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21.10.2015 A8-0286/55 

Emenda  55 

Josep-Maria Terricabras 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

2015/2035(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness 

Att Elettorali tal-1976 

Artikolu 9 

 

Att Elettorali tal-1976 Emenda 

Ħadd ma jista' jivvota iktar minn darba fi 

kwalunkwe elezzjoni tal-membri tal-

Parlament Ewropew. 

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 2a(5), 
ħadd ma jista' jivvota iktar minn darba fi 

kwalunkwe elezzjoni tal-Membri tal-

Parlament Ewropew. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Emenda  56 

Josep-Maria Terricabras 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

2015/2035(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness 

Att Elettorali tal-1976 

Artikolu 13 

 

 

Att Elettorali tal-1976 Emenda 

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. 

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-uffiċċju 

msemmi fl-Artikolu 5 għall-kumplament 

ta' dak il-perijodu. 

 

3. Meta l-liġi ta' Stat Membru tgħamel 

disposizzjoni espliċita għat-tneħħija tal-

mandat ta' Membru tal-Parlament 

Ewropew, dak il-mandat għandu jispiċċa 

permzz ta' dawk id-disposizzjonijiet 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 



 

AM\1076651MT.doc  PE570.911v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2015 A8-0286/57 

Emenda  57 

Josep-Maria Terricabras 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

2015/2035(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness 

Att Elettorali tal-1976 

Artikolu 13a (ġdid) 

 

 

Att Elettorali tal-1976 Emenda 

 Artikolu 13a 

 1. Fil-każ tal-Membri eletti f’kostitwnezi 

ta’ Stati 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’kostitwenza ta’ 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 

f’kostitwenza ta’ Stat Membru 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 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Emenda  58 

Josep-Maria Terricabras 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

2015/2035(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness 

Att Elettorali tal-1976 

Artikolu 13b (ġdid) 

 

 

Att Elettorali tal-1976 Emenda 

 Artikolu 13b 

 1. Fil-każ tal-Membri eletti għall-

kostitwenza tal-Unjoni Ewropea, u 

soġġetti għal dispożizzjonijiet oħra ta’ dan 

l-Att, proċeduri xierqa għall-mili ta’ 

kwankwe siġġu vakanti għall-bqija tal-

mandat ta’ ħames snin ta’ kariga msemmi 

fl-Artikolu 5 għandhom jiġu stipulati 

skont il-proċedura stabblita fl-Artikolu 14. 

 2. Meta l-liġi tal-Unjoni tagħmel 

dispożizzjoni espliċita għall-irtirar tal-

mandat ta' Membru tal-Parlament 

Ewropew elett fuq il-lista tal-Unjoni 

Ewropea kollha, dak il-mandat għandu 

jispiċċa skont dawk id-dispożizzjonijiet 

legali. L-awtorità elettorali għandha 

tinforma lill-Parlament Ewropew b'dan. 

 3. Meta siġġu ta’ Membru elett għall-

kostitwenza tal-Unjoni Ewropea jispiċċa 

vojt b'riżultat ta' riżenja jew mewt, il-

President tal-Parlament Ewropew għandu 

jinforma immedjatament lill-awtorità 

elettorali b'dan. 

Or. en 
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