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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal modifika tal-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Membri tal-
Parlament Ewropew b’suffraġju dirett universali tal-20 ta’ Settembru 1976
(2009/2134(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot 
dirett universali anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Settembru 1976, kif 
emendata1,b'mod partikulari l-Artikolu 14 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu ta' qabel dwar il-proċedura elettorali tal-
Parlament, b'mod partikulari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Lulju 19982,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ottubru 2007 dwar il-kompożizzjoni tal-
Parlament Ewropew3,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta' 
Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 10, 14(2) u 48(2), (3) u (4)  tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE) u l-Artikoli 22 u 23 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Protokoll (Nru 7) dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 41, 48(3) u 74a tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2010),

Billi:

A. il-Parlament għandu d-dritt li jibda r-riforma tal-proċedura elettorali proprja, u li jagħti l-
kunsens tiegħu għaliha,

B. il-Parlament għandu d-dritt li jibda bidla fil-kompożizzjoni tiegħu, u li jagħti l-kunsens 
tiegħu għaliha,

C. il-Parlament għandu d-dritt li jibda reviżjoni tat-Trattati,

D. il-Parlament ilu sa mill-1979 jiġi elett direttament kull ħames snin u ra l-poteri u l-
                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/ECSC, KEE, Euratom (ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1.) kif emendata bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 93/81 (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15.) u b’Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom (ĠU L 283, 
21.10.2002, p. 1.).
2 ĠU C 292, 21.9.1998, p. 66.
3 ĠU C 227 E, 4.9.2008, p.132.
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influwenza tiegħu jjiżdiedu tul dan il-perjodu kollu, b’mod partikulari l-aktar bħala 
riżultat tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona;

E. anki jekk ma jintlaħaqx ftehim dwar proċedura elettorali uniformi, kien hemm 
konverġenza gradwali tas-sistemi elettorali tul dan il-perjodu, b’mod partikulari bl-
adozzjoni universali ta’ rappreżentanza proporzjonali fl-1999, it-twaqqif formali ta’ partiti 
politiċi fil-livell Ewropew1 u t-tneħħija tal-mandat doppju2,

F. il-kunċett ta’ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea, introdott formalment fl-ordni 
kostituzzjonali bit-Trattat ta’ Maastricht fl-1993, inkluż id-dritt ta’ parteċipazzjoni skont 
b'ċerti kundizzjonijiet f’elezzjonijiet Ewropej u muniċipali f’Istati Membri minbarra f'dak 
proprju, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li issa għandha forza legali vinkolanti skont 
it-termini tat-Trattat ta' Lisbona, saħħu dan id-dritt u drittijiet ċiviċi oħra ,

G. ir-rikonoxximent popolari tal-funzjoni demokratika tal-Parlament għadu limitat, il-partiti 
politiċi fil-livell Ewropew għadhom fl-ewwel stadji ta' żvilupp, il-kampanji elettorali 
għadhom aktar nazzjonali milli Ewropej u r-rappurtar tal-midja dwar il-Parlament mhux 
regolari;

H. l-ammont globali ta’ persuni li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament naqas b'mod 
konsistenti  minn 63% fl-1979 għal 43% fl-2009,

I. hemm bosta sistemi differenti li l-Istati jużaw għall-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew, b'mod partikulari rigward l-organizzazzjoni ta' kostitwenzi u l-votazzjoni 
preferenzjali, imma wkoll rigward miżuri bl-iskop li jżidu r-rappreżentanza tan-nisa u ta' 
minoranzi etniċi;

J. in-numru ta’ ċittadini tal-UE residenti fi Stat Membru li mhuwiex dak tagħhom u li 
jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa baxx, u n-numru ta' dawk li 
jikkontestaw l-elezzjoni huwa negliġibbli; il-kwalifiki ta’ residenza għad-dritt tal-vot 
ivarjaw fost l-Istati, kif ivarja wkoll iż-żmien li jrid jgħaddi biex iċ-ċittadini tagħhom li 
jgħixu xi mkien ieħor fl-UE jkunu miċħuda mid-dritt tal-vot fl-Istat ta' oriġini tagħhom;

K. skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li l-Istati jgawdu minn diskrezzjoni 
sostanzjali fid-definizzjoni ta’ min jista’ jivvota fl-elezzjonijiet parlamentari Ewropej, 
madankollu huma marbuta li jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-UE u ma jistgħux 
jittrattaw kategoriji differenti ta’ ċittadini tal-UE fl-istess ċirkustanzi b’mod li 
jiddiskrimina bejniethom3,

L. il-proposti attwali tal-Kummissjoni biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni elettorali taċ-
ċittadini tal-UE residenti fi Stat Membru li mhuwiex l-Istat tagħhom jinsabu wieqfa fil-

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar ir-
regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (ĠU L 
297, 15.11.2003, p. 1).
2 Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom., Artikolu 1(7)(b).
3 Il-Każ C-145/04 Spanja v Renju Unit [2006] ECR I-7917 (Ġibiltà) u l-Każ C-300/04 Eman u Sevinger v. 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR I-8055 (Aruba).



PR\812767MT.doc 5/29 PE440.210v01-00

MT

Kunsill1l;

M. fis-27 Stati kollha l-età minima għall-eliġibilità biex toħroġ bħala kandidat issa tvarja bejn 
it-18 u l-25 sena, u l-eleġibilità biex tivvota tvarja bejn is-16 u t-18; huwa importanti li ż-
żgħażagħ ikunu mħeġġa jipparteċipaw fl-elezzjonijiet,

N. in-numru ta' nisa li huma MPE issa hu ta' 35 fil-mija; għandhom jittieħdu miżuri biex 
jitnaqqas aktar l-iżbilanċ rigward ġeneru fil-Parlament, speċjalment f'ċerti Stati,

O. baqa' għadd ta' kwistjonijiet oħra li jistgħu jkunu jeħtieġu reviżjoni rigward l-elezzjonijiet, 
inkluża l-kwistjoni ta' limiti minimi, l-użu ta' votazzjoni elettronika, il-verifika tal-
kredenzjali tal-MPE u kif jimtlew il-postijiet vakanti,

P. il-Parlament ħeġġeġ lill-Kunsill biex iqarreb id-data tal-elezzjoni għal Mejju sabiex ikun 
jista' jorganizza ruħu aħjar biex titħaffef l-elezzjoni tal-President ġdid tal-Kummissjoni u 
jevita l-bidu tal-vaganzi tas-sajf f'bosta Stati2,

Q. it-tqassim mill-ġdid tas-siġġijiet fost l-Istati jeħtieġ li jsir fuq bażi regolari sabiex jirrifletti 
l-bidla demografika fil-popolazzjonijiet residenti tal-Istati u sabiex jiġi rispettat b'mod 
strett il-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva; jista' jkun possibbli li jintlaħaq ftehim 
dwar formola matematika apolitika li tkun tirrispetta l-kriterji stipulati mit-Trattati u 
mfissra fl-Att3 ,

R. il-Parlament nieqes minn sistema awtonoma li tirregola l-privileġġi legali u l-immunitajiet 
tal-Membri; il-Kunsill preċedentement qabel li jeżamina t-talba tal-Parlament li jirrevedi 
l-Protokoll tal-1965 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet wara li l-Istatut tal-Membri jkun 
daħal fis-seħħ4,

S. minkejja li l-Kunsill preċedentement qabel li jżomm l-Att tal-1976 taħt reviżjoni, l-aħħar 
reviżjoni formali tal-proċedura elettorali mill-Parlament tmur lura sa mhux eqreb mill-
19985,

T. il-proċedura elettorali tal-Parlament trid tirrispetta l-prattika ta' elezzjonijiet ħielsa, ġusti u 
sigrieti, tikseb proporzjonalità ta' rappreżentanza ġenerali, u tkun durabbli u 
komprensibbli;

                                               
1 Ara d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 li tistabbilixxi arranġamenti dettaljati sabiex jiġi 
eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini (ĠU L 329, 30.12.1993, p. 34) u r-Riżoluzzjoni tal-
Parlament tas-26 ta’ Settembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 93/109/KE 
rigward ċerti arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u kontestazzjoni f’elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew għal ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu m’humiex ċittadini (ĠU C 219 E, 
28.8.2008, p. 193).
2 Kif propost fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta’ Diċembru 2005 dwar linji gwida għall-
approvazzjoni tal-Kummissjoni (ĠU C 285, 22.11.2006, p. 137).
3 Dikjarazzjoni Nru 5 annessa mal-Att Finali tat-Trattat ta' Liżbona IGC.
4 Dikjarazzjoni tat-3 ta’ Ġunju 2005 mir-Rappreżentanti tal-Istati Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill
5 Dikjarazzjoni tal-Kunsill 6151/02 tat-22 ta’ Frar 2002 ġie deċiż 'li d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom 
ikunu riveduti qabel it-tieni elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew li jseħħu wara d-dħul fis-seħħ tal-emendi tal-
Att tal-1976 li huma s-suġġett ta’ din id-Deċiżjoni’ - jiġifieri, qabel l-2009.
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U. is-sistema elettorali tal-Parlament hija kompromess bejn il-prinċipju demokratiku tal-
ugwaljanza ("bniedem wieħed, vot wieħed") u l-prinċipju tal-liġi internazzjonali ta' 
ugwaljanza bejn l-Istati, u t-TUE jistipula l-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tagħha 
filwaqt li jipprojbixxi diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità,

V. ir-riforma tal-proċedura elettorali trid ukoll tirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà u 
proporzjionalità u m'għandhiex tipprova tfittex li timponi uniformità bħala fini fiha 
nnifisha,

W. il-Parlament kien preċedentement diġà kkonkluda li jistudja l-possibilità li jeleġġi xi MPE 
fuq lista transnazzjonali, billi dan jipprovdi dimensjoni Ewropea ġenwina lill-kampanja, 
b'mod partikulari billi jafda rwol ċentrali lill-partiti politiċi Ewropej1,

X. It-TUE jipprovdi li "partiti politiċi fil-livell Ewropew jikkontribwixxu għall-formazzjoni 
tal-għarfien politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni"2,

Y. It-Trattat ta' Lisbona biddel il-kliem relevanti dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament minn 
"rappreżentanti tal-popli tal-Istati miġbura flimkien fil-Kommunità" għal "rappreżentanti 
taċ-ċittadini tal-Unjoni"3,

Z. li ssir Konvenzjoni huwa l-metodu normali ta' preparazzjoni ta' IGC u l-aħjar metodu biex 
jiġu impenjati l-Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali f'dibatitu 
mal-Parlament dwar kwistjonijiet li jaffettwaw direttament il-leġittimità demokratika tal-
Unjoni,

1. Jiddeċiedi li jirriforma l-proċedura elettorali tiegħu bl-għanijiet li tikber il-popolarità tal-
Parlament fi ħdan l-Unjoni, jiżdiedu s-similaritajiet bejn il-proċeduri elettorali tal-Istati, u 
tiżdied ir-responsabilità tal-Parlament lejn iċ-ċittadini li huwa jirrappreżenta;

2. Għalhekk jipproponi li għandha ssir riforma tal-proċedura elettorali tal-Parlament sa qabel 
l-elezzjoni tal-2014 hekk li jiġi inkluż dan li ġej:

(a) kostitwenzi territorjali fuq bażi reġjunali għandhom jiġu introdotti f'dawk l-Istati 
kollha b'popolazzjoni ta' aktar minn 20 miljun;

(b) proċeduri elettorali fl-Istati kollha għandhom jippermettu li jkun hemm għażla ta' 
votazzjoni favur lista ta' partit jew kandidat individwali ("sistema ta' lista semi-
miftuħa preferenzjali'); 

(c) isir tqassim mill-ġdid tas-751 siġġu jekk dan ikun ġustifikat oġġettivament minn ċifri 
awtorizzati mill-Eurostat qabel kull elezzjoni; it-tqassim mill-ġdid għandu jitħabbar 
mill-inqas tnax-il xahar qabel it-tmiem tal-mandat;

(d) 25 MPE addizzjonali jiġu eletti minn kostitwenza waħda magħmula mit-territorju 
kollu tal-Unjoni Ewropea; il-listi transnazzjonali jkunu magħmula minn kandidati 

                                               
1 L-aktar reċenti, dik tar-riżoluzzjoni diġà msemmija hawn tal-11 ta' Ottubru 2007 (Rapport Lamassoure-
Severin)
2 L-Artikolu 10(4) TUE.
3 L-Artikolu 189 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.
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magħżula minn mill-inqas terz tal-Istati, u għandhom ikunu bbilanċjati skont is-sessi.
kull elettur ikun jista’ jitfa’ vot wieħed għal-lista tal-UE flimkien mal-vot tiegħu 
għal-lista nazzjonali jew reġjonali: il-votazzjoni għall-kostitwenza tal-UE ssir skont 
is-sistema ta' lista semi-miftuħa preferenzjali (li permezz tagħha l-voti jingħataw lil-
lista tal-partit jew lill-kandidati individwali fi ħdan il-lista); u s-siġġijiet jiġu allokati 
skont il-metodu Sainte-Laguë1;

(e) il-kandidati jistgħu jikkontestaw l-istess elezzjoni kemm fil-kostitwenza tal-UE kif 
ukoll fil-kostitwenza nazzjonali jew reġjonali; il-kandidati li jgħixu b’mod uffiċjali 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, u l-kandidati b’nazzjonalità doppja li huma 
rreġistrati fir-reġistri elettorali relevanti, ikunu eliġibbli li jikkontestaw f’aktar minn 
lista waħda nazzjonali jew reġjonali fl-istess elezzjoni;

(f) tiġi stabbilita awtorità elettorali fil-livell tal-UE sabiex tirregola t-twettiq u 
tivverifika r-riżultati tal-elezzjoni li ssir minn fost il-lista tal-UE kollha; l-awtorità 
elettorali tkun magħmula minn rappreżentanti tal-Parlament, il-Kummissjoni u l-
Istati;

(g) il-jiem tal-votazzjoni jkunu limitati għas-Sibt u l-Ħadd;

(h) il-kalendarju tal-elezzjoni jitqarreb minn Ġunju għal Mejju;

(i) l-età minima biex wieħed ikun eliġibbli għall-votazzjoni fl-elezzjonijiet parlamentari 
Ewropej tkun ta’ 16; l-età minima biex wieħed ikun eliġibbli biex jikkontesta bħala 
kandidat tkun ta' 18;

3. Jaċċetta l-użu ta’ tekniki ta’ votazzjoni elettronika fl-elezzjonijiet tal-2014 sakemm ikun 
garantit li l-votazzjoni elettronika tkun affidabbli, kemm f’termini tekniċi kif ukoll legali;

4. Iħeġġeġ lill-Istati u lill-partiti politiċi sabiex jippromwovu rappreżentanza aħjar ta' nisa u 
ta' kandidati minn minoranzi etniċi, kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll dak nazzjonali;

5. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom 
biex jgħinu liċ-ċittadini tal-UE residenti fi Stat li mhux dak proprju tagħhom biex 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż ta' residenza tagħhom;

6. Jistieden lill-Istati biex jarmonizzaw ir-regolamenti tagħhom rigward it-tneħħija tad-dritt 
tal-votazzjoni ta' ċittadini li jgħixu fi Stati oħrajn għall-finijiet tal-elezzjonijiet 
parlamentari nazzjonali; jinkoraġġixxi lil dawk l-Istati li jaħsbuha l-istess biex itejbu l-
koperazzjoni tagħhom fuq bażi bilaterali billi jadottaw drittijiet reċiproċi għall-votazzjoni 
fl-elezzjonijiet nazzjonali;

7. JItenni t-talba li ilu jagħmel li l-Protokoll dwar Privileġġi u Immunitajiet tal-1965 jiġi 
emendat sabiex tiġi stabbilita sistema uniformi sopranazzjonali għall-Membri tal-
Parlament Ewropew2;

                                               
1 Il-metodu Sainte-Laguë juża diviżjonijiet ta’ 1, 3, 5, 7 eċċ, intuża fl-elezzjonijiet Ewropej fl-2009 fil-Ġermanja, 
fil-Latvja u fl-Iżvezja. Huwa jipproduċi riżultat ftit aktar proporzjonali mill-metodu D’Hondt.
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Lulju 2006 dwar modifika tal-Protokoll dwar Privileġġi u 
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8. Jissottometti dawn il-proposti lill-Kunsill għall-emendi tat-Trattati u tal-Att;

9. Jipproponi li l-Konferenza Integovernamentali għandha tiġi ppreparata minn Konvenzjoni 
li tkun inkarigata sabiex tikkunsidra kwalunkwe punt rilevanti għall-iżvilupp tal-
leġittimità u l-effikaċja tal-Parlament Ewropew;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.

                                                                                                                                                  
Immunitajiet (ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 830), li fiha l-Parlament ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li juża l-
Istatut tal-Membri bħala bażi parzjali għar-reviżjoni proposta (Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Ġunju 
2003 dwar l-adozzjoni ta’ Statut għall-Membri tal-Parlament Ewropew (ĠU C 68 E, 18.3.2004, p. 115)).
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ANNESS 1 - Abbozz ta' proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tadotta d-
dispożizzjonijiet li jemendaw l-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament 

Ewropew b’vot dirett universali tal-20 ta’ Settembru 1976

IL-KUNSILL,

Wara li kkunsidra l-Artikolu 223 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament,

Billi:

(1) Id-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jirrigwardaw il-proċedura elettorali għandhom jiġu 
implimentati,

ADOTTA d-dispożizzjonijiet annessi ma' din id-deċiżjoni u jirrakkomanda li jiġu adottati 
mill-Istati Membri skont ir-rekwiżiti kostituzzjonali tagħhom.

Din id-deċiżjoni u d-dispożizzjonijiet mehmuża hawnhekk għandhom ikunu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw mingħajr dewmien lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill li 
wettqu l-proċeduri meħtieġa skont ir-regoli kostituzzjonali rispettivi tagħhom għall-adozzjoni 
tar-riżoluzzjonijiet annesi ma' din id-deċiżjoni.

L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xhar wara l-adozzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni mill-Istati Membri, skont il-ħtiġiet kostituzzjonali 
rispettivi tagħhom. 
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Anness għall-abbozz ta’ proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill – Abbozz ta' Att li 
jemenda l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

b’suffraġju universali dirett tal-20 ta' Settembru 1976 (Att dwar l-Elezzjonijiet 
1976)1

Emenda 1

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 1 – paragrafu 1

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

1. F'kull Stat Membru, il-Membri tal-
Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti 
fuq il-bażi ta' rapreżentanza proporzjonali, bl-
użu tas-sistema ta' lista jew tal-vot wieħed 
trasferibbli.

1. Il-Membri tal-Parlament Ewropew 
għandhom ikunu eletti bħala 
rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Unjoni  
fuq il-bażi ta' rapreżentanza 
proporzjonali, bl-użu tas-sistema ta' lista 
jew tal-vot wieħed trasferibbli.

Or. en

Emenda 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 1 – paragrafu 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw 
votazzjoni bbażata fuq sistema ta' lista 
preferenzjali bi qbil mal-proċedura li huma 
jadottaw.

2. Is-sistemi ta' listi adottati għandhom 
ikunu semi-miftuħa sabiex il-votanti 
jkunu jistgħu jagħżlu minn fost il-
kandidati tal-lista preferuta tagħhom.

Or. en

                                               
1 L-emendi f'dan id-dokument huma bbażati fuq konsolidazzjoni mis-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew fuq 
il-bażi tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Assamblea b'vot dirett universali (ĠU L 278, 
8.10.1976, p. 5), kif emendat bid-Deċiżjoni 93/81/Euratom, KEFA, KEE li temenda l-Att li jikkonċerna l-
elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2002/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002 (ĠU L 283, 21.10.2002, p. 1). Din il-
konsolidazzjoni hija differenti mill-verżjoni kkonsolidata li pproduċa l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 ) fir-rigward ta' żewġ punti: tinkorpora inċiż għall-Artikolu 6(1) ' 
- membru tal-Kumitat tar-Reġjuni' li jirriżulta mill-Artikolu 5 tat-Trattat ta' Amsterdam (ĠU C 340, 10.11.1997) 
u hija nnumerata mill-ġdid skont l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom.
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Emenda 3

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Bi qbil mas-sitwazzjoni nazzjonali speċifika, 
kull Stat Membru jista jistabbilixxi
kostitwenti għall-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew jew jissuddividi ż-żona 
elettorali tiegħu f'maniera differenti, 
mingħajr ma ġeneralment jaffettwa n-
natura proporzjonali tas-sistema tal-
votazzjoni.

1. Kull Stat Membru jista' jistabbilixxi 
kostitwenzi għall-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew fuq bażi territorjali. 

2. L-Istati Membri b'popolazzjoni li tkun 
mill-inqas ta' għoxrin miljun għandhom 
jerġgħu jaqsmu ż-żona elettorali 
tagħhom f'numru ta' kostitwenzi 
reġjonali.
3. It-twaqqif ta' kostitwenzi b'mod 
ġenerali m'għandux jaffettwa n-natura 
proporzjonali tas-sistema tal-votazzjoni.

Or. en

Emenda 4

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 2 a (ġdid)
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Or. en

Emenda 5

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 2 b (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 2b

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 2a
1. In-numru totali ta' Membri eletti skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2 għandu 
jkun ta' 751. Ir-rappreżentanza għandha 
tkun proporzjonali b'mod digressiv, 
b'minimu ta' sitt Membri għal kull Stat. 
L-ebda Stat m'għandu jingħata iktar 
minn sitta u disgħin siġġu.
2. Bl-iskop li s-siġġijiet jiġu maqsuma 
bejn l-Istati Membri skont il-prinċipju ta' 
proporzjonalità digressiva, il-proporzjon 
bejn il-popolazzjoni u n-numru ta' 
siġġijiet ta' kull Stat għandu jvarja skont 
il-popolazzjonijiet rispettivi tagħhom, 
b'tali mod li kull Membru minn Stat 
b'popolazzjoni ikbar ikun jirrappreżenta 
iktar ċittadini minn kull Membru minn 
Stat b'popolazzjoni iżgħar u wkoll, bil-
maqlub, li l-ebda Stat b'popolazzjoni 
iżgħar ma jkollu aktar siġġijiet minn Stat 
b'popolazzjoni ikbar.
3. It-tqassim ta' dawn is-siġġijiet fost l-
Istati Membri għandu jiġi rivedut matul 
il-mandat ta' kull Parlament. Il-Kunsill, 
fuq proposta mill-Kummissjoni u bil-
kunsens tal-Parlament, għandu jadotta d-
deċiżjoni li tistabbilixxi l-kompożizzjoni 
tal-Parlament il-ġdid. Id-deċiżjoni 
għandha tittieħed sa mhux iktar tard 
minn tnax-il xahar qabel tmiem il-
mandat.
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1. Bla ħsara għall-Artikoli 2 u 2a, għandu 
jkun hemm kostitwenza addizzjonali 
waħda mit-territorju kollu tal-Unjoni.
2. In-numru totali ta' Membri eletti skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
għandu jkun ta' ħamsa u għoxrin.
3. Għandha tiġi stabbilita awtorità 
elettorali biex tmexxi u tivverifika l-
proċess elettorali tal-kostitwenza tal-
Unjoni Ewropea. L-awtorità għandha 
tkun magħmula minn rappreżentanti tal-
Parlament, tal-Kummissjoni u ta' kull 
Stat Membru.
4. Il-listi tal-UE ppreżentati mill-partiti 
politiċi Ewropej għandhom jitqiesu bħala 
eleġibbli biss:
(a) jekk ikunu magħmula minn kandidati 
residenti f'tal-anqas terz tal-Istati, u 
(b) jekk ikunu bbilanċjati f'sens ta' sessi.
5. Kull elettur għandu jkollu vot 
supplimentari ieħor li jista' jintuża għall-
kandidat preferit tiegħu/tagħha fuq il-lista 
tal-UE. Is-siġġijiet għandhom jiġu 
allokati permezz tal-metodu Sainte-Laguë.
6. Għandhom jiġu stipulati arranġamenti 
dettaljati għall-elezzjoni tal-kostitwenza 
tal-Unjoni Ewropea, inkluża d-
delegazzjoni ta' setgħat lill-awtorità 
elettorali, fil-miżuri ta' implimentazzjoni li 
jridu jiġu adottati skont l-Artikolu 14.

Or. en

Emenda 6

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 3

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
limitu minimu għall-allokazzjoni ta' 
siġġijiet. Fil-livell nazzjonali, dan il-limitu 

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
limitu minimu għall-allokazzjoni ta' 
siġġijiet imqassma f'kostitwenzi 
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minimu ma jistax jeċċedi l-5 fil-mija tal-
voti mitfuha.

nazzjonali u reġjonali. Fil-livell 
nazzjonali, dan il-limitu minimu ma jistax 
jeċċedi l-5 fil-mija tal-voti mitfuha.

2. M'għandu jkun hemm l-ebda limitu 
minimu għall-allokazzjoni ta' siġġijiet 
mill-kostitwenza tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 7

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 4

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Kull Stat Membru jista jistabbilixxi limitu 
massimu għall-ispejjeż tal-kampanja 
elettorali tal-kandidati.

L-Istati Membri u l-awtorità elettorali 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
għall-ispejjeż tal-kampanja elettorali tal-
kandidati u tal-partiti.

Or. en

Emenda 8

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Dan jista' jiġi estiż jew imnaqqas skont it-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(2).

Dan jista' jiġi estiż jew imnaqqas skont it-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 11(2).

Or. en

Emenda 9

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 6
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L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

1. Il-Membri tal-Parlament Ewropew 
għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u 
personali. Huma m'għandhomx ikunu 
marbuta bi kwalunkwe istruzzjoni u 
m'għandhomx jirċievu mandat vinkolanti.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandu 
jkollhom id-drittijiet u l-obbligi stipulati 
fl-Istatut tal-Membri u l-Protokoll dwar il-
privileġġi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet 
Ewropej.

2. Il-Membri tal-Parlament Ewropew 
għandhom igawdu mill-privileġġi u l-
immunitajiet applikabbli għalihom bis-
saħħa tal-Protokoll tat-8 ta' April 1965
dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-
Komunitajiet Ewropej.

Or. en

Emenda 10

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 7 - paragrafu 1 - inċiż 1 a (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

– membru ta' parlament nazzjonali jew 
reġjonali,

Or. en

Emenda 11

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 7 – paragrafu 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

2. Mill-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew fl-2004, il-kariga ta' Membru 
tal-Parlament Ewropew għandha tkun 
inkompattibli ma' dik ta' membru ta' 
parlament nazzjonali.

imħassar

Permezz ta' deroga minn dik ir-regola u 
bla ħsara għall-paragrafu 3:
– membri tal-Parlament Nazzjonali 
Irlandiż li huma eletti lejn il-Parlament 
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Ewropew f'votazzjoni sussegwenti jistgħu 
jkollhom mandatt doppju sa l-elezzjoni li 
tmiss tal-Parlament Nazzjonali Irlandiż, 
meta allura l-ewwel sub-paragrafu ta' dan 
il-paragrafu jsir applikabbli;
– membri tal-Parlament tar-Renju Unit li 
huma wkoll Membri tal-Parlament 
Ewropew ma tul it-terminu ta' ħames snin 
li jippreċiedu l-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew fl-2004 jistgħu jkollhom mandat 
doppju sa l-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew tal-2009, meta l-ewwel sub-
paragrafu ta' dan il-paragrafu għandu 
jkun applikabbli.",

Or. en

Emenda 12

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 7 – paragrafu 4

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

4. Il-Membri tal-Parlament Ewropew li 
għalihom jibidew japplikaw il-paragrafi 1, 
2 u 3 matul il-perjodu ta' ħames snin 
imsemmi fl-Artikolu 5 għandhom jiġu 
sostitwiti skont l-Artikolu 13.

4. Il-Membri tal-Parlament Ewropew li 
għalihom jibdew japplikaw il-paragrafi 1 
jew 3 matul il-perjodu ta' ħames snin 
imsemmi fl-Artikolu 5 għandhom jiġu 
sostitwiti skont l-Artikolu 13.

Or. en

Emenda 13

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 9 a (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 9a
Il-votanti għandhom ikunu eleġibbli biex 
jivvotaw għall-Parlament Ewropew mill-
età ta' 16-il sena.
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Il-kandidati se jkunu eleġibbli biex 
joħorġu għall-elezzjoni tal-Parlament 
Ewropew mill-età ta' 18-il sena.

Or. en

Emenda 14

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 9 b (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 9b
Il-kandidati jistgħu joħorġu fuq il-lista 
tal-UE u fuq lista ta' Stat Membru wieħed 
jew aktar fl-istess elezzjoni.

Or. en

Emenda 15

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 10 – paragrafu 1

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

1. L-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew għandhom isiru fid-data u l-
ħinijiet stabbiliti minn kull Stat Membru; 
għall-Istati Membri kollha din id-data 
għandha tkun fl-istess perjodu li jibda l-
Ħamis filgħodu u jispiċċa l-Ħadd ta' 
wara.

1. Il-jiem tal-votazzjoni għall-elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew għandhom ikunu 
Sibt u Ħadd fix-xahar ta' Mejju. 

Or. en

Emenda 16

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Or. en

Emenda 17

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 12

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Il-Parlament Ewropew għandu jivverifika 
l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew. Għal dan l-iskop għandu jieħu 
nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment 
mill-Istati Membri u għandu jagħti 
deċiżjoni dwar xi kwistjonijiet li jistgħu 
jinqalgħu fir-rigward tad-disposizzjonijiet 
ta' dan l-Att barra minn dawk li 
jirriżultaw mid-disposizzjonijiet nazzjonali 
li għalihom jirreferi dan l-Att.

Il-Parlament Ewropew għandu jivverifika 
l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament 
fuq il-bażi tar-riżultati ddikjarati 
uffiċjalment mill-awtorità elettorali li 
jirreferi għaliha l-Artikolu 2b(3) u-Istati 
Membri.

Or. en

                                               
1 Fil-verżjonijiet tad-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom kif ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali, minbarra fil-
verżjonijiet Ingliżi u Spanjoli, hemm iddikjarat li dan il-perjodu huwa ta' sena.

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Jekk jirriżulta impossibbli li jsiru l-
elezzjonijiet fil-Komunità f'dak il-perjodu, 
il-Kunsill filwaqt li jaġixxi b'unanimità 
għandu, wara li jikkonsulta lill-Parlament
Ewropew, jiddetermina, tal-anqas xahar1

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.

Jekk jirriżulta impossibbli li jsiru l-
elezzjonijiet fl-Unjoni f'dak il-perjodu, il-
Kunsill għandu, filwaqt li jaġixxi 
b'unanimità, u bil-kunsens tal-Parlament, 
jiddetermina, tal-anqas sena qabel tmiem 
il-mandat 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.
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Emenda 18

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 13

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

1. Siġġu li jispiċċa vojt meta l-mandat ta' 
Membru tal-Parlament Ewropew jispiċċa 
bħala riżultat ta' riżenja, mewt jew tneħħija 
ta' dak il-mandatt.

Siġġu li jispiċċa vojt meta l-mandat ta' 
Membru tal-Parlament Ewropew 
jintemm b'riżultat ta' riżenja, mewt jew 
tneħħija ta' dak il-mandatt.

2. Suġġett għad-disposizzjonijiet l-oħra ta' 
dan l-Att, kull Stat Membru jista 
jistabbilixxi l-proċeduri xierqa għall-mili 
ta' kwalunkwe siġġu li jispiċċa vojt ma tul 
it-terminu ta' ħames snin tal-offiċċju li 
hemm referenza għalih fl-Artikolu 5 
għall-kumplament ta' dak il-perijodu.
3. Meta l-liġi ta' Stat Membru tagħmel 
dispożizzjoni espliċita għall-irtirar tal-
mandat ta' Membru tal-Parlament 
Ewropew, dak il-mandat għandu jispiċċa 
skont dawk id-dispożizzjonijiet legali.  L-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jinfurmaw lill-Parlament 
Ewropew b'dan.
4. Meta siġġu jispiċċa vojt b'riżultat ta' 
riżenja jew mewt, il-President tal-
Parlament Ewropew għandu 
immedjatament jinforma lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
b'dan.

Or. en

Emenda 19

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 13 a (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 13a
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1. Fil-każ tal-Membri eletti fl-Istati 
Membri, u suġġett għad-dispożizzjonijiet 
l-oħra ta' dan l-Att, kull Stat Membru 
għandu jistabbilixxi l-proċeduri xierqa 
għall-mili ta' kwalunkwe siġġu li jispiċċa 
vojt matul il-mandat ta' ħames snin 
imsemmi fl-Artikolu 5 għall-kumplament 
ta' dak il-perjodu.
2. Meta l-liġi ta' Stat Membru tagħmel 
dispożizzjoni espliċita għall-irtirar tal-
mandat ta' Membru tal-Parlament 
Ewropew elett f'dak l-Istat Membru, dak 
il-mandat għandu jispiċċa skont dawk id-
dispożizzjonijiet legali.  L-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom 
jinfurmaw lill-Parlament Ewropew b'dan.
3. Meta s-siġġu ta' Membru elett fl-Istati
Membri jispiċċa vojt b'riżultat ta' riżenja 
jew mewt, il-President tal-Parlament 
Ewropew għandu jinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
b'dan.

Or. en

(Din l-Emenda ttenni parzjalment il-kliem tal-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 13 tal-Att dwar l-
Elezzjonijiet tal-1976 Ara l-emenda għall-Artikolu 13.)

Emenda 20

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 13 b (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 13b
1. Fil-każ tal-Membri eletti għall-
kostitwenza tal-Unjoni Ewropea, u 
suġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' 
dan l-Att, l-awtorità elettorali li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 2b(3) għandha tieħu 
passi xierqa għall-mili ta' kwalunkwe 
siġġu li jispiċċa vojt matul il-mandat ta' 
ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5 
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għall-kumplament ta' dak il-perjodu.
2. Meta l-liġi tal-UE tagħmel 
dispożizzjoni espliċita għall-irtirar tal-
mandat ta' Membru tal-Parlament 
Ewropew elett fuq il-lista tal-UE kollha, 
dak il-mandat għandu jispiċċa skont 
dawk id-dispożizzjonijiet legali. L-
awtorità elettorali għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew b'dan.
3. Meta siġġu fuq il-lista tal-UE kollha 
jispiċċa vojt b'riżultat ta' riżenja jew 
mewt, il-President tal-Parlament 
Ewropew għandu jinforma 
immedjatament lil-awtorità elettorali 
b'dan.

Or. en

Emenda 21

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 13 c (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Artikolu 13c
Il-Parlament Ewropew għandu jiddeċiedi 
dwar kwalunkwe tilwima li tista' tinqala' 
fir-rigward tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Att u li tkun tinvolvi l-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 22

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 14

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Jekk ikun jidher neċessarju li jiġu adottati
miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-Att, il-

Il-miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-
Att għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, 
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Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'unanimità fuq 
proposta mill-Parlament Ewropew wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni għandu 
jadotta dawn il-miżuri wara li jkun għamel 
ħiltu biex jintlaħaq ftehim mal-Parlament 
Ewropew f'kumitat ta' konċiljazzjoni 
magħmul mill-Kunsill u minn rappreżentanti 
tal-Parlament Ewropew.

filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza 
kkwalifikata, fuq proposta mill-Parlament 
Ewropew, wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni u wara li l-Parlament 
Ewropew ikun ta l-kunsens tiegħu.

Or. en

Emenda 23

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 15 – paragrafu 2

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

L-Annessi I u II għandhom jiffurmaw parti 
integrali minn dan l-Att.

imħassar

Or. en

Emenda 24

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

Skont it-Trattati tal-Adeżjoni, il-
verżjonijiet Ċekai, Bulgarai, Estonjanai, 
Finlandiżai, Ungeriżai, Latvjanai, 
Litwanai, Maltijan, Pollakkai, Rumenai, 
Slovakkai, Slovenai u Żvediżai ta' dan l-
Att għandhom ikunu awtentiċi ukoll.

Or. en

Emenda 25

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
ANNESS I
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L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

ANNESS I imħassar
Ir-Renju Unit għandu japplika d-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att biss f’dak li 
jirrigwarda r-Renju Unit.

Or. en

Emenda 26

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976
Anness II

L-Att dwar l-Elezzjonijiet tal-1976 Emenda

ANNESS II imħassar
Dikjarazzjoni dwar l-Artikolu 14

Fir-rigward tal-proċedura li għandha tiġi 
segwiti mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, 
hemm ftehim li jsir rikors għad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafi 5, 6 u 7tal-
proċedura stipulata fid-dikjarazzjoni 
konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni tal-4 ta' Marzu 
19751.
_____________________________
1 ĠU C 89, 22.4.1975, p. 1.

Or. en
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ANNESS II – Verżjoni kkonsolidata tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tar-
rappreżentanti għall-Assemblea b'vot dirett universali annessa mad-deċiżjoni 

tal-Kunsill tal-20 ta' Settembru 1976, u tal-emendi sussegwenti tiegħu

ATT1

li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri għall-Parlament Ewropew
b'suffraġju dirett universali

Artikolu 1

1. F'kull Stat Membru, Membri tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu eletti fuq il-bażi 
ta' rappreżentanza proporzjonali, bl-użu tas-sistema ta' lista jew tal-vot wieħed trasferibbli.

2. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw votazzjoni bbażata fuq sistema ta' lista 
preferenzjali bi qbil mal-proċedura li jadottaw.

3. L-elezzjonijiet għandhom ikunu b'vot dirett universali u għandhom ikunu ħielsa u 
sigrieti.

Artikolu 2

Bi qbil mas-sitwazzjoni nazzjonali speċifika, kull Stat Membru jista' jistabbilixxi kostitwenZi 
għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew jew jissuddividi ż-żona elettorali tiegħu b'mod 
differenti, mingħajr ma ġeneralment jaffettwa n-natura proporzjonali tas-sistema tal-
votazzjoni.

Artikolu 3

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu minimu għall-allokazzjoni ta' siġġijiet. Fil-livell 
nazzjonali, dan il-limitu minimu ma jistax jeċċedi l-5 fil-mija tal-voti mitfuha.

Artikolu 4

Kull Stat Membru jista' jistabbilixxi limitu massimu għall-ispejjeż tal-kampanja elettorali tal-
kandidati.

Artikolu 5

                                               
1 NB: Dan id-dokument huwa konsolidazzjoni mis-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew fuq il-bażi tal-Att li 
jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'sufraġju dirett universali (ĠU L 278, 
8.10.1976, p. 5), kif emendat bid-Deċiżjoni 93/81/Euratom, KEFA, KEE li temenda l-Att li jikkonċerna l-
elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'sufraġju dirett universali anness mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15), u d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2002/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002 (L 283, 21.10.2002, p. 1). Dan 
ma jaqbilx mal-verżjoni kkonsolidata li pproduċa l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
(CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 ) fuq żewġ punti: jinkorpora inċiż għall-Artikolu 6(1) ' - membru tal-
Kumitat tar-Reġjuni' li jirriżulta mill-Artikolu 5 tat-rattat ta' Amsterdam (ĠU C 340, 10.11.1997) u huwa 
nnumerat mill-ġdid skont l-Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom.
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1. Il-mandat ta' ħames snin li għalih jiġu eletti l-Membri tal-Parlament Ewropew għandu 
jibda mal-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta' wara kull elezzjoni.

Dan jista' jiġi estiż jew imnaqqas skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(2).

2. Il-mandat ta' kull Membru għandu jibda u jispiċċa fl-istess żmien bħall-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

1. Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jivvutaw fuq bażi individwali u personali.  
Huma m'għandhomx ikunu marbuta bi kwalunkwe istruzzjoni u m'għandhomx jirċievu 
mandat vinkolanti.

2. Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu mill-privileġġi u l-immunitajiet 
applikabbli għalihom bis-saħħa tal-Protokoll tat-8 ta' April 1965 dwar il-privileġġi u l-
immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 7

1. Il-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew għandha tkun inkompattibli ma' dik ta':

 membru tal-gvern ta' Stat Membru,

 membru tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej,

 Imħallef, Avukat Ġenerali jew Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej jew tal-Qorti ta' Prim Istanza,

 membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Ċentrali Ewropew,

 membru tal-Qorti tal-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej,

 l-Ombudsman tal-Kommunitajiet Ewropej,

 membru tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-Komunità Ewropea u tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 membru tal-Kumitat tar-Reġjuni,

 membru ta' kumitati jew korpi oħra mwaqqfa skont it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunità 
Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-finijiet ta' mmaniġġjar tal-fondi 
tal-Komunitajiet jew għat-twettiq ta' ħidma amministrattiva diretta permanenti,

 membru tal-Bord tad-Diretturi, tal-Kumitat Maniġerjali jew tal-istaff tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment,
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 uffiċjal attiv jew impjegat tal-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej jew tal-korpi 
speċjalizzati marbuta magħhom jew tal-Bank Ċentrali Ewropew.

2. Mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004, il-kariga ta' Membru tal-Parlament 
Ewropew għandha tkun inkompattibli ma' dik ta' membru ta' parlament nazzjonali.

Permezz ta' deroga minn dik ir-regola u bla ħsara għall-paragrafu 3:

 il-Membri tal-Parlament Nazzjonali Irlandiż li jiġu eletti fil-Parlament Ewropew 
f'votazzjoni sussegwenti jista' jkollhom mandat doppju sal-elezzjoni sussegwenti tal-
Parlament Nazzjonali Irlandiż, meta allura għandu japplika l-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu;

 il-membri tal-Parlament tar-Renju Unit li jkunu wkoll Membri tal-Parlament Ewropew 
matul il-perjodu ta' ħames snin ta' qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004 jista' 
jkollhom mandat doppju sal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2009, meta allura 
għandu japplika l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

3. Barra minn hekk, kull Stat Membru jista', fiċ-ċirkustanzi stipulati fl-Artikolu 8, jestendi 
r-regoli fil-livell nazzjonali relatati mal-inkompatibbiltà.

4. Il-Membri tal-Parlament Ewropew li għalihom jibdew japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3 
matul il-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5 għandhom jiġu sostitwiti skont l-
Artikolu 13.

Artikolu 8

Suġġett għad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att, il-proċedura elettorali għandha tkun irregolata 
f'kull Stat Membru bid-disposizzjonijiet nazzjonali tiegħu.

Dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali, li jistgħu, jekk ikun xieraq, iqisu s-sitwazzjoni speċifika 
fl-Istati Membri, m'għandhomx jaffettwaw in-natura proporzjonali essenzjali tas-sistema tal-
votazzjoni.

Artikolu 9

Ħadd ma jista' jivvota iktar minn darba fi kwalunkwe elezzjoni tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew.

Artikolu 10

1. L-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandhom isiru fid-data u l-ħinijiet stabbiliti 
minn kull Stat Membru; għall-Istati Membri kollha din id-data għandha tkun fl-istess perjodu 
li jibda l-Ħamis filgħodu u jispiċċa l-Ħadd ta' wara.

2. L-Istati Membri ma jistgħux jippubblikaw b'mod uffiċjali r-riżultati tal-għadd tagħhom 
qabel ma jingħalqu l-votazzjonijiet fl-Istat Membru li l-eletturi tiegħu jkunu l-aħħar li 
jivvutaw fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1.
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Artikolu 11

1. Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'uninamità wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, 
għandu jiddetermina l-perjodu elettorali għall-ewwel elezzjonijiet.

2. L-elezzjonijiet sussegwenti għandhom isiru fil-perjodu korrispondenti fl-aħħar sena tal-
perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-Artikolu 5.

Jekk jirriżulta impossibbli li jsiru l-elezzjonijiet fil-Komunità f'dak il-perjodu, il-Kunsill 
filwaqt li jaġixxi b'unanimità għandu, wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, 
jiddetermina, tal-anqas xahar1 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.

3. Bla ħsara għall-Artikolu 196 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 
109 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, il-Parlament 
Ewropew għandu jiltaqa', mingħajr il-bżonn li jiġi msejjaħ, nhar l-ewwel Tlieta wara li jkun 
għadda intervall ta' xahar minn tmiem il-perjodu elettorali.

4. Is-setgħat tal-Parlament Ewropew għandhom jintemmu mal-ftuħ tal-ewwel seduta tal-
Parlament Ewropew il-ġdid.

Artikolu 12

Il-Parlament Ewropew għandu jivverifika l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament Ewropew.  
Għal dan l-iskop għandu jieħu nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment mill-Istati Membri u 
għandu jagħti deċiżjoni dwar xi kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu fir-rigward tad-
disposizzjonijiet ta' dan l-Att barra minn dawk li jirriżultaw mid-disposizzjonijiet nazzjonali li 
għalihom jirreferi dan l-Att.

Artikolu 13

1. Siġġu jispiċċa vojt meta l-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew jintemm b'riżultat 
ta' riżenja, mewt jew l-irtirar ta' dak il-mandat.

2. Suġġett għad-disposizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, kull Stat Membru jista jistabbilixxi l-
proċeduri xierqa għall-mili ta' kwalunkwe siġġu li jispiċċa vojt ma tul it-terminu ta' ħames 
snin tal-offiċċju li hemm referenza għalih fl-Artikolu 5 għall-kumplament ta' dak il-perijodu.

3. Meta l-liġi ta' Stat Membru tgħamel disposizzjoni espliċita għat-tneħħija tal-mandatt ta' 
Membru tal-Parlament Ewropew, dak il-mandatt għandu jispiċċa permzz ta' dawk id-
disposizzjonijiet legali.  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jinfurmaw lill-
Parlament Ewropew b'dan.

                                               
1 Fil-verżjonijiet tad-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom kif ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali, minbarra fil-
verżjonijiet Ingliżi u Spanjoli, hemm iddikjarat li dan il-perjodu huwa ta' sena.
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4. Meta siġġu jispiċċa vojt b'riżultat ta' riżenja jew mewt, il-President tal-Parlament 
Ewropew għandu immedjatament jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat b'dan.

Artikolu 14

Jekk ikun jidher neċessarju li jiġu adottati miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan l-Att, il-
Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'unanimità fuq proposta mill-Parlament Ewropew wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni għandu jadotta dawn il-miżuri wara li jkun għamel ħiltu 
biex jintlaħaq ftehim mal-Parlament Ewropew f'kumitat ta' konċiljazzjoni magħmul mill-
Kunsill u minn rappreżentanti tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 15

Dan l-Att huwa mħejji fil-lingwa Daniża, Olandiż,a Ingliża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, 
Griega, Irlandiża, Taljana, Portugiża, Spanjola u Svediża, filwaqt li t-test f'kull waħda minn 
dawn il-lingwi huwa ugwalment awtentiku.

L-Annessi I u II għandhom jiffurmaw parti integrali minn dan l-Att.

Artikolu 16

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tax-xahar li 
matulu tasal l-aħħar waħda min-notifiki msemmija fid-Deċiżjoni.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ANNESS I

Ir-Renju Unit għandu japplika d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att biss f’dak li jirrigwarda r-
Renju Unit.
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ANNESS II

Dikjarazzjoni dwar l-Artikolu 14

Fir-rigward tal-proċedura li għandha tiġi segwiti mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, hemm 
ftehim li jsir rikors għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 5, 6 u 7 tal-proċedura stipulata fid-
dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-4 ta' Marzu 
19751.

                                               
1 ĠU C 89, 22. 4. 1975, p. 1.


