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Is-Seba' LEĠIŻLATURA (2009-2014)

SETTEMBRU 2009

LAQGĦAT KOSTITUTTIVI TAD-DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI1

REGOLI TA' PROĊEDURA DWAR IL-LAQGĦAT KOSTITUTTIVI TAD-
DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI

Artikolu 12 
President proviżorju

1. Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 134(2), u f'kull seduta oħra miżmuma bil-għan li 
jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President li jkun se jitlaq jew, fl-assenza tiegħu jew tagħha, 
wieħed mill-Vici Presidenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tiegħu jew tagħha, il-Membru 
li jkun żamm l-uffiċċju għall-itwal perjodu, għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.

2. M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm il-Membru li proviżorjament ikun il-President 
permezz tal-paragrafu 1 ikun qed jippresiedi, kemm-il darba x-xogħol ma jkollux x'jaqsam mal-
elezzjoni tal-President jew mal-verifika tal-kredenzjali.

Il-Membru li huwa proviżorjament il-President permezz tal-paragrafu 1 għandu jeżerċita s-
setgħat tal-President imsemmija fl-Artikolu 3(2) subparagrafu 2. Kull kwistjoni oħra li għandha 
x'taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jew hi jkun qiegħed jippresiedi 
għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-verifika tal-kredenzjali.

Artikolu 13
Nominazzjonijiet u dispożizzjonijiet ġenerali

1. Il-President, il-Viċi Presidenti u l-Kwesturi għandhom ikunu eletti b'vot sigriet, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 169. In-nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-kunsens. Dawn 
jistgħu jsiru biss minn grupp politiku jew minn mill-inqas erbgħin Membru. Madankollu, jekk 
in-numru ta' nominazzjonijiet ma jkunx aktar min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-kandidati 
jistgħu jkunu eletti b'akklamazzjoni.

2. Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viċi Presidenti u tal-Kwesturi, għandu jitqies il-bżonn li 
tiġi żgurata b'mod ġenerali r-rappreżentanza ġusta tal-Istati Membri u tal-fehmiet politiċi.

                                               
1 Japplikaw għad-Delegazzjonijiet Interparlamentari, għad-Delegazzjonijiet tal-Kumitati Parlamentari Konġunti, 
għad-Delegazzjonijiet tal-Kumitati għall-Kooperazzjoni Parlamentari, u għad-Delegazzjonijiet tal-Assemblej 
Multilaterali.
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Artikolu 14 
Elezzjoni tal-President - diskors tal-ftuħ

1. Il-President għandu jkun elett l-ewwel. In-nominazzjonijiet għandhom jingħataw qabel 
kull votazzjoni lill-Membru li proviżorjament ikun il-President permezz tal-Artikolu 12, li 
għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jġib 
maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, ir-raba' votazzjoni għandha tkun biss bejn dawk iż-żewġ 
kandidati li jkunu ġabu l-akbar numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. Fil-każ ta' voti ndaqs, l-aktar 
kandidat anzjan għandu jiġi dikjarat elett.

2. Malli jiġi elett il-President, il-Membru li proviżorjament ikun il-President permezz tal-
Artikolu 12 m'għandux jibqa' jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel l-indirizz 
tal-ftuħ.

Artikolu 164
Dritt għall-vot

Id-dritt għall-vot huwa dritt personali.

Il-Membri għandhom jitfgħu l-vot tagħhom individwalment u personalment.

Kull ksur ta' dan l-Artikolu għandu jitqies bħala każ serju ta' diżordni kif stipulat fl-Artikolu 
153(1) u għandu jkollu l-konsegwenzi legali stipulati f'dak l-Artikolu.

Artikolu 168
Votazzjoni elettronika

1. Il-President jista' jiddeċiedi f'kull ħin li l-operazzjonijiet tal-votazzjoni indikati fl-
Artikoli 165, 167 u 169 għandhom isiru permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika.
Meta s-sistema ta' votazzjoni elettronika ma tkunx tista' tintuża għal raġunijiet tekniċi, il-
votazzjoni ssir skont l-Artikoli 165, 167(2) jew 169.
L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-sistema ta' votazzjoni elettronika għandhom ikunu rregolati 
b'istruzzjonijiet mill-Bureau.

2. Meta jittieħed vot elettroniku, għandu jiġi rreġistrat biss ir-riżultat numeriku tal-vot.
Madankollu, jekk tkun intalbet votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet skont l-Artikolu 167(1), ir-riżultat 
tal-votazzjoni għandu jitniżżel fil-minuti tas-seduta skont il-grupp politiku fl-ordni alfabetiku 
tal-ismijiet tal-Membri.

3. Il-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għandha tittieħed skont l-Artikolu 167(2) jekk il-
maġġoranza tal-Membri preżenti jitolbu dan. Is-sistema indikata fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu tista' tintuża biex tiddetermina jekk ikunx hemm maġġoranza.

Artikolu 169 
Votazzjoni permezz ta' vot sigriet

1. Fil-każ ta' ħatriet, il-votazzjoni għandha ssir b'vot sigriet, bla ħsara għall-Artikoli 13(1), 
186(1) u 191(2), it-tieni subparagrafu.
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Fil-kalkolu tan-numru ta' voti mitfugħa għandhom jitqiesu biss karti tal-vot li jkun fihom l-
ismijiet ta' Membri li jkunu ġew nominati.

2. Votazzjoni tista' wkoll issir b'vot sigriet jekk jintalab dan minn mhux inqas minn wieħed 
minn kull ħamsa tal-Membri kollha tal-Parlament. Dawn it-talbiet għandhom isiru qabel tibda l-
votazzjoni.

Meta ssir talba għal votazzjoni sigrieta qabel il-bidu tal-votazzjoni minn mill-inqas wieħed minn 
kull ħamsa tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, il-Parlament ikun mitlub li jagħmel din il-
votazzjoni.

3. Talba għal vot sigriet għandha tieħu prijorità fuq talba għal vot b'sejħa tal-ismijiet.

4. Minn tnejn sa tmien Membri mtellgħin bil-polza għandhom jgħoddu l-voti mitfugħa f'vot 
sigriet, sakemm ma ssirx votazzjoni elettronika.

Fil-każ ta' votazzjoni skont il-paragrafu 1, m'għandux ikun hemm kandidati fost dawk li jgħoddu 
l-voti.

L-ismijiet ta' Membri li jieħdu sehem f'vot sigriet għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-seduta li fiha 
jkun ittieħed il-vot.

Artikolu 198
It-twaqqif u d-dmirijiet tad-delegazzjonijiet interparlamentari

1. Wara proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament għandu jwaqqaf 
delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u jiddeċiedi dwar in-natura u l-għadd tal-membri 
tagħhom, filwaqt  li jitqiesu d-dmirijiet tagħhom. Il-membri għandhom ikunu eletti fl-ewwel jew 
fit-tieni sessjoni parzjali wara l-elezzjoni tal-Parlament il-ġdid, għal-leġiżlatura kollha. 

2. Membri tad-delegazzjonijiet għandhom jiġu eletti wara li n-nominazzjonijiet ikunu ġew 
ippreżentati lill-Konferenza tal-Presidenti mill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati. Il-
Konferenza tal-Presidenti għandha tressaq proposti quddiem il-Parlament imfassla biex jiżguraw 
li possibilment ikun hemm rappreżentanza ġusta tal-Istati Membri u tal-fehmiet politiċi. 
Għandhom japplikaw l-Artikoli 186(2), (3), (5) u (6). 

3. Il-bureaux tad-delegazzjonijiet għandhom ikunu kostitwiti f'konformità mal-proċedura 
stabbilita għall-kumitati permanenti skont l-Artikolu 191. 

4. Il-Parlament għandu jiddetermina s-setgħat ġenerali tad-delegazzjonijiet individwali. 
Jista' f'kull ħin jiddeċiedi li jżid jew inaqqas dawn is-setgħat. 

5. Id-dispożizzjonijiet implimentattivi meħtieġa biex id-delegazzjonijiet ikunu jistgħu 
jagħmlu xogħolhom għandhom ikunu adottati mill-Konferenza tal-Presidenti wara proposta 
mill-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet. 

6. Il-president ta' delegazzjoni għandu jagħti rapport dwar l-attivitajiet tad-delegazzjoni lill-
kumitat responsabbli għall-affarijiet barranin u s-sigurtà. 
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7. Il-president tad-delegazzjoni għandu jkollu l-opportunità li jinstema' mill-kumitat meta 
jkun hemm xi punt fl-aġenda li jkun imiss il-qasam ta' responsabilità tad-delegazzjoni. L-istess 
għandu japplika fil-laqgħat ta' delegazzjoni għall-president jew ir-rapporteur ta' dak il-kumitat.

Artikolu 200

Kumitati parlamentari konġunti

1. Il-Parlament Ewropew jista' jwaqqaf kumitati parlamentari konġunti mal-parlamenti ta' 
Stati assoċjati mal-Komunità jew ma' Stati li magħhom ikunu bdew negozjati għall-adeżjoni. 

Kumitati bħal dawn jistgħu jfasslu rakkomandazzjonijiet għall-parlamenti involuti. Fil-każ tal-
Parlament Ewropew, dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu riferuti lill-kumitat 
responsabbli, li mbagħad iressaq proposti dwar l-azzjoni li għandha tittieħed.

2. Ir-responsabilitajiet ġenerali tal-kumitati parlamentari konġunti differenti għandhom 
ikunu definiti mill-Parlament Ewropew u mill-ftehimiet mal-pajjiżi terzi.

3. Il-kumitati parlamentari konġunti għandhom ikunu rregolati mill-proċeduri stabbiliti fil-
ftehima rilevanti. Proċeduri bħal dawn għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' parità bejn 
id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew u d-delegazzjoni tal-parlament involut.

4. Il-kumitati parlamentari konġunti għandhom ifasslu r-regoli ta' proċedura tagħhom u 
jressquhom għall-approvazzjoni quddiem il-bureaux tal-Parlament Ewropew u tal-parlament 
involut. 

5. L-elezzjoni tal-membri tad-delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew għall-kumitati 
parlamentari konġunti u l-kostituzzjoni tal-bureaux ta' dawn id-delegazzjonijiet għandha ssir 
f'konformità mal-proċedura stabbilita għad-delegazzjonijiet interparlamentari. 
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ANNESS I

Dispożizzjonijiet li jirregolaw l-appikazzjoni tal-Artikolu 9(1) - It-trasparenza u l-interessi 
finanzjarji tal-Membri

Artikolu 1
1. Kull Membru, qabel ma jitkellem fil-Parlament, jew f'wieħed mill-korpi tiegħu, jew jekk 
propost bħala rapporteur, li jkollu interess finanzjarju dirett fis-suġġett diskuss għandu jiddikjara 
fil-laqgħa bil-fomm dan l-interess dirett tiegħu.

2. Qabel ma membru jkun jista' jiġi nominat b'mod validu f'xi kariga fil-Parlament jew 
f'wieħed mill-korpi tiegħu, skont l-Artikoli 13, 191 jew 198(2), jew qabel ma jipparteċipa 
f'delegazzjoni uffiċjali, skont l-Artikolu 68 jew 198(2), hu għandu jkun għamel id-dikjarazzjoni 
b'mod xieraq kif stipulat fl-Artikolu 2.

Artikolu 2
Il-Kwesturi għandhom iżommu reġistru li fih kull Membru jagħmel dikjarazzjoni personali 
dettaljata dwar:

(a) l-attivitajiet professjonali tiegħu u ta' kull funzjoni jew attività oħra li għaliha jirċievi ħlas,

(b) kull salarju li l-Membru jirċievi fit-twettiq ta' mandat f'Parlament ieħor,

(c) kull għajnuna, sew jekk finanzjarja u sew jekk fil-forma ta’ riżorsi umani jew materjali, 
minbarra l-għajnuna provduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru minħabba l-attivitajiet 
politiċi tiegħu minn terzi persuni, li għandhom ikunu identifikati.

Il-Membri tal-Parlament m'għandhom jaċċettaw l-ebda rigal jew benefiċċju ieħor fil-qadi ta' 
dmirijiethom.

Id-dikjarazzjonijiet fir-reġistru għandhom isiru bir-responsabilità personali tal-Membru u 
għandhom ikunu aġġornati kull sena.

Il-Bureau jista', minn żmien għal żmien, iħejji lista ta' interessi li hu jqis li għandhom jiġu 
ddikjarati fir-reġistru.

Jekk, wara li jintalab jagħmel dan, Membru ma jwettaqx id-dmir tiegħu li jippreżenta 
dikjarazzjoni skont (a) u (b), il-President għandu jfakkru għal darb'oħra sabiex jippreżenta d-
dikjarazzjoni fi żmien xahrejn. Jekk id-dikjarazzjoni ma tkunx ippreżentata fiż-żmien stipulat, l-
isem tal-Membru, flimkien ma' indikazzjoni tan-nuqqas, għandu jkun ippubblikat fil-minuti tal-
ewwel jum ta' kull sessjoni parzjali li taħbat wara li jiskadi ż-żmien. Jekk il-Membru jkompli 
jirrifjuta li jippreżenta d-dikjarazzjoni wara li n-nuqqas ikun ippubblikat, il-President għandu 
jieħu miżuri skont l-Artikolu 153 sabiex jissospendi l-Membru kkonċernat.

Il-presidenti ta' gruppi ta' Membri, sew ta' intergruppi u sew ta' gruppi ta' Membri oħra mhux 
uffiċjali, għandhom jintalbu jiddikjaraw kull għajnuna, sew fi flus u sew in natura (eż. 
assistenza segretarjali) li, jekk tingħata lill-Membri bħala individwi, għandha tkun iddikjarata 
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skont dan l-Artikolu.

Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli biex iżommu reġistru u jfasslu regoli dettaljati
għad-dikjarazzjoni ta' appoġġ estern minn gruppi bħal dawn.
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