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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal modifika ta’ l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-membri 
tal-Parlament Ewropew b’suffraġju dirett universali ta’ l-20 ta’ Settembru 1976
(2007/2207(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Att rigward l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b’suffraġju 
universali dirett anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Settembru 1976, kif 
emendata1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu ta' qabel dwar il-proċedura elettorali tal-
Parlament, b'mod partikulari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Lulju 19982,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ottubru 2007 dwar il-kompożizzjoni tal-
Parlament Ewropew3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta’ l-14 ta' 
Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea li kien iffirmat fit-13 ta' Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 19 (2), 189, 190 u 191 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 38a u 45(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2008),

A. billi t-Trattat jistabbilixxi li l-Parlament Ewropew ‘għandu jħejji proposta għal 
elezzjonijiet b’suffraġju dirett universali skond il-poċedura uniformi fl-Istati Membri 
kollha jew skond il-prinċipji komuni għall-Istati Membri kollha’4,

B. billi l-Parlament kien elett direttament kull ħames snin mill-1979 u esperjenza żidiet fil-
poteri u l-influwenza tiegħu tul dan il-perjodu,

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/ECSC, KEE, Euratom (ĠU L 278, 8.10.1976, p. 1.) kif modifikata bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 93/81 (ĠU L 33, 9.2.1993, p. 15.) u b’Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, Euratom (ĠU L 283, 
21.10.2002, p. 1.).
2 ĠU C 292, 21.9.1998, p. 66. (Rapport Anastassopoulos).
3 ĠU C 227 E, 4.9.2008, p. 132 (Rapport Lamassoure-Severin).
4 Artikolu 190(4) tat-Trattat KE
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C. billi l-Parlament huwa lest li jakkwista setgħat ġodda sostanzjali skond it-Trattat ta’ 
Liżbona dwar leġiżlazzjoni, il-baġit, u l-elezzjoni u skrutinju tal-Kummissjoni,

D. billi, anke mingħajr qbil dwar proċedura elettorali uniformi, kien hemm konverġenza 
gradwali ta’ sistemi elettorali f’dan il-perjodu, b’mod partikulari bl-adozzjoni universali 
ta’ rappreżentanza proporzjonali fl-1999, it-twaqqif formali ta’ partiti politiċi fil-livell 
Ewropewfn, u t-tneħħija tal-mandat doppju1,

E. billi l-kunċett ta’ ċittadinanza ta’ l-Unjoni Ewropea, introdott formalment fl-ordni 
kostituzzjonali bit-Trattat ta’ Maastricht fl-1993, inkluż id-dritt ta’ parteċipazzjoni skond 
ċerti kundizzjonijiet f’elezzjonijiet Ewropej u muniċipali f’Istati Membri minbarra dak 
proprju, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, imħabbra fil-bidu f’Nizza fl-2000, 
ikkontribwew ukoll għall-iżvilupp gradwali ta’ demokrazija ta’ livell mhux nazzjonali,

F. iżda billi rikonoxximent popolari tal-funzjoni demokratika importanti tal-Parlament jibqa’ 
baxx, partiti politiċi fil-livell Ewropew għadhom dgħajfa, il-kampanji elettorali jibqgħu 
aktar nazzjonali milli Ewropej, rappurtar tal-midja tal-Parlament ikompli jkun baxx - u l-
ammont ġenerali ta’ persuni li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament waqa’ 
konsiderevolment minn 63% fl-1979 għal 45.6% fl-2004, 

G. billi bosta diskrepanzi jkomplu sal-ġurnata tal-lum fost is-sistemi użati mill-Istati Membri 
għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, b’mod partikulari rigward il-kostitwenzi ta’ l-
MEPs u l-użu ta’ vvutar preferenzjali,

H. billi n-numru ta’ ċittadini ta’ l-UE residenti fl-Istati Membri milli f’dak proprju li jivvutaw 
fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa baxx, u n-numru li jikkontestaw fl-elezzjoni 
huwa negliġibbli; billi kwalifiki ta’ residenza għad-dritt tal-vot ivarjaw fost l-Istati 
Membri, kif ukoll iż-żmien li warajh iċ-ċittadini tagħhom li jgħixu xi mkien ieħor fl-UE 
huma miċħuda mid-dritt tal-vot f’darhom,

I. billi skond il-każistika l-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri jgawdu diskrezzjoni 
sostanzjali fid-definizzjoni ta’ min jista’ jivvota fl-elezzjonijiet parlamentari Ewropej, 
huma minkejja kollox huma marbuta li jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi ta’ l-UE u 
huma projbiti milli jitrattaw kategoriji differenti ta’ ċittadini ta’ l-UE li huma fl-istess 
ċirkustanzi b’mod differenti2,

J. billi l-proposta attwali tal-Kummissjoni tiffaċilita l-parteċipazzjoni elettorali miċ-ċittadini 
ta’ l-UE residenti fi Stati Membri minbarra dak proprju tinsab wieqfa fil-Kunsill; u billi, 
f’kull każ, il-proposti tal-Kummissjoni m’humiex intenzjonati li jippermettu kandidati 
kwalifikati b’mod xieraq biex jikkontestaw f’aktar minn lista nazzjonali waħda fl-istess 
elezzjoni minkejja l-fatt li dan mhux stabbilit mill-Att3,

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/EC, Euratom., Artikolu 1(7)(b).
2 Każ C-145/04 Spanja v. Renju Unit [2006] (Ġibiltà) u Każ C-300/04 Eman u Sevinger v. College van 
burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
3 Ara d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta’ Diċembru 1993 dwar id-dritt tal-vot u l-kontestazzjoni 
f’elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal ċittadini ta’ l-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru barrani  (ĠU L 329, 
30.12.1993, p. 34), u r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament tas-26 ta’ Settembru 2007 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 93/109/KE rigward ċerti arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju tad-
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K. billi għad baqa’ numru ta’ kwistjonijiet oħrajn li jeħtieġu reviżjoni fir-rigward ta’ 
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, inkluża l-kwistjoni ta’ limiti, età minima għal 
parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet, l-użu ta’ vvutar elettroniku, bilanċ tas-sessi fost il-
kandidati, id-drittijiet ta’ komunitajiet ta’ lingwa minoritarja, id-data u l-iskeda tal-
votazzjoni, il-verifika tal-kredenzjali ta’ MEPs, il-mili ta’ postijiet vakanti, u l-privileġġi u 
l-immunitajiet ta’ l-MEPs,

L. billi d-distribuzzjoni ta’ siġġijiet parlamentari bejn l-Istati Membri u d-daqs ġenerali tal-
Kamra kienu kwistjonijiet kritiċi f’kull Konferenza Intergovernattiva (IGC) dwar ir-
reviżjoni tat-Trattati, kif ukoll ta’ kull adeżjoni ta’ Stat Membru ġdid,

M. billi t-Trattat ta’ Liżbona jifformalizza l-prinċipju ta’ proporzjonalità digressiva fil-
kompożizzjoni tal-Parlament u, ukoll, jistabbilixxi li l-Parlament ‘għandu jkun kompost 
minn rappreżentanti taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni'1 - kif oppost mid-definizzjoni attwali ta’ 
MEPs bħala ‘rappreżentanti taċ-ċittadini ta’ l-Istati miġjuba flimkien fil-Komunità’2,

N. billi x-xewqa preċedenti tal-Parlament li jelimina ċerti anomaliji fil-prattika elettorali 
nazzjonali, u l-proposta ewlenija tiegħu li jeleġġi numru ta’ MEPs minn lista ta’ 
kostitwenti tranżnazzjonali, ma tqisitx b’mod ġenerali, 

O. billi l-Kunsill preċedentement qabel li jeżamina t-talba tal-Parlament li jirrevedi l-
Protokoll ta’ l-1965 dwar Privileġġi u Immunitajiet ladarba l-Istatut tal-Membri jidħol fis-
seħħ3,

P. billi l-Kunsill preċedentement qabel li jżomm l-Att ta’ l-1976 taħt reviżjoni4; iżda billi l-
aħħar reviżjoni formali tal-proċedura elettorali mill-Parlament ilha li inbdiet mill-1998,

Q. billi r-riforma elettorali tal-Parlament Ewropew trid tiddefendi l-prattika ta’ elezzjonijiet 
ħielsa u ġusti, u ma tridx tikser il-proporzjonalità ġenerali tas-sistema; il-liġi elettorali 
modernizzata trid tkun fit-tul u komprensibbli; il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità jridu jkunu rispettati b’mod sħiħ biex l-uniformità ma tkunx imposta għar-
raġuni tagħha stess,

1. Jiddeċiedi li jirriforma l-proċedura elettorali tiegħu bl-għanijiet li jtejjeb il-popolarità tal-
Parlament fi ħdan l-Unjoni, ta’ tnaqqis ta’ nuqqas ta’ similaritajiet bejn il-proċeduri 
elettorali ta’ Stati Membri, u li l-Parlament ikun jippreżenta aktar responsabilità lejn iċ-
ċittadini li huwa jirrappreżenta;

2. Għalhekk jipproponi li r-riformi li ġejjin għandhom ikunu implimentati fil-waqt għall-
elezzjonijiet ta’ l-2014:-

                                                                                                                                                  
dritt tal-vot u kontestazzjoni f’elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal ċittadini li jgħixu fi Stat Membru li 
tiegħu m’humiex ċittadini ( ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 193) (Rapport Duff).
1 L-Artikolu 14 TEU (verżjoni konsolidata).
2 l-Artikolu 189 tat-TKE.
3 Dikjarazzjoni tat-3 ta’ Ġunju 2005 mir-Rappreżentanti ta' l-Istati Membri, imlaqqgħa fi ħdan il-Kunsill
4 Dikjarazzjoni tal-Kunsill 6151/02 tat-22 ta’ Frar 2002 iddeċidiet 'li d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom 
ikunu riveduti qabel it-tieni elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jseħħu wara d-dħul fis-seħħ ta’ l-emendi ta’ l-
Att ta’ l-1976 li huma s-suġġett ta’ din id-Deċiżjoni’ - ie, qabel l-2009.
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(a) Bil-ħsieb li tiżdied il-prossimità bejn iċ-ċittadini u l-Membri tal-Parlament Ewropew, 
kostitwenzi territorjali għandhom ikunu introdotti f’dawk l-Istati Membri kollha 
b’popolazzjoni ta’ aktar minn 20 miljun;

(b) L-Istati Membri tista’ tistabbilixxi kostitwenzi speċjali li jilħqu l-ħtiġijiet ta’ 
komunitajiet ta’ lingwa minoritarja;

(c) Biex iċ-ċittadin ikun involut billi jitwessa’ l-iskop ta’ l-għażla, l-Istati Membri se 
jkunu mitluba jintroduċu sistemi ta’ vvutar preferenzjali fejn il-votant jista’ jagħżel 
minn fost il-kandidati tal-lista preferuta tagħhom ('listi miftuħa parzjalment’) milli 
bejn listi ta’ partit biss (‘listi magħluqa’).

(d) In-numru ta’ Membri eletti mil-listi nazzjonali għandu jkun ta’ 750, minn minimu ta’ 
5 sa massimu ta’ 95 siġġu għal kull Stat Membru;

(e) Biex titħaffef il-proċedura għad-distribuzzjoni ta’ siġġijiet parlamentari bejn l-Istati 
Membri, u biex il-kwistjoni tkun mingħajr politika, tqassim mill-ġdid ta’ siġġijiet se 
jseħħ, jekk ikun ġustifikat b’mod oġġettiv mill-Eurostat, qabel kull elezzjoni. Id-
deċiżjoni se tittieħed fuq il-bażi strettament demografika ta’ popolazzjoni residenti u 
skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità digressiva kif propost mill-Parlament u aċċettat 
fi prinċipju mill-IGC ta’ l-20071. It-tqassim mill-ġdid għandu jitħabbar mill-inqas 
tnax-il xahar qabel it-tmiem tal-mandat;

(f) Biex titkabbar l-għażla tal-votant, tissaħħaħ id-dimensjoni Ewropea tal-kampanji 
elettorali u jkun żviluppat ir-rwol tal-partiti politiċi Ewropej, se tinħoloq kostitwenza 
addizzjonali unika għat-territorju kollu ta' l-Unjoni Ewropea. In-numru ta’ Membri 
eletti minn din il-lista tranżnazzjonali għandu jkun l-istess bħan-numru ta’ Stati. Il-
listi tranżnazzjonali għandhom ikunu magħmula minn kandidati magħżula minn mill-
inqas kwart ta’ l-Istati, u jkunu bilanċjati skond is-sessi. Kull elettur għandu jkun 
jista’ jitfa’ vot wieħed għal-lista ta’ l-UE minbarra l-vot tiegħu għal-lista nazzjonali 
jew reġjonali. Il-votazzjoni se tkun preferenzjali skond is-sistema ta’ lista ‘miftuħa 
parzjalment’: u s-siġġijiet se jkunu allokati skond il-metodu Sainte-Laguë2;

(g) Il-kandidati jistgħu jikkontestaw l-istess elezzjoni kemm f’dik ta’ l-UE u kemm fil-
kostitwenzi nazzjonali jew reġjonali; kandidati li jgħixu b’mod uffiċjali f’aktar minn 
Stat Membru wieħed, u kandidati b’nazzjonalità doppja li huma reġistrati f’reġistri 
elettorali relevanti, għandhom ikunu eliġibbli li jikkontestaw f’aktar minn lista 
waħda nazzjonali jew reġjonali fl-istess elezzjoni;

(h) Awtorità elettorali għandha tkun stabbilita fil-livell ta’ l-UE biex tirregola l-kondotta 
ta’ l-elezzjoni li sseħħ mil-lista ta’ l-UE u biex tivverifika l-kredenzjali ta’ MEPs 
eletti minn din il-lista. L-awtorità elettorali għandha tkun komposta minn 

                                               
1 Dikjarazzjoni Nru 5 annessa ma’ l-Att Finali ta’ l-IGC. Il-formola hija: ‘Il-proporzjon bejn il-popolazzjoni u n-
numru ta' siġġijiet ta' kull Stat Membru għandu jvarja skond il-popolazzjoni rispettiva tiegħu, b'tali mod li kull 
Membru Parlamentari ta' Stat Membru b'popolazzjoni kbira jirrappreżenta iktar ċittadini minn kull Membru 
Parlamentari ta' Stat b'popolazzjoni żgħira u bil-maqlub, iżda wkoll li kull Stat Membru li għandu popolazzjoni 
żgħira ma jkollux aktar siġġijiet minn Stat Membru li għandu popolazzjoni kbira’.
2 Il-metodu Sainte-Laguë juża diviżjonijiet ta’ 1, 3, 5, 7 eċċ, u se jintuża fl-elezzjonijiet Ewropej fl-2009 fil-
Ġermanja, fil-Latvja u fl-Iżvezja. Huwa jipproduċi riżultat ftit aktar proporzjonali mill-metodu D’Hondt. 
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rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, u għandha tkun preseduta mill-
Kummissjoni;

(i) Bil-ħsieb li tkun drammatizzata l-karatteristika ta’ l-elezzjoni fi ħdan l-UE, il-ġranet 
tal-votazzjoni se jkunu limitati għas-Sibtijiet u l-Ħdud; 

(j) Kemm bil-ħsieb li tkun inkoraġġuta aktar parteċipazzjoni tal-votazzjoni f’dawk l-
Istati Membri fejn il-vaganzi ta’ l-iskola u ta' l-università jibdew f'Ġunju, u biex il-
Parlament elett il-ġdid ikun permess aktar ħin biex jipprepara nnifsu għall-elezzjoni 
tal-President tal-Kummissjoni, il-ħin ta’ l-elezzjoni se jitressaq ‘il quddiem minn 
Ġunju għal Mejju1;

(k) L-età minima biex wieħed ikun eliġibbli għall-votazzjoni fl-elezzjonijiet 
parlamentari Ewropej għandha tkun ta’ 16. L-età minima biex wieħed ikun eliġibbli 
biex jikkontesta bħala kandidat għandha tkun ta' 18;

(l) Il-Parlament għandu jivverifika l-kredenzjali tal-Membri tiegħu fuq il-bażi tar-
riżultati dikjarati b’mod uffiċjali mill-Istati Membri (inkluż il-mili ta' postijiet 
vakanti) u għandu jkollu s-setgħat biex jiġġudika kull tilwima; Il-Parlament għandu 
jkun jista’ wkoll jieħu azzjoni kontra t-teħid ta’ mandat minn Stat Membru fejn u fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet nazzjonali relevanti m’humiex konformi mal-liġi 
primarja ta’ l-Unjoni Ewropea;

3. Jiddetermina l-użu massimu ta’ tekniki ta’ e-polling fl-elezzjonijiet ta’ l-2014 sakemm l-e-
polling ikun garantit li huwa effiċjenti kemm f’termini tekniċi u dawk legali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex 
jgħinu liċ-ċittadini ta’ l-UE residenti fi Stat Membru barra dak proprju biex jipparteċipaw 
fl-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiż ta’ l-adozzjoni tagħhom;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jarmonizzaw ir-regolamenti tagħhom rigward it-tneħħija 
tad-dritt tal-votazzjoni minn ċittadini li jgħixu fi Stati Membri oħrajn għall-iskopijiet ta' 
elezzjonijiet parlamentari nazzjonali; jinkoraġġixxi Stati Membri li jaħsbuha l-istess biex 
itejbu l-koperazzjoni tagħhom fuq bażi bilaterali billi jadottaw drittijiet reċiproċi biex 
jivvutaw f'elezzjonijiet nazzjonali;

6. Iħeġġeġ biex il-Parlament ikun elett f'Ġunju ta' l-2009, fir-rigward ta' l-istatus tat-Trattat 
ta' Liżbona, biex jirrifletti dwar jekk il-bażi tal-kompożizzjoni tal-Parlament mill-2014 'il 
quddiem għandhiex tkun ibbażata, kif inhu fil-preżent, fuq l-abitanti residenti jew, 
minflok, fuq in-numru ta' ċittadini ta' l-UE ta' nazzjonalità stabbilita residenti fl-UE;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tressaq lill-Kunsill proposti għall-emenda tat-Trattati 
meħtieġa biex jagħtu effett lil dawn ir-riformi, u sussegwentement biex tipproponi l-
miżuri implimentattivi meħtieġa għar-riformi biex jidħlu fis-seħħ fil-waqt qabel l-
elezzjonijiet parlamentari Ewropej fl-2014;

                                               
1 Kif propost fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ l-1 ta’ Diċembru 2005 dwar linjigwida għall-
approvazzjoni tal-Kummissjoni, ĠU C 285, 22.11.2006, p. 137 (Rapport Duff).
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8. Iħeġġeġ lill-IGC dwar riforma elettorali wkoll biex temenda l-Protokoll ta’ l-1965 dwar 
Privileġġi u Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej bil-ħsieb li tistabbilixxi reġim 
uniformi u sopranazzjonali għall-Membri tal-Parlament Ewropew1;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-parlamenti u lill-gvernijiet ta’ l-Istati Membri.

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Lulju 2006 dwar modifika tal-Protokoll dwar Privileġġi u 
Immunitajiet (ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 830), li fiha l-Parlament ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li juża l-
Istatut tal-Membri bħala bażi parzjali għar-reviżjoni prevista (Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Ġunju 
2003 dwar l-adozzjoni ta’ Statut għall-Membri tal-Parlament Ewropew, ĠU C 68 E, 18.3.2004, p. 115).
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