
Emendi għall-Istatut tal-Partit Nazzjonalista 

Kunsill Ġenerali Lulju 2021 
 

Emendi Proposti mil-Eżekuttiv tal-Partit: 

- Emenda għal Artikolu 11 (1) 

Fl-Artikolu 11 (1) tal-Istatut għandu jiġi emendat billi titneħħa l-kelma “u” mill-paragrafu (l), din 
tiżdied minflok mal-paragrafu (m),  jiżdied paragrafu ġdid bil-kliem: “(n) Whip tal-Grupp 
Parlamentari.” 

 

- Emenda għal Artiklu 14(2): 

Jiżdied dan il-proviso fit-tarf tas-subartikolu (2): 

Wara l-proviso tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jiżdied il-proviso ġdid li ġej: 

“B’dana illi wkoll kull meta jkun hemm Elezzjoni Ġenerali il-kumitati għandhom, fi żmien mhux iżjed 
tard minn sitt xhur mid-data tal-konferma jew elezzjoni tal-Kap,  isejjħu laqgħat ġenerali  tat-tesserati 
tal-lokal  u, fost ħwejjeġ oħra, jeleġġu kumitat sezzjonali ġdid.  

 

 

- Emenda għal Artiklu 17(1) li kien jaqra: 
 

Mal-paragrafu (1) ta’ dan l-artikolu għandu jiżdied il-proviso li ġej:  

“B’dana illi fil-każ ta’ tesserati adoloxxenti skont artikolu 62 (2) (a) ta’ dan l-Istatut il-perjodu ta’ 
sħubija għandu jkun ridott għal tliet xhur” 

 

 

- Emenda għal Artiklu 18:  

Wara paragrafu (5) ta’ dan l-artikolu għandu jiżdied paragrafu ġdid kif ġej: 

 “(6) Is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv għandu jiġi infurmat bl-Agenda tal-laqgħat tal-Kumitat kif 
ukoll jirċievi kopja tal-minuti approvati għal fini tar-rekords tal-partit.” 

 

 

- Emenda għal Artiklu 43: 

Fl-aħħar ta’ dan l-artikolu għandu jiżdied dan li ġej: 

“Is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv għandu jirċievi kopja tal-minuti approvati tal-laqgħat tal-
Kumitat Reġjonali għal fini ta’ rekords tal-partit.” 



 

- Emenda għal Artiklu 48:  
JIżdid dan il-proviso mal-paragrafu (9) tiegħu: 
B’dan illi, għal fini ta’ dan l-artikolu biss, sħubija fil-Kumitat Eżekuttiv ma għandiex tkun meqjusa 
kariga fil-partit.” 

 
 

- Emenda għal Artiklu 49:  

 
Fl-aħħar tal-paragrafu (1) tiegħu għandhom jiżdidu dawn il-kliem: 
“, sakemm dan l-iStatut ma jipprovdix espressament mod ieħor.” 
 
 
 

- Emenda għal artiklu 55:  

Wara l-paragrafu E tiegħu għandhom jiżdidu dawn iż-żewġ paragrafi: 
 
“f) tipproponi fejn ikun meħtieg regolamenti ta’ proċedura għall-approvazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv 
biex jiffacilitaw l-andament regolari  tal-laqgħat u tal-ħidma in ġenerali tal-Kumitat Eżekuttiv; 
 
g) tiddeċiedi kif jidhrilha xieraq kull materja li tinqala’ fil-laqgħat tal-Kumitat Eżekutiv rigward 
proċedura jew punt ta’ ordni li ma jkunux diġa’ regolati  minn dan l-iStatut jew xi Regolament magħmul 
taħtu.” 
 
 

- Emenda għal Artiklu 81:  

Wara s-sub paragrafu (h) tal-paragrafu (1) ta’ dan l-artikolu għandu jiżdied sub-paragrafu ġdid kif ġej: 

 “(i) minn dawk maħtura bħala Managers Reġjonali mil-Kumitat Eżekuttiv skont Artikolu 35 ta’ dan l-
Istatut.” 

 

- Emenda għal Artiklu 90:  

It-test tal-proviso tal-paragrafu (e) ta’ dan l-artikolu għandu jitħassar u jiġi sostitwit b’dan li ġej: 

“B’dan illi membri interessati skont il-paragrafu (a) ta’ dan l-artikolu u kwalunkwe membri oħra tal-
partit bl-ebda mod ma jistgħu jikkomunikaw jew jikkanvasjaw dwar kull dikjarazzjoni ta’ interess u 
dwar kull kandidatura ħlief skont struzzjonijiet li tistabilixxi l-Kummissjoni Elettorali u dana taħt piena 
ta’ dixxiplina li tista tinkluidi sospensjoni ta’ sħubija jew ta’ xi interess dikjarat jew nominazzjoni.” 

 

 

 

 



- Emenda għal Artiklu 91:  
A) Fil-proviso tal-paragrafu a) tiegħu minflok il-kliem “barra din il-votazzjoni torganizza 

votazzjoni oħra aktar kmieni” għandhom jidħlu kliem ““barra din il-votazzjoni torganizza dawk 
il-votazzjonijiet oħra aktar kmieni li l-Kummissjoni jidhrilha meħtieġa” 
 

B) B) Fil-paragrafu (b) tiegħu, minflok il-kliem “minn fost iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-akbar 
ammont ta’ voti f’dik il-votazzjoni.” għandhom jidħlu l-kliem “minn fost iż-żewġ kandidati li 
jkunu ġabu l-akbar ammont ta’ voti f’dik  il-votazzjoni li għandha tinżamm skont is-sistema 
magħrufa bħala ‘single transferable vote’.”  

C) Wara l-paragarfu (b) ta’ dan l-artikolugħandu jiżdied il-paragrafu li  ġej: 
“ c) F’każ li jkun hemm biss żewġ kandidati, il-Kummissjoni għandha fl-ewwel tmiem il-
ġimgħa wara ħmistax-il ġurnata mill-għeluq tan-nominazzjonijieti  torganizza votazzjoni fost 
it-tesserat tal-partit imlaqqa’ apposta f’Konvenzjoni Ġenerali biex dawn jagħżlu l-Kap tal-Partit 
minn fost dawk iż-żewġ kandidati.   b’dana illi l-Kummissjoni għandha barra din il-votazzjoni 
torganizza dawk il-votazzjonijiet oħra aktar kmieni li l-Kummissjoni jidhrilha meħtieġa għal 
dawk il-membri li għal xi raġuni jagħżlu li jivvutaw aktar kmieni.” 
 
It-tieni paragrafu tal-paragrafu (b) jiġi indikat bħala paragrafu (d) u jiżdied wara l-pargrafu (ċ) 
ġdid. 

 

- Emenda għal Artiklu 98:  

Il-kliem fl-ewwel sentenza ta’ dan l-Artikolu “...li jiġu approvati mill-Kunsill Ġenerali” għandhom 
jitħasru.  

 

- Emenda għal Artiklu 116:   

“Sakemm il-ligijiet elettorali tal-pajjiz ma jipprovdux ghal metodu iehor, kandidat li jikkontesta f'isem 
il-partit l-elezzjoni ta' Membri tal-Kamra tadDeputati u jiġi elett f'aktar minn distrett elettorali wieħed, 
għandu jivvaka s-siġġu f'dak id-distrett fejn ġab inqas persentaġġ ta’ voti fl-ewwel ghadd bhala 
persentagg tal-kwota distrettwali. 

 

- Emenda għal Artiklu 166:  

(2) Minkejja kull provvediment ieħor fl-Istatut, f’każ illi jirriżulta li xi kumitat f’xi sezzjoni, reġjun, 
fergħa jew kummissjoni  imwaqqfa b’dan l-Istatut ma jkunux  jistgħu jiffunzjonaw sew għal xi raġuni 
jew oħra, il-Kumitat Eżekuttiv  għandu jittermina l-mandat tal-membri kollha konċernati  u jieħu l-
miżuri kollha li fid-diskrezzjoni tiegħu jħoss li huma meħtieġa, inkluż li jaħtar kumitati jew 
kummissjonijiet ġodda; , b’dan iżda li fil-każ tal-Kummissjoni Elettorali, Rekords u Data għandu 
dejjem jiġi osservat il-provvediment tal-Artikolu 153 (4).   

 

  



Emendi proposti min Dr Louis Galea:  

 

- Emenda għal Artikolu 45:  
 

Wara l-paragrafu (h) tiegħu żid il-proviso li ġej: 
 
“B’dana illi fir-rigward tal-funzjoni tiegħu skont il-paragrafu (d) ta’ dan l-Artikolu l-Kumitat 
Eżekuttiv għandu fl-ewwel istanza japprova kull kandidat għal xi elezzjoni ġenerali għal Distrett 
Elettorali wieħed partikolari, u biss fi stadju ulterjuri jista’ jassenja kandidatura fuq xi Distrett ieħor 
f’deċiżjoni separata meħuda mill-Eżekuttiv fl-aħjar interessi tal-partit.” 
 
 

- Emenda għal Artikolu 139  
 
Wara l-paragrafu (2) tiegħu żid il-paragrafu ġdid numru (3) li ġej: 
 
“L-ebda persuna, membru jew kandidat ma jistgħu jippreżentaw ruħhom bħala kandidati f’isem il-
partit u/ jew jindikaw d-Distrett Elettorali jew Distretti li fihom ikunu ser jikkonstestaw jekk ma 
jkunux ġew espressament approvati skont dan l-Istatut, u dan taħt piena ta’ sospensjoni 
 
 
 
Emenda proposta min Jonathan Dingli: 
 

- Tiżdid artiklu 28 mas-sezzjoni tal-Kumitati Sezzjonali 
 
 
 
Persuna li tkun ħarġet Kandidat jew okkupat xi kariga ma’ Partit ieħor jew kella involvement ma’ 
Partit ieħor, ma tkunx tista’ titfa n-nomina għal xi elezzjoni ta’ Kumitat Sezzjonali jew tokkupa kariga 
għolja na; President, Segretarju, Kaxxier mal-istess Partit sakemm tkun intemmet il-legislatura kollha 
ta’ 5 snin u mhux l-aħħar sena ta’ qabel l-elezzjoni. Tista’ tkun membru biss fil-kumitat jekk dejjem 
tkun ħalset it-tessera. 
 
 

 

 

 


