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LAQGĦAT KOSTITUTTIVI TAL-KUMITATI PARLAMENTARI

REGOLI TA' PROĊEDURA DWAR IL-LAQGĦAT KOSTITUTTIVI TAL-KUMITATI 
PARLAMENTARI

Artikolu 12 
President proviżorju

1. Fis-seduta li tinżamm skont l-Artikolu 134(2), u fi kwalunkwe seduta oħra li ssir bil-
għan li jiġu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, fin-nuqqas tiegħu, wieħed 
mill-Viċi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preċedenza jew, fl-assenza tagħhom, il-Membru li jkun 
żamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu jippresiedi sakemm ikun elett il-President.

2. M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi 
proviżorjament skont il-paragrafu 1 ħlief jekk ix-xogħol ikollu x'jaqsam mal-elezzjoni tal-
President jew mal-verifika tal-kredenzjali.

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

Artikolu 13
Nomini 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-nomini għandhom ikunu bil-kunsens. Dawn jistgħu jsiru 
biss minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Madankollu, jekk in-
numru ta' nomini ma jkunx jaqbeż in-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-kandidati jistgħu jkunu 
eletti b'akklamazzjoni.

Jekk ikun meħtieġ li jiġi sostitwit Viċi President wieħed u jkun hemm kandidat wieħed biss, dan 
jistà jiġi elett b'akklamazzjoni. Il-President għandu d-diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk l-elezzjoni 
ssirx b'akklamazzjoni jew b'vot sigriet. Il-kandidat elett jieħu l-post tal-predeċessur tiegħu fl-
ordni ta' preċedenza.

2. Meta jiġu eletti l-President, il-Viċi Presidenti u l-Kwesturi, għandu jitqies il-bżonn li tiġi 
żgurata rappreżentanza ġenerali ġusta tal-Istati Membri u tal-fehmiet politiċi.
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Artikolu 14 
Elezzjoni ta' President - diskors tal-ftuħ

1. Il-President għandu jkun elett l-ewwel. In-nomini għandhom jingħataw qabel kull 
votazzjoni lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont 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. F' każ ta' voti ndaqs, għandu 
jiġi dikjarat elett l-aktar kandidat anzjan.

2. Malli jiġi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviżorjament skont 
l-Artikolu 12 m'għandux jibqa' jippresiedi. Huwa biss il-President elett li jista' jagħmel id-
diskors tal-ftuħ.
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Artikolu 164
Dritt għall-vot

Id-dritt għall-vot huwa dritt personali.

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

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

Artikolu 168
Votazzjoni elettronika

1. Il-President jista', fi kwalunkwe ħin, jiddeċiedi li l-operazzjonijiet tal-votazzjoni indikati 
fl-Artikoli 165, 167 u 169 għandhom isiru permezz tas-sistema tal-votazzjoni elettronika.

Meta s-sistema ta' votazzjoni elettronika ma tkunx tista' tintuża għal raġunijiet tekniċi, il-
votazzjoni ssir bi qbil mal-Artikoli 165, 167(2) u 169.

L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-sistema ta' votazzjoni elettronika għandhom ikunu rregolati 
b'istruzzjonijiet mill-Bureau.

2. Meta jittieħed vot elettroniku, ir-riżultat numeriku tal-votazzjoni biss jiġi rreġistrat.
Madankollu, jekk tkun intalbet votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet skont l-Artikolu 167(1), il-voti 
għandu jitniżżlu 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 ikun determinat jekk 
ikunx hemm maġġoranza.

Artikolu 169 
Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

1. Fil-każ ta' ħatriet, il-votazzjonijiet għandhom isiru b'vot sigriet, bla ħsara għall-Artikoli 
13(1), 186(1) u l-Artikolu 191(2), it-tieni subparagrafu.

Fil-kalkolu tan-numru ta' voti mitfugħa għandhom jitqiesu biss karti tal-vot li jkun fihom l-
ismijiet ta' Membri li ġew nominati.

2. Votazzjoni tista' wkoll ssir b'vot sigriet jekk dan jintalab minn mhux inqas minn parti 
waħda minn 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 mhux inqas minn 
wieħed minn kull ħamsa tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, il-Parlament ikun mitlub li 
jagħmel din il-votazzjoni.
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3. Talba għal votazzjoni sigrieta għandha tieħu prijorità fuq talba għal votazzjoni b'sejħa 
tal-ismijiet.

4. Minn tnejn sa tmien Membri mtellgħa bil-polza għandhom jgħoddu l-voti mitfugħa 
f'votazzjoni sigrieta, ħlief jekk issir 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'votazzjoni sigrieta għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-
seduta li fiha jkun ittieħed il-vot.

Artikolu 186 
Kompożizzjoni tal-kumitati

1. Il-Membri tal-kumitati u tal-kumitati ta' inkjesta għandhom jiġu eletti wara li n-nomini 
jkunu ġew ippreżentati mill-gruppi politiċi u mill-Membri mhux affiljati. Il-Konferenza tal-
Presidenti għandha tippreżenta proposti lill-Parlament. Il-kompżizzjoni tal-kumitati għandha 
tirrifletti, sa fejn ikun possibbli, il-kompożizzjoni tal-Parlament.

Meta xi Membri jbiddlu l-grupp politiku tagħhom, dawn għandhom iżommu, għall-bqija tal-
mandat tagħhom ta' sentejn u nofs, is-siġġijiet li jkollhom f'kumitati parlamentari. Madankollu, 
jekk il-bdil tal-grupp politiku ta' xi Membru jkollu l-effett li jfixkel ir-rappreżentanza ġusta ta' 
fehmiet politiċi f'xi kumitat, għandhom isiru proposti ġodda għall-kompożizzjoni ta' dak il-
kumitat mill-Konferenza tal-Presidenti skont il-proċedura mniżżla fil-paragrafu 1, it-tieni 
sentenza, sabiex ikunu garantiti d-drittijiet individwali tal-Membru kkonċernat.

Il-proporzjonalità tat-tqassim tas-siġġijiet tal-kumitati fost il-gruppi politiċi m'għandhiex 
titbiegħed mill-eqreb numru sħiħ xieraq. Jekk grupp jiddeċiedi li ma jkollux rappreżentanti f'xi 
kumitat, is-siġġijiet ikkonċernati jibqgħu battala u l-kumitat jonqos fid-daqs bin-numru 
korrispondenti. Mhux permess l-iskambju ta' siġġijiet bejn il-gruppi politiċi.

2. L-emendi għall-proposti tal-Konferenza tal-Presidenti jkunu ammissibbli biss jekk jiġu 
depożitati minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Il-Parlament għandu jivvota fuq dawn l-
emendi b'votazzjoni sigrieta.

3. Il-Membri għandhom jitqiesu li ġew eletti fuq il-bażi tal-proposti mill-Konferenza tal-
Presidenti, kif u meta dawn jiġu emendati skont il-paragrafu 2.

4. Meta grupp politiku ma jippreżentax nomini għal membri f'kumitat ta' inkjesta skont il-
paragrafu 1 fil-limitu ta' żmien stabbilit mill-Konferenza tal-Presidenti, il-Konferenza tal-
Presidenti għandha tippreżenta lill-Parlament biss in-nomini kkomunikati lilha f'dak il-limitu ta' 
żmien.

5. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi proviżorjament li timla postijiet vakanti f'xi 
kumitat bi qbil mal-persuni li għandhom jinħatru u b'osservanza tal-paragrafu 1.

6. Kwalunkwe tibdil bħal dan għandu jitressaq quddiem il-Parlament għar-ratifika fis-
seduta li jkun imiss.
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Artikolu 187 
Sostituti

1. Il-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, għal kull kumitat, jistgħu jaħtru numru ta' 
sostituti permanenti li jkun ugwali għan-numru ta' membri sħaħ li jirrappreżentawhom fil-
kumitat. Il-President għandu jkun infurmat b'dan. Dawn is-sostituti permanenti għandu jkollhom 
id-dritt li jattendu u jitkellmu f'laqgħat tal-kumitat u, jekk il-membru sħiħ ikun assenti, li jieħdu 
sehem fil-votazzjoni.

2. Barra minn hekk, fl-assenza tal-membru sħiħ u meta ma jkun inħatar ebda sostitut 
permanenti jew fl-assenza tiegħu, il-membru sħiħ tal-kumitat jista' jagħmel arranġamenti sabiex 
ikun rappreżentat fil-laqgħat minn membru ieħor tal-grupp politiku tiegħu li għandu jkun 
intitolat għall-vot. L-isem tas-sostitut għandu jkun notifikat lill-president tal-kumitat qabel il-
bidu tas-sessjoni tal-votazzjoni.

Il-paragrafu 2 għandu japplika, mutatis mutandis, għall-Membri mhux affiljati.

In-notifika bil-quddiem imsemmija fl-aħħar sentenza tal-paragrafu 2 għandha tingħata qabel 
tmiem id-dibattitu jew qabel il-ftuħ tal-votazzjoni fuq il-punt jew il-punti li għalihom il-membru 
sħiħ għandu jiġi sostitwit.

 * * *

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jinkludu żewġ elementi li huma mfissra b'mod ċar b'dan it-
test:

– grupp politiku ma jistax ikollu iktar sostituti permanenti għal xi kumitat milli 
jkollu membri sħaħ;

– il-gruppi politiċi biss għandhom id-dritt li jaħtru sostituti permanenti, bil-
kundizzjoni waħdanija li jinfurmaw lill-President.

Bħala konklużjoni:

– l-istatus ta' sostituti permanenti jiddependi esklussivament fuq jekk wieħed ikunx 
membru ta' grupp politiku partikulari;

– jekk in-numru ta' membri sħaħ ta' grupp politiku f'xi kumitat jinbidel, in-numru 
massimu ta' sostituti permanenti li dan il-grupp politiku jkun jista' jaħtar fuq dak 
il-kumitat jinbidel bl-istess mod;

– Il-membri li jibdlu l-grupp politiku tagħhom ma jistgħux iżommu l-istatus ta' 
sostituti permanenti li kellhom bħala membri tal-grupp oriġinali tagħhom;

– membru ta' kumitat ma jistax, taħt l-ebda ċirkustanza, jissostitwixxi xi kollega li 
jkun ġej minn grupp politiku ieħor.
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Artikolu 190
Sottokumitati

1. Kumitat permanenti jew speċjali jista', fl-interess tal-ħidma tiegħu, b'awtorizzazzjoni 
minn qabel mill-Konferenza tal-Presidenti, jaħtar sottokumitat wieħed jew iżjed, filwaqt li 
jiddetermina l-kompożizzjoni tagħhom, skont l-Artikolu 186, u l-oqsma ta' responsabiltà 
tagħhom. Is-sottokumitati għandhom jirraportaw lill-kumitat li jkun waqqafhom.

2. Il-proċedura tas-sottokumitati għandha tkun l-istess bħal tal-kumitati.

3. Is-sostituti għandhom ikunu jistgħu jkunu f'sottokumitati bl-istess kundizzjonijiet bħal 
fil-kumitati.

4. L-applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet għandha tkun tali li tiggarantixxi l-
interdipendenza bejn sottokumitat u l-kumitat li fi ħdanu jkun twaqqaf is-sottokumitat. Għal dan 
il-għan il-membri sħaħ kollha ta' sottokumitat għandhom jintgħażlu minn fost il-membri tal-
kumitat prinċipali.

Artikolu 191 
Bureaux tal-kumitati

1. Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-elezzjoni tal-membri tal-kumitat skont l-Artikolu 
186, il-kumitat għandu jeleġġi bureau li jkun jikkonsisti minn president u viċi presidenti li 
għandhom jiġu eletti f'votazzjonijiet separati. In-numru ta’ viċi presidenti li għandhom jiġu eletti 
għandu jkun determinat mill-Parlament fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti.

Dan l-Artikolu ma jżommx lill-president tal-kumitat prinċipali milli jinvolvi lill-presidenti tas-
sottokumitati fil-ħidma tal-Bureau jew milli jippermettilhom li jippresiedu dibattiti dwar 
kwistjonijiet trattati b'mod speċifiku mis-sottokumitati kkonċernati, għall-kuntrarju, dan 
jippermetti li jsir dan kemm-il darba dan il-mod ta' kif wieħed jipproċedi jkun ippreżentat lill-
bureau fl-intier tiegħu għall-eżami tiegħu u li jkun hemm qbil dwaru mill-bureau.

2. Meta n-numru ta' nomini jkun jaqbel man-numru ta' siġġijiet li jridu jimtlew, l-elezzjoni 
tista' ssir b'akklamazzjoni.

Meta dan ma jkunx il-każ, jew fuq talba ta' parti waħda minn sitta tal-membri tal-kumitat, l-
elezzjoni għandha ssir permezz ta' votazzjoni sigrieta.

Jekk ikun hemm biss kandidat wieħed, l-elezzjoni tintrebaħ b'maġġoranza assoluta tal-voti 
mitfugħa li għandhom jinkludu l-voti favur u dawk kontra.

Meta jkun hemm iżjed minn kandidat wieħed fl-ewwel votazzjoni, il-kandidat li jġib 
maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa, kif definita fis-subparagrafu preċedenti, għandu jiġi elett. 
Fit-tieni votazzjoni, il-kandidat li jġib l-ogħla numru ta' voti għandu jiġi elett. Fil-każ ta' voti 
ndaqs, għandu jiġi elett l-aktar membru.

Meta tkun meħtieġa t-tieni votazzjoni, jistgħu jkunu nominati kandidati ġodda.



DV\874184MT.doc 7/7

MT

Artikolu 195 
Votazzjoni fil-Kumitat

1. Kull Membru jista' jippreżenta emendi biex ikunu eżaminati mill-kumitat responsabbli.

2. Kumitat jista' jivvota b'mod validu meta kwart mill-membri tiegħu jkunu fil-fatt preżenti.

Madankollu, jekk issir talba f'dan ir-rigward minn parti waħda minn sitta tal-membri tiegħu 
qabel ma tibda l-votazzjoni, il-votazzjoni tkun valida biss jekk il-maġġoranza tal-membri li 
jiffurmaw il-kumitat ikunu ħadu sehem fiha.

3. Il-votazzjoni fil-kumitat għandha ssir b'turija tal-idejn, ħlief jekk kwart mill-membri tal-
kumitat jitolbu votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet. F'dan il-każ, il-votazzjoni għandha ssir bi qbil 
mal-Artikolu 167(2).

4. Il-president tal-kumitat jista' jieħu sehem f'diskussjonijiet u jista' jivvota, imma mingħajr 
ma jitfa' vot.

5. Fid-dawl tal-emendi mressqa, il-kumitat jista', minflok ma jgħaddi għal votazzjoni, jitlob 
lir-rapporteur sabiex jippreżenta abbozz ġdid li jqis kemm jista' jkun emendi. Imbagħada 
għandha tiġi stabbilita skadenza ġdida għall-emendi għal dan l-abbozz.

Artikolu 196 
Dispożizzjonijiet dwar is-seduti plenarji li japplikaw fil-kumitat

L-Artikoli 12, 13, 14, 17, 18, 36 sa 44, 148, l-Artikolu 149(2) u (10), l-Artikoli 152, 154, 156 sa 
159, 161, l-Artikolu 163(1), l-Artikoli 164, 165, 168, 169, 171 sa 174, 177 u 178 għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għal-laqgħat tal-kumitati.

L-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura:
Fl-1 ta' Diċembru 2011, l-Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward il-Kodiċi ta' 
Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-
kunflitti ta' interessi (P7_TA-PROV(2011)0540), TC(A7-0386/2011 – Rapporteur: Carlo 
Casini, Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, PE472.185) ġiet adottata fil-Plenarja, 
għalkemm it-test konsolidat għadu jrid jiġi stabbilit. Ir-riżoluzzjoni, madankollu, hija 
mistennija li tidħol fis-seħħ f'Jannar 2012.


