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KAPITOLU I

IL-GRUPP PPE

Artikolu 1

Kostituzzjoni

Il-Grupp kien kostitwit fil-11 ta' Settembru 1952. Huwa ġie rikonoxxut uffiċjalment
fit-23 ta' Ġunju 1953,  wara  r-Riżoluzzjoni  li  ġiet  adottata  fis-16 ta' Ġunju 1953
mill-Assemblea  Komuni  tal-Komunità  Ewropea  tal-Faħam  u  tal-Azzar.  Huwa  ġie
kostitwit mill-ġdid fid-19 ta' Marzu 1958 fi ħdan il-qafas tal-Parlament Ewropew.

Id-Dikjarazzjoni  tal-Kostituzzjoni,  li  kien  fiha  l-ewwel  isem  tal-Grupp,  il-firem
tal-membri  fundaturi  tiegħu u l-kompożizzjoni  tal-Bureau tiegħu,  ġiet  ippreżentata
lill-President  tal-Assemblea Komuni tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar  u
ġiet  ippubblikata  fit-28 ta' April 1954  fil-Ġurnal  Uffiċjali  tal-Komunità  Ewropea
tal-Faħam u tal-Azzar (Vol. 3, Nru 7, paġna 309).

Id-Dikjarazzjoni tar-Rikostituzzjoni, li kien fiha wkoll il-firem tal-membri tal-Grupp,
intbagħtet lill-President tal-Parlament Ewropew.
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Artikolu 2

Isem il-Grupp

Il-grupp politiku huwa msejjaħ:

bil-Bulgaru: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

bl-Ispanjol: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

biċ-Ċek: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

bid-Daniż: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

bil-Ġermaniż: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

bl-Estonjan: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

bil-Grieg: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

bl-Ingliż: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

bil-Franċiż: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

bl-Irlandiż: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

bil-Kroat: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP
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bit-Taljan: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

bil-Latvjan: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

bil-Litwan: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

bl-Ungeriż: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

bil-Malti: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

bin-Netherlandiż: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 
EVP

bil-Pollakk: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

bil-Portugiż: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

bir-Rumen: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

bis-Slovakk: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

bis-Sloven: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

bil-Finlandiż: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

bl-Iżvediż: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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Artikolu 3

Sħubija fil-Grupp

(1) Il-Grupp huwa magħmul  mill-Membri  eletti  fil-Parlament  Ewropew fuq il-listi
tal-partiti membri tal-Partit Popolari Ewropew.

(2) Membri oħra tal-Parlament Ewropew jistgħu jiddaħħlu bħala Membri tal-Grupp
tal-Partit Popolari Ewropew jekk huma jaderixxu mal-programm politiku tal-Partit
Popolari Ewropew u jaċċettaw dawn ir-Regoli ta' Proċedura. 

(3) Il-Membri tal-Grupp huma impenjati f'politika, li, abbażi ta' Kostituzzjoni, issegwi
l-proċess  ta'  unifikazzjoni  u  integrazzjoni  federali  fl-Ewropa,  li  huwa element
kostitwenti tal-Unjoni Ewropea bħala Unjoni ta' ċittadini u Stati.

(4) Filwaqt  li  jaġixxi  abbażi  tal-mudell  tal-Unjoni  fl-Unjoni  Ewropea,  il-Grupp
jiddefinixxi  l-valuri  u  l-għanijiet  tiegħu  f'konformità  mal-programm  elettorali
attwali tal-Partit Popolari Ewropew, f'konformità mal-valuri fundaturi tal-Unjoni
Ewropea,  bħal-libertà  u  d-demokrazija,  l-istat  tad-dritt,  ir-rispett  għad-drittijiet
tal-bniedem  u  s-sussidjarjetà,  kif  ukoll  id-drittijiet  u  l-prinċipji  stabbiliti
fl-Artikolu 2  tat-Trattat  dwar  l-Unjoni  Ewropea  u  l-Karta  tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(5)   Il-Grupp huwa formazzjoni  parlamentari  ankrata  sew fir-Regoli  ta'  Proċedura
tal-Parlament  Ewropew.  Il-Membri  tal-Grupp  għandhom  jirrispettaw  ir-Regoli
tal-Parlament,  jiżguraw  l-ispirtu  ta'  rispett  reċiproku  fost  il-Membri  u  jaqdu
r-rieda tal-Grupp fil-pubbliku. 

Artikolu 4

Membri Alleati tal-Grupp

Il-Membri  tal-Parlament  Ewropew  jistgħu  jsiru  Membri  alleati  tal-Grupp  jekk
jaderixxu mal-politiki bażiċi tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew u jekk jaċċettaw
dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 5 

Id-Dħul ta' Membri

(1) F'konformità  mal-Artikolu 3(1),  il-Membri  eletti  fil-Parlament  Ewropew  fuq
il-listi tal-partiti membri tal-Partit Popolari Ewropew huma Membri tal-Grupp.

(2) Kull meta l-Partit Popolari Ewropew idaħħal partit membru ġdid, il-Membri eletti
fil-Parlament Ewropew fuq il-listi tiegħu jkunu wkoll Membri tal-Grupp. 

(3)  Id-deċiżjonijiet  skont  l-Artikolu 3(2)  u  l-Artikolu 4  dwar  id-dħul  tal-Membri
għandhom  ikunu  debitament  motivati  u  appoġġjati  mill-maġġoranza  tal-voti
mitfugħa,  li  tikkostitwixxi  l-maġġoranza  tal-Membri  li  jiffurmaw  il-Grupp.
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Il-membri  tal-istess  Stat  Membru  bħall-applikant  għandhom  jiġu  infurmati
tal-inqas 14-il  jum qabel  id-deċiżjoni.  Il-Membri jistgħu jitolbu dibattitu  dwar
l-implikazzjonijiet tal-applikazzjonijiet tal-inqas 7 ijiem qabel il-votazzjoni.

(4) Kull Membru ġdid għandu jiffirma żewġ kopji tad-Dikjarazzjoni tal-Kostituzzjoni
tal-Grupp.  Kopja  minnhom  għandha  tintbagħat  mis-Segretarjat  tal-Grupp
lis-Segretarju  Ġenerali  tal-Parlament  Ewropew;  l-oħra  għandha  tinżamm
fir-rekords tal-Grupp.

Artikolu 6

Votazzjoni fil-Plenarja u fil-Kumitati

(1) Bħala regola, il-membri jimpenjaw ruħhom li jappoġġjaw il-linja tal-Grupp waqt
il-votazzjonijiet; madankollu, għandhom id-dritt li jivvutaw skont il-kuxjenza u
l-konvinzjonijiet  politiċi  tagħhom.  Il-Membri  għandhom  jinfurmaw  lill-President
tal-Grupp  jew  lill-Assemblea  Plenarja  tal-Grupp  ġurnata  qabel  il-votazzjoni  jekk
għandhom il-ħsieb li ma jivvutawx skont il-linja tal-Grupp fuq kwistjoni importanti.

(2) Il-Membri  għandhom  jinfurmaw,  b'mezzi  elettroniċi,  lill-Viċi  President
responsabbli jekk ma jistgħux jieħdu sehem f'vot fil-plenarja.

(3) Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-voti fil-kumitati.

Artikolu 7

Tmiem tas-Sħubija

(1) Is-sħubija  jew  is-sħubija  alleata  tal-Grupp  tintemm  mat-tmiem  tal-ħatra  ta'
Membru għall-Parlament Ewropew jew mar-riżenja tiegħu/tagħha.

(2) L-Assemblea  Plenarja  tal-Grupp tista'  tiddeċiedi,  b'mod debitament  motivat,  li
teskludi Membru jew Membri tal-Grupp b'vot sigriet. Proposta għall-esklużjoni
mill-Grupp  tista'  ssir  mill-Presidenza  jew  minn  grupp  ta'  Membri  li
jirrappreżentaw tal-inqas 15% tal-Membri li jiffurmaw il-Grupp minn tal-inqas
4 delegazzjonijiet. 

(3)  Il-proposta  għall-esklużjoni  mill-Grupp  għandha  tkun  debitament  motivata  u
għandha tiġi ppreżentata lill-Membri kollha tal-Grupp bil-miktub tal-inqas tlett
ijiem  qabel  il-votazzjoni.  Il-Grupp  għandu  jisma'  lill-Membru  jew  Membri
kkonċernati,  kif  ukoll  lill-Membri  tal-istess  Stat  Membru  qabel  il-votazzjoni.
Id-deċiżjoni  tittieħed  b'maġġoranza  ta'  żewġ  terzi  tal-voti  mitfugħa,  li
tikkostitwixxi tal-inqas maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Grupp. Meta jkun
qed jiġi  ddeterminat  jekk intlaħqitx maġġoranza  ta'  żewġ terzi,  m'għandhomx
jingħaddu l-astensjonijiet. 

(4) Meta l-Partit Popolari Ewropew itemm is-sħubija ta' partit membru, il-Presidenza
għandha  tippreżenta  proposta  rigward  is-sħubija  fil-Grupp  tal-Membri
tad-delegazzjoni li tappartjeni għal dak il-partit. F'dan il-każ, id-deċiżjoni dwar

MT 7



l-esklużjoni  tagħhom  mill-Grupp  għandha  tittieħed  b'maġġoranza  tal-voti
mitfugħa, li tikkostitwixxi l-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Grupp.

(5)  Membru  eskluż  għandu  jkun intitolat  li  jitlob  li  jerġa'  jiddaħħal  sakemm jiġu
sodisfatti  r-rekwiżiti  stabbiliti  fl-Artikolu 3.  Id-dħul  mill-ġdid  huwa  soġġett
għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(3).

Artikolu 8

Sospensjoni tad-drittijiet ta' Membru tal-Grupp

(1)  Id-drittijiet ta' Membru jistgħu jiġu sospiżi temporanjament.

(2)  L-Assemblea Plenarja tal-Grupp tista'  tiddeċiedi, b'mod debitament motivat,  li
tissospendi d-drittijiet ta' Membru jew Membri tal-Grupp b'vot sigriet.

(3)  Proposta għas-sospensjoni tad-drittijiet tista' ssir mill-Presidenza jew minn grupp
ta' Membri li jirrappreżentaw tal-inqas 15% tal-Membri tal-Grupp minn tal-inqas
4 Delegazzjonijiet.

(4)  Il-proposta  għas-sospensjoni  tad-drittijiet  għandha  tkun  debitament  motivata  u
mibgħuta  lill-Membri  kollha  tal-Grupp  bil-miktub  tal-inqas  tlett  ijiem  qabel
il-votazzjoni. Il-Grupp għandu jisma' lill-Membru jew Membri kkonċernati, kif
ukoll lill-Membri tal-istess Stat Membru qabel il-votazzjoni. 

(5)   Id-deċiżjoni  tittieħed  b'maġġoranza  ta'  żewġ  terzi  tal-voti  mitfugħa,  li
tikkostitwixxi tal-inqas maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Grupp. Meta jkun
qed jiġi  ddeterminat  jekk intlaħqitx maġġoranza  ta'  żewġ terzi,  m'għandhomx
jingħaddu l-astensjonijiet. 

(6)  Id-deċiżjoni  ta'  sospensjoni  għandha  tispeċifika  r-raġunijiet  u  l-perjodu
tas-sospensjoni.  Id-deċiżjoni  tista'  tiġi  riveduta  jew  revokata  fi  kwalunkwe
mument. Id-deċiżjoni li tiġi riveduta, revokata jew estiża sospensjoni għandha tiġi
adottata  jekk  tkun  appoġġjata  minn  maġġoranza  tal-voti  mitfugħa,  li  tkun
tikkostitwixxi  l-maġġoranza  tal-Membri  li  jiffurmaw  il-Grupp.  Fi  kwalunkwe
każ,  id-deċiżjoni  ta'  sospensjoni  ma  tibqax  effettiva  fi  tmiem  il-leġiżlatura
parlamentari.

(7)  Filwaqt  li  jiġu  rrispettati  d-drittijiet  essenzjali  tagħhom  bħala  Membri
tal-Parlament  Ewropew,  il-Membri  li  d-drittijiet  tagħhom  ikunu  ġew  sospiżi
għandhom jiġu esklużi minnufih mid-drittijiet li ġejjin li jappartjenu lilhom bħala
Membri tal-Grupp:

(i) Il-parteċipazzjoni attiva fil-laqgħat u l-attivitajiet tal-Grupp jew fi kwalunkwe
votazzjoni jew kwalunkwe deċiżjoni oħra tal-Assemblea Plenarja tal-Grupp;

(ii)  Id-dritt  li  jitkellmu  f'isem il-Grupp  waqt  seduti  plenarji,  ta'  kumitati  jew
f'attivitajiet  parlamentari  oħra.  Dan sakemm il-Presidenza  tiżgura li  d-drittijiet
tagħhom li jitkellmu bħala Membri tal-Parlament Ewropew ma jiġux affettwati; 
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(iii)  Id-dritt  li  jokkupaw kwalunkwe kariga eletta fi  ħdan il-Grupp jew li  jiġu
nominati  mill-Grupp  għal  kwalunkwe  pożizzjoni  eletta  fi  ħdan  il-Parlament
Ewropew;

(iv) Id-dritt li  jiġu nnominati għal kwalunkwe pożizzjoni ta'  rapporteur jew ta'
shadow rapporteur f'isem il-Grupp; 

(8)  Meta  l-Partit  Popolari  Ewropew  jissospendi  s-sħubija  ta'  partit  membru,
il-Presidenza  għandha  tippreżenta  proposta  rigward  il-pożizzjoni  fil-Grupp
tal-Membri  tad-delegazzjoni  li  tappartjeni  għal  dak  il-partit.  F'dan  il-każ,
id-deċiżjoni  dwar  is-sospensjoni  tad-drittijiet  tagħhom  bħala  Membri  tal-Grupp
għandha  tittieħed  b'maġġoranza  tal-voti  mitfugħa,  li  tikkostitwixxi  maġġoranza
tal-Membri  li  jiffurmaw il-Grupp.  Din għandha l-effett  li  tissospendi  d-drittijiet
tal-Membri kkonċernati,  kif  definit f'dan l-Artikolu. Id-deċiżjoni li  tiġi  riveduta,
revokata  jew  estiża  sospensjoni  tad-drittijiet  fil-Grupp  għandha  tittieħed  ukoll
b'maġġoranza  tal-voti  mitfugħa,  li  tikkostitwixxi  maġġoranza  tal-Membri  li
jiffurmaw  il-Grupp.  Fi  kwalunkwe  każ,  id-deċiżjoni  ta'  sospensjoni  ma  tibqax
effettiva fi tmiem il-leġiżlatura parlamentari.

MT 9



KAPITOLU II

L-ORGANI TAL-GRUPP

Artikolu 9

L-Organi tal-Grupp: Sħubija u Poteri

L-organi tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew huma: 

- l-Assemblea Plenarja (Artikolu 10);
- il-Presidenza (Artikolu 12);
- il-Presidenza tal-Grupp u l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet Nazzjonali (Artikolu 15);
- il-Bureau (Artikolu 16).

Artikolu 10

L-Assemblea Plenarja tal-Grupp

(1) L-Assemblea  Plenarja  tiltaqa'  fuq  sejħa  tal-Presidenza  tal-inqas  darba  matul
il-ġimgħat tal-grupp u darba matul is-sessjonijiet plenarji.

(2) Fuq talba ta' terz tal-Membri jew ta' delegazzjoni nazzjonali waħda, il-Presidenza
tlaqqa' l-Assemblea Plenarja f'laqgħa straordinarja.

(3) L-Assemblea Plenarja tista' tiddelibera, tadotta l-aġenda u tivvota, ikun xi jkun  
l-għadd ta' Membri preżenti.

(4)  Fuq stedina tal-Presidenza, persuni oħra jistgħu jattendu l-laqgħat u jitkellmu. 

(5) Il-minuti tal-laqgħat tal-Assemblea Plenarja tal-Grupp għandhom jinkludu rekord 
tal-attendenza, l-ismijiet tal-kelliema u d-deċiżjonijiet meħuda. Dawn għandhom

ikunu disponibbli għall-Membri tal-Grupp u jinżammu fir-rekords tal-Grupp.
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Artikolu 11

Responsabbiltajiet tal-Assemblea Plenarja tal-Grupp

L-Assemblea Plenarja għandha:

(a) tiddeċiedi  dwar  id-dħul,  is-sospensjoni  tad-drittijiet  u  t-tmiem  tas-sħubija
tal-Grupp;

(b) tieħu deċiżjonijiet dwar il-kwistjonijiet politiċi kollha li jiġu ttrattati ġewwa
jew barra l-Parlament Ewropew;

(c) teleġġi l-Presidenza;

(d) twaqqaf Gruppi ta' Ħidma Permanenti tal-Grupp;

(e) taħtar,  fuq  proposta  tal-Presidenza,  Membri  biex  jimlew  kwalunkwe  post
battal  imwarrab  għall-Grupp  dwar  il-Kumitati,  is-Sottokumitati,  il-Kumitati
Temporanji u d-Delegazzjonijiet Interparlamentari u Delegazzjonijiet oħrajn;

(f) tistabbilixxi,  fuq proposta tal-Presidenza,  il-baġit  annwali  tal-Grupp, tadotta
l-karta  tal-bilanċ  (dikjarazzjoni  tal-kontijiet)  u  tiddeċiedi  jekk  għandhiex
tingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit annwali;

(g) taħtar tliet awdituri;

(h) tieħu  deċiżjonijiet  li  jikkonċernaw  ir-Regoli  ta'  Proċedura  tal-Grupp  u
r-Regolament Finanzjarju (reviżjonijiet u emendi).

Artikolu 12

Kompożizzjoni tal-Presidenza

(1) Il-Presidenza tikkonsisti mill-President tal-Grupp u għaxar Viċi Presidenti.

(2) Il-Membri  tal-Presidenza  għandhom  jaqblu  bejniethom  dwar  l-allokazzjoni
tal-kompiti,  inkluż  il-kompitu  tat-Teżorier  u  l-Presidenzi  tal-Gruppi  ta'  Ħidma
Permanenti. Din id-deċiżjoni għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-Grupp.
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Artikolu 13

Responsabbiltajiet tal-Presidenza

Il-Presidenza hija responsabbli li:

(a) ssejjaħ  u  tippresjedi  l-laqgħat  tal-Grupp,  il-laqgħat  tal-Gruppi  ta'  Ħidma
Permanenti u tmexxi lill-Grupp f'seduti plenarji;

(b) tirrappreżenta lill-Grupp fuq livell estern;

(c) tieħu  deċiżjonijiet,  fuq  proposta  tas-Segretarju  Ġenerali,  dwar
il-kompożizzjoni tas-segretarjat u l-metodu ta' ħidma tas-segretarjat;

(d) tinforma  lill-Grupp  dwar  id-deċiżjonijiet  strateġiċi  u  politiċi  li  tkun  ħadet
fil-laqgħat tagħha;

(e) tieħu deċiżjonijiet  f'każijiet  urġenti  minflok il-korp kompetenti;  kwalunkwe
deċiżjoni bħal din għandha tiġi sottomessa lill-korp kompetenti;

(f) tħejji d-deċiżjonijiet tal-Bureau u tal-Grupp fil-qasam finanzjarju;

(g) tħejji  d-deliberazzjonijiet  tal-Bureau  dwar  ir-Regolament  Finanzjarju
tal-Grupp (reviżjonijiet u emendi);

(h) tħejji  l-komunikazzjonijiet  esterni,  inklużi  l-istqarrijiet  għall-istampa,  f'isem
il-Grupp;

(i)   tressaq proposta għas-sospensjoni tad-drittijiet u għall-esklużjoni ta' Membru
jew Membri tal-Grupp.

Artikolu 14

Elezzjoni tal-Presidenza tal-Grupp

(1) L-Assemblea  Plenarja  tal-Grupp  għandha  teleġġi  l-President  u  l-għaxar  Viċi
Presidenti.

(2) L-elezzjonijiet għandhom jsiru qabel il-bidu tal-leġiżlatura l-ġdida. 

(3) Il-mandat  tal-Presidenza  tal-Grupp  għandu  jkun  l-istess  bħat-terminu  effettiv
tal-mandat  tal-President  tal-Parlament.  Jekk  dan  it-terminu  jintemm  qabel  tmiem
il-leġiżlatura,  għandhom  isiru  elezzjonijiet  ġodda  tal-inqas  xahar  qabel  it-tmiem
tat-terminu tal-mandat tal-President tal-Parlament.
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Artikolu 15

Il-Presidenza tal-Grupp u l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet Nazzjonali

Il-Presidenza  tal-Grupp  u  l-Kapijiet  tad-Delegazzjonijiet  Nazzjonali  għandhom
jiltaqgħu  minn  tal-inqas  darba  fix-xahar,  biex  jiddiskutu  kwistjonijiet  ewlenin  u
strateġiċi, jippreparaw deċiżjonijiet politiċi ta' importanza kbira u jiddeliberaw dwar
mistoqsijiet ta' rilevanza interna speċjali għall-Grupp.

Artikolu 16 

Kompożizzjoni tal-Bureau tal-Grupp

(1) Il-Bureau tal-Grupp huwa magħmul minn:

(a) il-Membri tal-Presidenza;

(b) il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet Nazzjonali  u Membru addizzjonali  għal kull
għaxar Membri;

(c) il-Membri tal-Presidenza tal-Parlament li jappartjenu għall-Grupp;

(d) il-Presidenti tal-Kumitati Permanenti li jappartjenu għall-Grupp;

(e) il-Koordinatur fi ħdan kull Kumitat Permanenti; 

(f) il-President u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew, jekk 
huma Membri tal-Parlament Ewropew.

(2) Jekk il-President u s-Segretarju Ġenerali  tal-Partit  Popolari  Ewropew mhumiex
Membri  tal-Parlament  Ewropew,  huma  jiġu  mistiedna  b'mod  permanenti  ad
personam għal-laqgħat tal-Bureau.
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Artikolu 17 

Responsabbiltajiet tal-Bureau tal-Grupp

(1) Il-Bureau tal-Grupp għandu:

(a) iħejji d-deċiżjonijiet strateġiċi u politiċi tal-Grupp;

(b) jipprepara  għas-sessjonijiet  plenarji  billi  jenfasizza  l-aktar  mistoqsijiet
rilevanti għall-Grupp mill-perspettivi nazzjonali differenti;

(c) jipproponi lill-Grupp, fuq inizjattiva tal-Presidenza, ir-Regoli tal-Proċedura u
r-Regolament Finanzjarju tal-Grupp.

(2) Il-Bureau  għandu  jiltaqa'  fuq  stedina  tal-Presidenza.  Il-Bureau,  delegazzjoni  
nazzjonali  jew  terz  tal-membri  tal-Grupp  jistgħu  jitolbu  wkoll  li  tissejjaħ  
laqgħa.
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KAPITOLU III

L-ORGANIZZAZZJONI TAL-ĦIDMA

FIL-GRUPP

Artikolu 18

Iffissar tal-Aġenda, Kworum

L-Assemblea  Plenarja  tista'  tiddelibera  u  tistabbilixxi  l-aġenda  irrispettivament
min-numru ta' Membri preżenti.

Artikolu 19 

Deċiżjonijiet

Ħlief fejn huwa previst mod ieħor fir-Regoli ta' Proċedura, għandha tkun meħtieġa
maġġoranza sempliċi tal-voti mitfugħa għad-deċiżjonijiet tal-organi kollha.

Artikolu 20

Votazzjoni mill-bogħod

L-organi  kollha  tal-Grupp għandhom ikunu  jistgħu  jieħdu  d-deċiżjonijiet  tagħhom
permezz ta' votazzjoni mill-bogħod.

Artikolu 21

Elezzjonijiet

(1) L-elezzjonijiet għandhom jitħabbru minn tal-inqas tlett ijiem qabel. Għandha tiġi
stabbilita data ta' skadenza għan-nomini ta' mill-inqas jumejn; din id-data ta' skadenza
għandha tintemm tal-inqas 24 siegħa qabel tibda l-votazzjoni. Tista'  ssir votazzjoni
biss jekk tal-inqas terz tal-kandidati jkunu ta' sess differenti minn dak tal-maġġoranza
tal-kandidati. 

(2) L-elezzjonijiet kollha għandhom isiru permezz ta' vot sigriet. 

(3) Jekk għadd ta' kandidati jkunu ġew innominati għal għadd ta' karigi, il-votazzjoni
għandha tkun valida biss jekk tal-inqas terz tal-membri eletti jkunu ta' sess differenti
minn dak tal-maġġoranza tal-kandidati eletti. 
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Wara  żewġ  votazzjonijiet  mingħajr  suċċess,  il-Grupp,  skont  il-maġġoranza
tar-rekwiżiti  stipulati  fl-Artikolu 34,  jista'  jiddeċiedi  li  jidderoga  minn  din
il-kundizzjoni għat-tielet votazzjoni sussegwenti.  

(4)  Jekk  jiġu  nnominati  għadd  ta'  kandidati  għal  kariga  waħda,  għandu  jiġi  elett
il-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa. Jekk aktar minn żewġ
kandidati jipparteċipaw u l-ebda kandidat ma jġib il-maġġoranza meħtieġa fl-ewwel u
t-tieni votazzjoni għandha ssir votazzjoni finali bejn iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu
l-ogħla numru ta' voti fit-tieni votazzjoni.

(5) Jekk l-istess għadd ta' kandidati jkunu ġew innominati għal għadd ta' karigi, tista'
ssir votazzjoni sigrieta. 
Jekk jiġu nnominati għadd ta' kandidati akbar għal għadd ta' karigi, għandhom jiġu
eletti l-kandidati li jġibu l-akbar numru ta' voti mitfugħa.

(6) Il-President għandu jiżgura li, b'riżultat tal-elezzjonijiet, ir-rappreżentanza globali
ta'  membri  li  jokkupaw  kariga  fil-Grupp  ikunu  magħmula  tal-inqas  minn  terz  ta'
membri li jappartjenu għal sess differenti minn dak tal-maġġoranza tal-membri.

Artikolu 22

Nomini

L-Assemblea Plenarja tal-Grupp għandha tiddeċiedi dwar in-nomini tal-Grupp għal
karigi fil-Bureau tal-Parlament.  L-Artikolu 21 għandu japplika kif xieraq. 

Artikolu 23

Gruppi ta' Ħidma tal-Kumitat

(1) Il-Membri tal-Grupp li jagħmlu parti mill-istess Kumitat Parlamentari għandhom 
jiffurmaw Grupp ta' Ħidma kkoordinat minn Koordinatur elett minnu fost dawn 
il-Membri. Il-Grupp ta' Ħidma jista' jeleġġi Viċi Koordinatur.

(2) Il-Koordinatur  huwa  l-kelliem  responsabbli  tal-Grupp  fir-rigward  tal-mandat
tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kumitat u huwa responsabbli għall-koordinazzjoni tal-ħidma
tal-Membri tal-Grupp fil-kumitat rispettiv.

Artikolu 24

Gruppi ta' Ħidma Permanenti

(1) Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Kumitat jistgħu jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw Gruppi
ta' Ħidma Permanenti. Kull Membru tal-Gruppi ta' Ħidma tal-Kumitat rilevanti huwa
Membru tal-Grupp ta' Ħidma Permanenti. Kull Membru tal-Grupp jista' jipparteċipa
f'kull waħda mil-Laqgħat tal-Grupp ta' Ħidma u għandu vot konsultattiv.

MT 16



(2) Il-Gruppi  ta'  Ħidma  Permanenti  għandhom  ikunu  ppreseduti  minn  Membru
tal-Presidenza  (Viċi  President  tal-Grupp);  huma  l-kelliema  responsabbli  tal-Grupp
fir-rigward  tal-mandat  tal-Grupp  ta'  Ħidma  Permanenti  u  huma  responsabbli
għall-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Membri tal-Grupp fil-kumitati rispettivi tagħhom.

(3) Il-Grupp ta' Ħidma jipproponi lill-Assemblea Plenarja tal-Grupp lista tal-Membri 
li se jitkellmu fil-Plenarja f'isem il-Grupp.

(4) L-aġendi tal-Gruppi ta' Ħidma huma disponibbli għall-Membri kollha tal-Grupp.
F'kull laqgħa jittieħdu l-minuti u jintbagħtu lill-Membri tal-Presidenza.

Artikolu 25 

Regoli Interni tal-Gruppi ta' Ħidma

Il-kompiti  tal-Gruppi  ta'  Ħidma  Permanenti  u  l-Gruppi  ta'  Ħidma  tal-Kumitat
għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' regoli interni.

Artikolu 26

Inizjattivi Parlamentari

Il-Membri għandhom jinfurmaw lill-Presidenza u lill-Koordinatur responsabbli minn
qabel dwar l-inizjattivi leġiżlattivi f'konformità mal-Artikolu 5 tal-Istatut tal-Membri.
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KAPITOLU IV

SEGRETARJAT TAL-GRUPP

Artikolu 27

Is-Segretarjat tal-Gruppi

Il-persunal  tas-segretarjat  tal-Grupp għandu jaqdi  funzjoni  supranazzjonali  u  huwa
soġġett  għar-Regolament  li  jistipula  r-Regolamenti  tal-Persunal  għall-Uffiċjali  u
l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Komunità Ewropea.

Artikolu 28

Il-Kompiti tas-Segretarjat tal-Grupp

Is-segretarjat għandu jassisti lill-Grupp. 

Is-segretarjat għandu jaqdi bil-kuxjenza u bl-aħjar mod possibbli d-dmirijiet kollha
assenjati  lilu  fis-segretarjat  tal-Grupp,  esklużivament  fl-interess  tal-Grupp  u  ma
għandu la jfittex u lanqas jaċċetta struzzjonijiet minn kwalunkwe korp jew persuna
barra mill-Grupp fil-qadi ta' dawn id-dmirijiet.

Artikolu 29

Is-Segretarju Ġenerali tal-Grupp

(1) Is-Segretarju Ġenerali għandu jinħatar mill-Bureau fuq proposta tal-Presidenza.

(2) Is-Segretarju Ġenerali għandu jmexxi u jikkoordina s-Segretarjat. Huwa għandu
wkoll iħejji d-deliberazzjonijiet tal-Bureau u tal-Presidenza relatati  mas-segretarjat
innifsu.
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KAPITOLU V

BAĠIT

Artikolu 30

Il-Baġit tal-Grupp u l-Karta tal-Bilanċ

Qabel  il-bidu  ta'  sena  finanzjarja  ġdida,  it-Teżorier  għandu,  bl-assistenza
tas-Segretarju Ġenerali, jissottometti l-abbozz ta' estimi lill-Presidenza u lill-Bureau
li,  wara  li  jkunu  stabbilewhom,  għandhom  jgħadduhom  lill-Assemblea
għall-approvazzjoni.

Artikolu 31

Rappreżentanza

Il-President jew id-delegat tiegħu għandu s-setgħa li jwettaq nefqiet f'isem il-Grupp 
sal-limiti tal-estimi adottati mill-Assemblea Plenarja.

Artikolu 32

Awditjar

Fl-ewwel laqgħa wara l-bidu ta' sena finanzjarja ġdida, il-Grupp għandu jaħtar tliet
awdituri  li  ma  jkunux  Membri  tal-Bureau.  Dawn  għandhom  iwettqu  awditu
tal-kontijiet  tas-sena  finanzjarja  ta'  qabel,  jissottomettu  rapport  bil-miktub
lill-Assemblea  Plenarja  u  jipproponu  li  tingħata  kwittanza  fir-rigward
tal-implimentazzjoni tal-baġit annwali.

Artikolu 33

Ir-regolamenti finanzjarji tal-Grupp

It-tranżazzjonijiet  finanzjarji  għandhom ikunu  rregolati  mir-regolamenti  finanzjarji
tal-Grupp.
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KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 34

Modifiki tar-Regoli ta' Proċedura

Emendi għar-Regoli  ta'  Proċedura jistgħu jiġu adottati  b'maġġoranza ta'  żewġ terzi
tal-voti  mitfugħa,  li  tikkostitwixxi  tal-inqas  maġġoranza  tal-Membri  li  jiffurmaw
il-Grupp. Meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk intlaħqitx maġġoranza ta' żewġ terzi,
m'għandhomx jingħaddu l-astensjonijiet. 

Artikolu 35

Dħul fis-seħħ

Din  il-verżjoni  tar-Regoli  ta'  Proċedura  tissostitwixxi  dik  tad-9 ta' Ottubru 2013
b'effett mit-3 ta' Marzu 2021.
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ANNESS

Għandu jiġi stabbilit kumitat tal-persunal, magħmul minn membri eletti mill-persunal
tas-segretarjat.  Dan  il-kumitat  għandu  jagħti  l-opinjoni  tiegħu  lill-Presidenza
tal-Grupp dwar il-problemi kollha li jikkonċernaw il-persunal. It-termini ta' referenza
tiegħu għandhom jiġu stabbiliti fid-dettall fi protokoll stabbilit bi qbil komuni bejn
il-membri tas-segretarjat u l-Presidenza tal-Grupp.
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