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1. Bħala tfakkira

Ir-Regoli ta’ Proċedura jipprevedu li:

“Il-President, il-Viċi Presidenti u l-Kwesturi għandhom ikunu eletti b’vot sigriet 
(...) Madankollu, jekk in-numru ta’ nominazzjonijiet ma jkunx jisboq in-
numru ta’ karigi li jridu jimtlew, il-kandidati jistgħu jkunu eletti 
b’akklamazzjoni.” (imsemmija fl-Artikolu 13(1))

Il-President saqsa essenzjalment, fit-3 ta’ Settembru 2010, jekk din ir-regola għandhiex tiġi 
applikata bl-istess mod meta jkun hemm kandidat wieħed biss u kariga waħda biss tista’ 
timtela.

Il-kumitat tagħna ta' risposta pożittiva fil-15 ta’ Ġunju 2011 kif ġej:

"Jekk ikun meħtieġ li jittieħed il-post ta' Viċi President wieħed, u jkun hemm 
kandidat wieħed biss, dan jistà jiġi elett b'akklamazzjoni. Il-President għandu 
diskrezzjoni biex jiddeċiedi jekk l-elezzjoni ssirx b'akklamazzjoni jew b'vot sigriet. 
Il-kandidat elett, fl-ordni ta' preċedenza, jieħu post il-Viċi President li jkun 
issostitwixxa.".

L-ittra sħiħa indirizzata lill-President Buzek hija mehmuża ma’ dan id-dokument ta’ ħidma.

F’din l-ittra jissemmew aspetti oħrajn tal-elezzjoni tal-Viċi Presidenti li dwarhom il-kumitat 
tagħna “se jerġa’ jiddiskuti iktar fid-dettall dwar il-possibilità li jiġu emendati r-Regoli ta’ 
Proċedura”.

2. Il-mistoqsijiet li għandhom jiġu eżaminati

a) Għandu jkollha limiti jew inkella tiġi eliminata d-diskrezzjoni tal-President fir-
rigward tal-ordni ta’ preċedenza tal-Viċi Presidenti?

Skont l-interpretazzjoni min-naħa tal-AFCO fir-rigward tal-Artikolu 13(1) tar-Regoli 
ta’ Proċedura, il-President jista’, għalhekk, f’sitwazzjoni li fiha jkun hemm kandidati 
daqskemm ikun hemm karigi vakanti, jipproċedi għal elezzjoni b’akklamazzjoni jew 
alternattivament, għal votazzjoni permezz ta’ vot sigriet kif jgħid l-Artikolu 169 tar-
Regoli ta’ Proċedura. Fil-każ ta’ elezzjoni b’akklamazzjoni, hija r-responsabilità tal-
President li jiddeċiedi fl-istess ħin dwar l-ordni ta’ preċedenza tal-Viċi Presidenti 
(Artikolu 15(2)(2)). Issemma wkoll it-tħassib li tali deċiżjoni mill-President tista’, 
f’ċerti każijiet, ma jkollhiex appoġġ unanimu. Biex ipatti għal dan, tista' tiġi prevista l-
possibilità li ċertu numru ta' Membri jew grupp politiku jiddubitaw l-ordni l-ordni ta' 
preċedenza propost mill-President jew li titneħħa għalkollox il-possibilità li l-President 
jiffissa l-ordni ta' preċedenza, u b'hekk ikollha ssir votazzjoni.

Meta ġie mistoqsi dwar l-aspetti prattiċi tal-elezzjonijiet tal-Viċi Presidenti, is-servizz 
responsabbli mill-elezzjonijiet (DĠ Presidenza, Direttorat għas-Seduta Plenarja) 
ipprovda l-informazzjoni li ġejja: meta jkun hemm ftehima bejn il-gruppi politiċi dwar 
il-persuni li għandhom jiġu nominati, dawn il-persuni (normalment 14) jiġu eletti 
b’akklamazzjoni. L-ordni ta’ preċedenza mbagħad jiġi stabbilit permezz ta’ 
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votazzjoni. Ir-raġuni hija li l-gruppi politiċi eventwalment jilħqu ftehim dwar il-
persuni iżda qatt ma jilħqu ftehim dwar l-ordni ta’ preċedenza. Il-President, 
f’sitwazzjoni bħal din, joqgħod lura milli juża l-privileġġ tiegħu (legalment eżistenti) li 
jistabbilixxi l-ordni ta’ preċedenza. Jekk il-gruppi politiċi ma jaqblux dwar il-persuni li 
għandhom jiġu eletti jew jekk ikun hemm nominazzjonijiet “indipendenti”, issir 
votazzjoni u l-ordni ta’ preċedenza jiġi deċiż skont l-ordni li fih ikunu ġew eletti l-
kandidati (Artikolu 15(2) tar-Regoli ta’ Proċedura).

Abbażi ta' dan ir-raġunament, tista' tiġi kkunsidrata emenda tar-Regoli ta' Proċedura 
f'dan is-sens, biex dan jiġi armonizzat mal-prassi tal-Parlament u jissodisfa t-tħassib li 
tressaq: 

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 15
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

Artikolu 15
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 18(1), il-Viċi Presidenti għandu 
jkollhom preċedenza skont l-ordni li fih 
ikunu ġew eletti u, fil-każ ta’ voti ndaqs, 
skont l-età.

2. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 18(1), il-Viċi Presidenti għandu 
jkollhom preċedenza skont l-ordni li fih 
ikunu ġew eletti u, fil-każ ta’ voti ndaqs, 
skont l-età.

Meta ma jkunux ġew eletti b’vot sigriet, l-
ordni li fih jinqara isimhom lill-Kamra 
mill-President għandu jiddetermina l-
ordni ta’ preċedenza.

Meta jkunu ġew eletti b’akklamazzjoni, 
issir votazzjoni permezz ta’ vot sigriet biex 
tiġi stabbilita l-ordni ta’ preċedenza.

b) Għandu jiġi emendat il-mod li bih jiġu eletti l-Viċi Presidenti?

Ir-Regoli ta’ Proċedura jipprevedu, fl-ewwel u t-tieni sentenza tal-Artikolu 15(1), li 
għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza 
assoluta tal-voti mitfugħa. Wieħed jista’ jqis li r-Regoli ta’ Proċedura b’hekk jesprimu 
l-idea li l-Membri tal-Bureau għandhom jiġu appoġġjati mill-ikbar maġġoranza 
possibbli. Madankollu, ir-Regoli ta’ Proċedura ma jipprevedux numru minimu tal-voti 
mitfugħa. Għaldaqstant, huma validi anki l-karti tal-vot tal-votanti li jkunu vvutaw 
għal kandidat wieħed biss.

Għaldaqstant, intwera t-tħassib li din il-possibilità tmur kontra l-Artikolu 15(1) tar-
Regoli ta’ Proċedura. Din il-possibilità tista’ tiġi eskluża billi jiġi stipulat li karta tal-
vot hija valida biss meta jkun intuża mill-inqas nofs il-voti li l-karta tal-vot ikun fiha.

Meta ġie mistoqsi wkoll dwar dan il-punt, is-servizz kompetenti ta l-informazzjoni li 
ġejja: il-fatt li wieħed jivvota għal kandidat wieħed biss mhijiex prattika mifruxa. 
Analiżi tar-riżultati tal-aħħar elezzjonijiet fl-2009 wriet li fl-elezzjonijiet tal-Viċi 
Presidenti ntużaw bħala medja fl-ewwel votazzjoni: 6,23 voti (minn 14), fit-tieni 
votazzjoni: 4,61 voti (minn 11) u fit-tielet votazzjoni: 4,84 voti (minn 11). Il-
maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa tiddependi min-numru ta’ Membri li vvutaw 
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b’mod validu (jiġifieri l-ammont ta’ Membri li vvutaw u minnu jitneħħew dawk li 
tefgħu vot null jew li astjenew). Għaldaqstant, hija ma tistax tkun influwenzata mill-
fatt li votant juża iktar voti, jew inqas, minn dawk previsti fuq il-karta tal-vot tiegħu.
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ANNESS

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Il-President

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15.06.2011

Is-Sur Jerzy BUZEK
President tal-Parlament Ewropew
Rue Wiertz
1047 Bruxelles

Għażiż Sur President,

Suġġett: L-interpretazzjoni tal-Artikoli 13 u 18 tar-Regoli ta’ Proċedura, l-elezzjoni ta’ Viċi 
Presidenti

Wara l-ittra tiegħek tat-3 ta’ Settembru 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li 
jiena għandi l-unur li nippresiedi, eżamina l-kwistjoni li inti qajjimt u wasal għall-konklużjoni 
li meta jkun hemm kandidat wieħed biss biex jokkupa l-kariga vakanti ta’ Viċi President, dan 
jista’ jiġi elett b’akklamazzjoni.

Wasalna għal din il-konklużjoni fuq bażi tar-raġunament li ġej:

Skont l-Artikolu 18(1)(1), jekk ikun meħtieġ li l-Viċi President jinbidel, “is-suċċessur [tiegħu] 
għandu jiġi elett skont id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq”.

Id-“dispożizzjonijiet ta' hawn fuq” applikabbli u relevanti għall-Viċi Presidenti, jirreferu 
għall-Artikolu 13 “Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali”, l-Artikolu 15 “Elezzjoni ta’ 
Viċi Presidenti” u l-Artikolu 17 “Tul tal-Kariga ta’ Uffiċjali”.

L-Artikolu 15(1) jirrigwarda l-elezzjoni ta’ Viċi Presidenti iżda jittratta biss l-elezzjoni ta’ 
diversi Viċi Presidenti u mhux l-elezzjoni ta’ Viċi President wieħed biex jokkupa kariga 
vakanti.

L-Artikolu 15(2) jikkonċerna liema kandidat elett għandu jkollu l-preċedenza fil-każ li jiġi 
elett aktar minn kandidat wieħed. B’referenza għall-Artikolu 18(1), dan jagħmilha ċara li l-
Viċi Presidenti eletti biex jokkupaw il-kariga vakanti jieħdu post il-predeċessur tagħhom 
skont l-ordni ta’ preċedenza li fih ikunu ġew eletti. L-artikolu però ma jgħidx liema mod ta’ 
elezzjoni għandu jiġi applikat meta jkun hemm nominazzjoni waħda għal kariga.
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B’riżultat ta’ dan, jibdew japplikaw id-“dispożizzjonijiet ġenerali” tal-Artikolu 13. Skont l-
ewwel paragrafu ta’ dan l-artikolu, normalment il-Viċi Presidenti jiġu eletti b’vot sigriet. 
F’każijiet eċċezzjonali, jistgħu jiġu eletti b’akklamazzjoni “jekk in-numru ta’ 
nominazzjonijiet ma jkunx jisboq in-numru ta’ karigi li jridu jimtlew”. Din il-kundizzjoni tiġi 
ssodisfata meta jkun hemm kariga vakanti u nominazzjoni waħda biss. Madankollu, jista’ jiġi 
sostnut li l-kliem “numru ta’ nominazzjonijiet” jindika li hija meħtieġa aktar minn 
nominazzjoni waħda. Madankollu, it-terminu “numru” grammatikament jirreferi dejjem għal 
nom fil-plural u jagħmel sens anki meta jkun qed jirreferi għal numru wieħed. Il-verżjonijiet 
fil-Ġermaniż u l-Franċiż jikkonfermaw tali konklużjoni (“Zahl der Kandidaten”, “le nombre 
des candidats”). Anki mil-lat tal-protezzjoni tal-minoranzi m’hemmx għalfejn tiġi eskluża 
elezzjoni b’akklamazzjoni minħabba li l-gruppi ta’ minoranza jistgħu, bħas-soltu, jinnominaw 
il-kandidati tagħhom skont it-tielet sentenza tal-Artikolu 13(1), u b’hekk tiġi evitata elezzjoni 
b’akklamazzjoni.

Għaldaqstant, il-Kumitat għall-Affarijiet Kositituzzjonali, fil-laqgħa tiegħu tal-15 ta’ Ġunju 
2011, adotta b’unanimità 1 l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 13(1) tar-Regoli ta’ 
Proċedura, u inti mitlub tinforma l-Parlament matul is-sessjoni parzjali li jmiss skont l-
Artikolu 211(3) tar-Regoli ta’ Proċedura:

"Jekk ikun meħtieġ li jittieħed il-post ta' Viċi President wieħed, u jkun hemm kandidat wieħed 
biss, dan jistà jiġi elett b'akklamazzjoni. Il-President għandu diskrezzjoni biex jiddeċiedi jekk 
l-elezzjoni ssirx b'akklamazzjoni jew b'vot sigriet. L-ittra sħiħa indirizzata lill-President 
Buzek hija mehmuża ma’ dan id-dokument ta’ ħidma."

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, iktar ’il quddiem, se jerġa’ jittratta fuq xi aspetti 
tal-proċedura tal-elezzjoni tal-Viċi Presidenti, bil-għan li jemenda r-Regoli ta’ Proċedura.

(għeluq ta’ korteżija u firma)

                                               
1 Il-Membri li ġejjin ħadu sehem fil-votazzjoni :
Membri: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Membri sostituti: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


