
DV\788255MT.doc PE.168v01-00

MT MT

Is-Seba' LEĠIŻLATURA (2009-2014)

SETTEMBRU 2009

LAQGĦAT KOSTITUTTIVI TAD-DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI1

oOo 

PROĊEDURA GĦAL-LAQGĦAT KOSTITUTTIVI 

Artikoli 191 u 198 tar-Regoli ta' Proċedura,
b'referenza għall-Artikoli 12, 13, 14, 168, 169 u 187 skont l-Artikoli 195 u 196 u l-Anness I

oOo

1. FTUĦ TAL-LAQGĦA MILL-MEMBRU LI PROVIŻORJAMENT IKOLLU L-

PRESIDENZA

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-presidenza għandu:

1. (skont il-każ) jiżgura ruħu li l-President li spiċċatlu l-kariga jew, fin-nuqqas ta' 

dan, Viċi President li spiċċatlu l-kariga, skont l-ordni ta' preċedenza, jew, fin-

nuqqas ta' dan, il-Membru li ilu fil-kariga għall-itwal żmien ma jkunux jixtiequ 

jippresiedu

2. jiddikjara l-laqgħa miftuħa

3. ifakkar lill-Membri 

a) fl-iskop tal-laqgħa: it-tiswir tal-Bureau tad-delegazzjoni permezz tal-

elezzjoni tal-President u ta' Viċi President, żewġ Viċi Presidenti jew tlieta, 

skont l-Artikoli 191 u 198 tar-Regoli ta' Proċedura

b) fl-ordni tal-elezzjoni

. Il-President

                                               
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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. Il-Viċi Presidenti

4. jieħu nota tas-sostituti (Artikolu 187)

2. ELEZZJONI TAL-PRESIDENT TAĦT IT-TMEXXIJA TAL-MEMBRU LI 

PROVIŻORJAMENT IKOLLU L-PRESIDENZA

A: Tħejjijiet

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-presidenza għandu

1. jistabbilixxi l-kworum (kwart tal-Membri) (Artikolu 195(2))

2. jagħmel stedina għal kandidaturi għall-presidenza u jivverifika li:

(a) ikunu tressqu minn grupp politiku jew minn tal-anqas 5% tal-Membri 

effettivi (titulari) (Artikolu 13(1));

(b) il-kandidat jew il-kandidati jaqblu mal-kandidatura (fil-każ li kandidat ikun 

assenti, il-kunsens tiegħu jista' jingħata bil-miktub (Artikolu 13(1));

(c) il-kandidat jew il-kandidati jkunu mlew id-dikjarazzjoni tal-interessi 

finanzjarji tagħhom (Anness I, Artikolu 1(2) u Artikolu 2).

B: Votazzjoni b'akklamazzjoni

Jekk ikun hemm kandidat wieħed biss, u sakemm tal-anqas wieħed minn kull sitta 

tal-Membri tad-delegazzjoni ma jitolbux li ssir votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(2), it-

tieni subparagrafu), il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu 

jiddikjara li dan ikun ġie elett b'akklamazzjoni (Artikolu 191(2), l-ewwel 

subparagrafu).

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jistieden lill-president 

elett biex jeħodlu postu.

Il-President għandu jgħaddi għall-punt 3.
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C: Votazzjoni sigrieta

Jekk ikun hemm diversi kandidati, jew jekk jitolbuha wieħed minn kull sitta tal-

Membri tad-delegazzjoni, il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu 

jipproċedi għall-votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(2), it-tieni subparagrafu).

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-presidenza għandu

1. ifakkar lil kull Membru li għandu biss vot wieħed u li l-elezzjoni tintrebaħ:

- b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa1 inklużi l-voti favur u dawk kontra

(Artikolu 191(2), it-tielet u r-raba' subparagrafi);

(a) fil-każ li jkun hemm kandidat wieħed (f'kull votazzjoni) (Artikolu 191(2), 

it-tielet subparagrafu);

(b) fl-ewwel votazzjoni (hu x'inhu n-numru tal-kandidati) (Artikolu 191(2), 

ir-raba' subparagrafu);

- b'maġġoranza relattiva: fil-każ li jkun hemm diversi kandidati fit-tieni 

votazzjoni (fil-każ li l-voti jkunu ndaqs, jiġi elett il-kandidat l-aktar anzjan) 

(Artikolu 191(2), ir-raba' subparagrafu);

2. jindika s-sostituti

3. jgħarraf lill-Membri bil-possibilità li l-elezzjoni tal-President issir b'votazzjoni 

sigrieta bl-użu tal-kaxxi tal-vot jew b'votazzjoni elettronika (Artikolu 168(1)).

                                               
1 Vot aktar minn nofs il-voti kollha mitfugħa



DV\788255MT.doc 4/9 PE.168v01-00

MT

(1) L-Ewwel Votazzjoni

Votazzjoni bil-kaxxi tal-vot

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu

1. jagħżel bil-polza bejn 2 u 8 persuni biex jgħoddu l-voti (Artikolu 169(4), l-

ewwel subparagrafu) (NB: il-kandidati ma jistgħux jgħoddu l-voti - Artikolu 

169(4), it-tieni subparagrafu);

2. iħabbar il-kandidaturi

3. iqassam il-karti tal-vot bl-isem jew bl-ismijiet tal-kandidat(i);

4. jiftaħ il-votazzjoni billi jsejjaħ lill-Membri tad-delegazzjoni wieħed wieħed 

b'ordni alfabetiku; dawn għandhom jixħtu l-vot tagħhom fil-kaxxa tal-voti u 

jiffirmaw il-lista ta' votazzjoni;

5. fi tmiem il-votazzjoni, jissospendi l-laqgħa biex ikun jista' jsir l-għadd tal-voti.

L-għadd għandu jsir mill-persuni magħżula biex jgħoddu l-voti (Artikolu 169(4), l-

ewwel subparagrafu).

6. iħabbar ir-riżultati:

. in-numru tal-votanti

. in-numru ta' karti tal-vot vojta jew invalidi

. il-voti mitfugħa (il-karti tal-vot vojta jew invalidi ma jingħaddux)

. il-maġġoranza meħtieġa

. ir-riżultat li jkun kiseb kull kandidat:

. jekk kandidat jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, il-

Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jiddikjara li dan 

ġie elett bħala President u jistiednu biex jeħodlu postu;

Il-President għandu jgħaddi għall-punt 3.
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. meta l-ebda kandidat ma jġib il-maġġoranza assoluta, il-Membru li 

proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jipproċedi għat-tieni 

votazzjoni 

(ara aktar 'l isfel: "(2) it-Tieni Votazzjoni").

Votazzjoni elettronika (għal massimu ta' żewġ kandidati)

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu

1. jivverifika li l-Membri u s-sostituti kollha li jkunu qed jieħdu sehem fil-votazzjoni 

jkollhom id-dokument tal-vot tagħhom 

2. fil-każ li wieħed mill-Membri jew mis-sostituti li jkunu qed jieħdu sehem fil-

votazzjoni ma jkollux id-dokument tal-vot, jindika li l-elezzjoni tkun se ssir bl-

użu tal-kaxxi tal-vot (għandha tintuża l-"proċedura tal-votazzjoni bil-kaxxi tal-vot" 

imsemmija aktar 'il fuq)

3. fil-każ li l-Membri u s-sostituti kollha li jkunu qed jieħdu sehem fil-votazzjoni 

jkollhom id-dokument tal-vot, jindika li tkun se ssir votazzjoni elettronika

4. iħabbar il-kandidaturi

5. jindika l-ordni tal-kandidati (ordni alfabetiku)

- buttuna ħadra: kandidat Nru 1 

- buttuna ħamra: kandidat Nru 2

- buttuna bajda: astensjoni/vot invalidu jew vot vojt

(N.B. għan-nominazzjonijiet, jitqiesu biss il-voti mitfugħa)

6. ifakkar lill-votanti li fil-każ li jieħdu żball fl-għażla tagħhom, ikun biżżejjed li 

jagħfsu żewġ buttuni f'daqqa biex ikunu jistgħu jerġgħu jivvutaw
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7. iħabbar li l-votazzjoni tkun se ssir b'vot sigriet

8. jiddikjara l-votazzjoni miftuħa 

9. jiddikjara l-votazzjoni magħluqa

10. iħabbar ir-riżultati

. in-numru tal-votanti

. il-voti mitfugħa (il-karti tal-vot vojta jew invalidi ma jingħaddux)

. il-maġġoranza meħtieġa

. ir-riżultat li jkun kiseb kull kandidat

. jekk kandidat jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, il-

Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jiddikjara li dan 

ġie elett bħala President u jistiednu biex jeħodlu postu;

Il-President għandu jgħaddi għall-punt 3.

. meta l-ebda kandidat ma jġib il-maġġoranza assoluta, il-Membru li 

proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jipproċedi għat-tieni 

votazzjoni 

(ara aktar 'l isfel: "(2) it-Tieni Votazzjoni").
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(2) It-Tieni Votazzjoni

Din għandha ssir skont l-istess proċedura tal-ewwel votazzjoni:

1. tiġi stabbilita l-preżenza ta' kworum (Artikolu 195(2))

2. issir stedina għall-kandidaturi

3. issir il-votazzjoni

- bil-kaxxi tal-vot

N.B.: Il-persuni li jgħoddu l-voti għandhom ikunu l-istess tal-ewwel votazzjoni 

(jekk wieħed jew uħud minnhom ma jkunux għadhom disponibbli, għandhom 

jittellgħu bil-polza biss l-ismijiet ta' dawk li jkunu se jeħdulhom posthom)

- b'votazzjoni elettronika

4. jitħabbru r-riżultati:

. in-numru tal-votanti

. il-voti vojta jew invalidi

. il-voti mitfugħa

. ir-riżultat li jkun kiseb kull kandidat

. jiġi ddikjarat elett:

- fil-każ ta' kandidatura waħda, l-elezzjoni tintrebaħ biss bil-

maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa

- fil-każ ta' diversi kandidati, l-elezzjoni tintrebaħ mill-kandidat li jkun 

kiseb l-akbar numru ta' voti

- fil-każ tal-istess numru ta' voti, jiġi elett l-aktar kandidat anzjan 

(Artikolu 191(2), ir-raba' subparagrafu;

Il-Membru li proviżorjament ikollu l-Presidenza għandu jistieden lill-President 

elett biex jeħodlu postu.

Il-President għandu jgħaddi għall-punt 3.
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3. ELEZZJONI TAL-VIĊI PRESIDENTI TAĦT IT-TMEXXIJA TAL-PRESIDENT

A: Tħejjijiet

Il-President għandu jipproċedi bl-elezzjoni tal-Viċi Presidenti, li jistgħu jkunu minn 

wieħed sa tlieta.

Il-President għandu jagħmel stedina għal kandidaturi separati u suċċessivi għall-postijiet 

tal-ewwel, tat-tieni u tat-tielet Viċi President u jivverifika li:

1) il-kandidaturi jkunu tressqu minn grupp politiku jew minn tal-anqas 5% tal-Membri 

effettivi (titulari) (Artikolu 13(1)) 

2) il-kandidat jew il-kandidati jaqblu mal-kandidatura (fil-każ li kandidat ikun assenti, il-

kunsens tiegħu jista' jingħata bil-miktub) (Artikolu 13(1)) 

3) il-kandidat jew il-kandidati jkunu mlew id-dikjarazzjoni tal-interessi finanzjarji

(Anness I, Artikolu 1(2) u Artikolu 2) 

B: Votazzjoni b'akklamazzjoni

Jekk in-numru tal-kandidati jkun l-istess bħan-numru ta' postijiet li jkunu jridu 

jimtlew, u sakemm tal-anqas wieħed minn kull sitta tal-Membri tad-delegazzjoni ma 

jitolbux li ssir votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(2), it-tieni subparagrafu) il-President 

għandu jiddikjara li l-kandidat jew il-kandidati jkunu ġew eletti b'akklamazzjoni

(Artikolu 191(2), l-ewwel subparagrafu).

Il-President għandu jistieden lill-Viċi Presidenti eletti biex jieħdu posthom maġenbu.

C: Votazzjoni sigrieta

Jekk in-numru tal-kandidati jkun akbar min-numru ta' postijiet li jkunu jridu 

jimtlew, jew jekk jitolbuha wieħed minn kull sitta tal-Membri tad-delegazzjoni, il-President 

għandu jipproċedi għall-votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(2), it-tieni subparagrafu).
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Il-President għandu jipproċedi b'votazzjonijiet separati u suċċessivi għall-elezzjoni ta' kull 

Viċi President (Artikolu 191(1)).

Għal kull Viċi President, l-elezzjoni ssir skont il-proċedura prevista għall-elezzjoni tal-

President (ara l-punt 2 C aktar 'il fuq).

N.B.: Il-persuni li jgħoddu l-voti għandhom ikunu l-istess bħal dawk tal-elezzjoni tal-

President (jekk wieħed jew uħud minnhom ma jkunux għadhom disponibbli, għandhom 

jittellgħu bil-polza biss l-ismijiet ta' dawk li jkunu se jeħdulhom posthom).

Wara li tingħalaq kull votazzjoni, il-President għandu jistieden lil kull Viċi President 

elett biex jieħu postu maġenbu.




