadd ta' wara, il-ġurnata eżatta u l-ħinijiet
għandhom ikunu stabbiliti minn kull Stat Membru. Kien il-Kunsill li fl-1976, huwa u jaġixxi
unanimament wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, iddetermina l-perjodu elettorali
għall-ewwel elezzjonijiet fl-1979. L-elezzjonijiet sussegwenti mill-1979 'l quddiem seħħew fil-
perjodu korrispondenti fl-aħħar sena tal-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5 tal-Att
(1.3.1.).
Fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-2014, il-Kunsill, bid-deċiżjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2013,
mexxa d-dati, li orġinarjament kienu stabbiliti għal Ġunju, għall-perjodu mit-22 sal-25 ta' Mejju,
sabiex jevita li jaħbtu mal-vaganzi ta' Għid il-Ħamsin, b'applikazzjoni tad-dispożizzjoni tal-
Artikolu 11 li tgħid: "Jekk jirriżulta impossibbli li jsiru l-elezzjonijiet […] f'dak il-perjodu,
il-Kunsill filwaqt li jaġixxi b'unanimità għandu, wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew,
jiddetermina, tal-anqas xahar qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5,
perjodu elettorali ieħor li m'għandux ikun iktar minn xahrejn qabel jew xahar wara l-perjodu
stabbilit skont is-subparagrafu preċedenti" (Artikolu 10 tal-Liġi tal-1976).
G. L-għażliet tal-votanti li jibdlu l-ordni tal-kandidati fil-listi
F'ħafna Stati Membri, il-votanti jistgħu jitfgħu vot ta' preferenza biex ibiddlu l-ordni tal-ismijiet
fil-lista. Madankollu, f'disa' Stati Membri (il-Ġermanja, Spanja, Franza, il-Greċja, il-Portugall,
ir-Renju Unit, l-Estonja, l-Ungerija u r-Rumanija) il-listi huma magħluqa (ma jkunx hemm voti
ta' preferenza). Fil-Lussemburgu, il-votanti jistgħu saħansitra jivvutaw għal kandidati minn listi
differenti, filwaqt li fl-Iżvezja jistgħu jżidu jew ineħħu ismijiet mil-listi. F'Malta, l-Irlanda u l-
Irlanda ta' Fuq, l-elettorat jagħżel il-kandidati wieħed wara l-ieħor fl-ordni tal-preferenza tiegħu
(vot uniku trasferibbli).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.3.1.pdf
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H. Il-validazzjoni tar-riżultati u r-regoli dwar il-kampanji elettorali
Fid-Danimarka u l-Lussemburgu, il-parlament nazzjonali jivvalida r-riżultati tal-elezzjoni; fis-
Slovenja, l-Assemblea Nazzjonali tikkonferma l-elezzjoni tal-MPE. Fil-Ġermanja, ir-riżultati
finali jiġu ppubblikati mill-Uffiċjal Federali ta' Skrutinju jum wara l-votazzjoni. Fl-Awstrija,
il-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Finlandja, l-Italja, l-Irlanda, is-Slovenja u r-Renju
Unit huwa f'idejn il-qrati li jagħmlu dan, u dan isir ukoll fil-Ġermanja jekk titqajjem oġġezzjoni
għad-deċiżjoni parlamentari. Fi Spanja r-riżultat jiġi validat mill-"Junta Electoral Central"; fin-
Netherlands, fil-Portugall u fl-Iżvezja kumitat ta' validazzjoni jwettaq dan il-kompitu.
Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, ir-regoli dwar il-kampanji elettorali (fondi awtorizzati, slots
ta' ħin tax-xandir, pubblikazzjoni tar-riżultati ta' stħarriġ) huma l-istess bħal fl-elezzjonijiet
nazzjonali.
Skont l-Artikolu 4 u l-Artikoli 5 u 13 tal-Att tal-1976, il-Membri tal-PE huma eletti għal perjodu
ta' ħames snin. Dan il-perjodu jibda mal-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta' wara kull elezzjoni. Il-ftuħ
tal-ewwel sessjoni ta' wara l-elezzjoni tal-2014 kien nhar it-Tlieta l-1 ta' Lulju 2014.
I. Il-mili ta' siġġijiet li jitħallew battala waqt il-leġiżlatura
F'xi Stati Membri (l-Awstrija, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-
Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall u r-Renju Unit) is-siġġijiet li jitbattlu jiġu allokati
għall-ewwel kandidati li ma ġewx eletti fl-istess lista (possibbilment wara aġġustament biex
jiġu riflessi l-voti li jkunu ġabu l-kandidati). Fil-Belġju, l-Irlanda, il-Ġermanja u l-Iżvezja, is-
siġġijiet battala jiġu allokati lil sostituti. Fi Spanja u l-Ġermanja, jekk ma jkunx hemm sostituti,
titqies l-ordni tal-kandidati fil-listi. Fil-Greċja, is-siġġijiet battala jiġu allokati lil sostituti mill-
istess lista; jekk ma jkunx hemm biżżejjed sostituti, issir elezzjoni parzjali. F'xi Stati Membri
(pereżempju l-Awstrija), il-MPE għandhom id-dritt li jirritornaw il-Parlament Ewropew meta
r-raġuni għat-tluq tagħhom ma tibqax valida.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Sa mis-sittinijiet, il-Parlament Ewropew kemm-il darba semma fehmtu dwar kwistjonijiet ta'
liġi elettorali u ressaq proposti skont l-Artikolu 138 tat-Trattat KE. In-nuqqas ta' proċedura
ġenwinament uniformi f'dak li jirrigwarda l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew juri kemm
hu diffiċli li wieħed jarmonizza tradizzjonijiet nazzjonali differenti. L-għażla prevista fit-
Trattat ta' Amsterdam li jiġu adottati prinċipji komuni sa ċertu punt għamlitha possibbli li
jingħelbu dawn id-diffikultajiet. L-ambizzjoni stabbilita fl-Artikolu 223 tat-TFUE li tiġi adottata
proċedura uniformi, li tirrikjedi l-kunsens tal-Parlament Ewropew, għadha trid tiġi sodisfatta.
L-isforzi kontinwi tal-Parlament biex tiġi modernizzata u'Ewropizzata' il-proċedura elettorali
komuni wasslu għal proposta fl-1997 għal proċedura elettorali uniformi; is-sustanza tagħha ġiet
inkorporata fid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-2002. Il-proposta għal kostitwenza Ewropea (il-ħolqien
ta' kostitwenza Ewropea unika biex jimtlew 10 % tas-siġġijiet) għadha s-suġġett ta' dibattitu.
Fit-22 ta' Novembru 2012, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tħeġġeġ lill-partiti
politiċi Ewropej jinnominaw kandidati għall-President tal-Kummissjoni, sabiex tissaħħaħ il-
leġittimità politika tal-Parlament u tal-Kummissjoni. Dawn l-arranġamenti ġew implimentati
qabel l-elezzjonijiet tal-2014 u, għall-ewwel darba, ħarġu kandidati għat-tmexxija għall-
elezzjonijiet tal-2014; Fl-aħħar nett, riżultat tal-elezzjonijiet tal-2014, wieħed minn dawk il-
kandidati, Jean-Claude Juncker, ġie elett bħala President tal-Kummissjoni mill-Parlament,
fit-22 ta' Ottubru 2014.
Fl-2003 ġiet stabbilita sistema għall-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej li tippermetti l-
istabbiliment ta' fondazzjonijiet politiċi (1.3.3. ) fil-livell tal-UE (ir-Regolament (UE, Euratom)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.3.3.pdf
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Nru 1141/2014 tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej
u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej).
Udo Bux
10/2017
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