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Test fis-seħħ Emenda 

2. Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viċi 

Presidenti u tal-Kwesturi għandha titqies il-

ħtieġa li tiġi żgurata b'mod ġenerali 

rappreżentazzjoni ġusta ta' l-Istati Membri 

u ta' fehmiet politiċi. 

2. Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viċi 

Presidenti u tal-Kwesturi għandha titqies il-

ħtieġa li tiġi żgurata b'mod ġenerali 

rappreżentanza ġusta tal-Istati Membri ta' 

gruppi politiċi u ta' fehmiet politiċi. 
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Test fis-seħħ Emenda 

Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu 

eletti fuq karta tal-vot waħda. Għandhom 

ikunu dikjarati eletti fl-ewwel votazzjoni 

dawk illi jġibu maġġoranza assoluta tal-

voti mitfugħa, sakemm jimtlew erbatax-il 

post u fl-ordni skont in-numru ta' voti li 

jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' kandidati 

eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li 

jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni 

votazzjoni skond l-istess kundizzjonijiet 

sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk 

tkun meħtieġa it-tielet votazzjoni, 

maġġoranza relattiva għandha tkun 

biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun 

fadal. Fil-każ ta' riżultat ndaqs, l-aktar 

kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati 

eletti. 

Il-Viċi Presidenti għandhom imbagħad jiġu 

eletti fuq karta tal-vot waħda. Il-kandidati 

għandhom jiġu nominati mill-gruppi 

politiċi skont is-sistema d’Hondt. 
Għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ewwel 

votazzjoni dawk illi jġibu maġġoranza 

assoluta tal-voti mitfugħa, sakemm jimtlew 

erbatax-il post u fl-ordni skont in-numru ta' 

voti li jkunu kisbu. Jekk in-numru ta' 

kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' 

karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni 

votazzjoni skont l-istess kundizzjonijiet 

sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk 

tkun meħtieġa t-tielet votazzjoni, 

maġġoranza relattiva għandha tkun 

biżżejjed għall-elezzjoni fil-karigi li jkun 

fadal. Fil-każ ta' riżultat indaqs, l-aktar 

kandidati anzjani għandhom ikunu dikjarati 

eletti. 

Or. de 



 

AM\1112118MT.docx  PE596.594v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

7.12.2016 A8-0344/300 

Emenda  300 

Gerolf Annemans 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament 

2016/2114(REG) 

 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 3 – Artikolu 26 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-President tal-Parlament għandu 

jistieden lil wieħed mill-Membri mhux 

affiljati sabiex jattendi għal-laqgħat tal-

Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma 

jkollu d-dritt għall-vot. 

2. Il-President tal-Parlament għandu 

jistieden lil wieħed mill-Membri mhux 

affiljati, magħżul minn fosthom b’kunsens 

jew b’maġġoranza ta’ voti, sabiex jattendi 

għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, 

mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot. 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (a) L-ebda Membru ma jista' jressaq 

aktar minn ħames mozzjonijiet għal 

riżoluzzjoni kull xahar 
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Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 153a 

Dibattitu mitlub minn grupp politiku dwar 

tema ta' attwalità 

1. F'kull sessjoni parzjali, l-abbozz ta' 

aġenda għandu jipprevedi perjodu jew 

żewġ perjodi ta' mhux anqas minn 

sittin minuta l-wieħed għal dibattitu dwar 

tema ta' attwalità li tkun ta' rilevanza 

kbira għall-politika tal-Unjoni Ewropea. 

2. Kull grupp politiku għandu jkollu d-

dritt li, tal-anqas darba fis-sena, 

jipproponi għal dibattitu ta' dan it-tip 

tema ta' attwalità tal-għażla tiegħu. Il-

Konferenza tal-Presidenti għandha 

tiżgura li dan id-dritt ikun imqassam 

b'mod ġust bejn il-gruppi politiċi fuq 

perjodu kontinwu ta' sena. 

3. Qabel ma l-Konferenza tal-Presidenti 

tfassal l-abbozz tal-aġenda finali, il-

gruppi politiċi għandhom jgħarrfu lill-

President bil-miktub bit-tema ta' attwalità 

li jkunu għażlu. L-Artikolu 38(1) dwar id-

drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji 

rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-valuri 

minquxa fl-Artikolu 2 tal-istess Trattat 

għandhom ikunu rrispettati bis-sħiħ. 
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4. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha 

tistabbilixxi l-ħin meta jsir id-dibattitu.  

5. Rappreżentant tal-grupp politiku li jkun 

ippropana t-tema ta' attwalità għandu 

jintroduċi d-dibattitu. Wara din l-

introduzzjoni, il-ħin għad-diskorsi 

għandu jitqassam skont l-Artikolu 162(4) 

u (5). 
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Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Fil-bidu ta’ kull sena, għandu jsir 

tqassim ġust u proporzjonali tal-

kompożizzjoni tal-kumitati, skont is-saħħa 

tal-gruppi politiċi fil-plenarja. 
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Test fis-seħħ Emenda 

Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-

elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-

Artikolu 199, il-kumitat għandu jeleġġi 

bureau li jkun jikkonsisti fi president u 

minn viċi presidenti li għandhom ikunu 

eletti f'votazzjonijiet separati. In-numru ta' 

viċi presidenti li għandhom jiġu eletti 

għandu jiġi determinat mill-Parlament fuq 

proposta mill-Konferenza tal-Presidenti. 

Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-

elezzjoni tal-membri tal-kumitat skont l-

Artikolu 199, il-kumitat għandu jeleġġi 

bureau li jkun jikkonsisti fi president u 

minn viċi presidenti li għandhom ikunu 

eletti f'votazzjonijiet separati. In-numru ta' 

viċi presidenti li għandhom jiġu eletti 

għandu jiġi determinat mill-Parlament fuq 

proposta mill-Konferenza tal-Presidenti. Il-

kandidati għall-presidenza u għall-viċi 

presidenza għandhom jiġu nnominati 

mill-gruppi politiċi skont is-sistema 

d’Hondt. 
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