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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Q. billi r-regoli Ewropej eżistenti 

jippermettu li jiġi stabbilit limitu mhux 

obbligatorju li jasal sa 5 % tal-voti 

mitfugħa għall-elezzjonijiet Ewropej, u 

billi 15-il Stat Membru sfruttaw din l-

opportunità u introduċew limitu ta' bejn 

3 % u 5 %; billi fl-Istati Membri ż-żgħar, u 

fl-Istati Membri li qasmu ż-żona elettorali 

tagħhom f'kostitwenzi, madankollu l-limitu 

de facto huwa ogħla minn 3 % għalkemm 

ma jeżisti l-ebda limitu ġuridiku; billi l-

introduzzjoni ta’ limiti obbligatorji hija 

rikonoxxuta minn tradizzjoni 

kostituzzjonali bħala mezz leġittimu biex 

jiġi garantit li l-parlamenti jkunu jistgħu 

jiffunzjonaw; 

Q. billi r-regoli Ewropej eżistenti 

jippermettu li jiġi stabbilit limitu mhux 

obbligatorju li jasal sa 5 % tal-voti 

mitfugħa għall-elezzjonijiet Ewropej, u 

billi 15-il Stat Membru sfruttaw din l-

opportunità u introduċew limitu ta' bejn 

3 % u 5 %; billi fl-Istati Membri ż-żgħar, u 

fl-Istati Membri li qasmu ż-żona elettorali 

tagħhom f'kostitwenzi, madankollu l-limitu 

de facto huwa ogħla minn 3 % għalkemm 

ma jeżisti l-ebda limitu ġuridiku; billi l-

introduzzjoni ta’ limiti obbligatorji jew l-

abolizzjoni tagħhom hija rikonoxxuta 

minn tradizzjoni kostituzzjonali bħala 

mezz leġittimu biex jiġi garantit li l-

parlamenti jkunu jistgħu jiffunzjonaw; 

Or. en 

 



 

AM\1076592MT.doc  PE570.911v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2015 A8-0286/33 

 

Emenda 33 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

2015/2035(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Fa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Fa. billi l-prinċipju ta’ opportunitajiet 

ugwali tal-partiti politiċi jirrikjedi li kull 

partit jingħata, bħala prinċipju, l-istess 

opportunitajiet fil-proċedura elettorali 

kollha kemm hi, u b’hekk opportunitajiet 

ugwali fir-rigward tal-allokazzjoni ta’ 

siġġijiet, u billi, taħt iċ-ċirkostanzi 

preżenti, kwalunkwe klawżola ta’ ostaklu 

fil-livell ta’ Unjoni għall-elezzjonijiet 

għall-Parlament Ewropew tista’ tikser il-

prinċipji ta’ suffraġju ugwali u ta’ 

opportunitajiet ugwali tal-partiti politiċi; 

Or. en 

 


