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TITOLU I: ISEM, UFFIĊĊJU REĠISTRAT, BAŻI ĠURIDIKA, SKOP 
 

 

Artikolu 1 – Isem tal-Assoċjazzjoni  
 

L-Assoċjazzjoni hija stabbilita bl-isem "Assoċjazzjoni tal-Ex Membri tal-Parlament Ewropew", 

minn hawn-'il quddiem imsejħa "l-Assoċjazzjoni". 
 

Il-fundaturi huma: 

 

BALFE Richard - 31, Lyndewode Road, Cambridge CB1 2HN, ir-Renju Unit 

Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, ir-Renju Unit 

SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, il-Ġermanja 

 

 

Artikolu 2 - Bażi ġuridika 

 

L-Assoċjazzjoni hija assoċjazzjoni bla skop ta' qligħ (ASBL) regolata mid-dritt Belġjan (il-liġi 

tas-27 ta' Ġunju 1921 li tagħti personalità ċivili lill-assoċjazzjonijiet bla skop ta' qligħ u l-liġi tal-

14 ta' Novembru 1983 rigward il-kontroll tal-għoti u tal-użu ta' ċerti sussidji). 

 

 

Artikolu 3 – Uffiċċju reġistrat tal-Assoċjazzjoni 

 
L-uffiċċju reġistrat tal-Assoċjazzjoni huwa stabbilit fil-Parlament Ewropew, rue Wiertz, 1047 

Bruxelles, arrondissement de Bruxelles (il-Belġju). 

 

Artikolu 4 – Skop u tul tal-Assoċjazzjoni 
 

1. L-Assoċjazzjoni hija kkostitwita għal perjodu indefinit. 

 

2. L-Assoċjazzjoni għandha bħala skop ewlieni: 

 

a) li tlaqqa' lill-ex Membri u li tipprovdilhom spazju għal-laqgħat, diskussjonijiet u 

avvenimenti kulturali, xjentifiċi u soċjali, 

 

b) li tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni u aħbarijiet fost l-ex Membri tal-Parlament 

Ewropew, 

 

c) li tkattar ir-relazzjonijiet bejn l-ex Membri u l-Membri attwali tal-Parlament Ewropew 

bil-ħolqien u l-użu ta' network ta' informazzjoni; 

 

d) li tisfrutta l-esperjenza tal-ex Membri biex tissaħħaħ id-demokrazija parlamentari u biex 

tkun ta' ġid għall-għaqda Ewropea, 
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e) li tippromwovi l-kuntatti bejn organizzazzjonijiet simili fl-Ewropa, pereżempju l-

assoċjazzjonijiet ta' ex Membri Parlamentari fuq livell nazzjonali, u b'mod partikulari, l-

Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea, 

 

f) li, b'mod ġenerali, tippromwovi d-dibattitu dwar l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea fil-qasam 

politiku u fl-opinjoni pubblika u tistudja l-konsegwenzi ta' dan fuq l-istituzzjonijiet, l-

awtoritajiet lokali u ċ-ċittadini. 

 

TITOLU II: ADEŻJONI 
 

Artikolu 5 – Adeżjoni mal-Assoċjazzjoni 
 

1. L-għadd tal-membri ma jistax ikun anqas minn tlieta.* 

 

2. L-ex Membri tal-Parlament Ewropew, li l-mandat tagħhom ikun intemm u li jixtiequ 

jaderixxu mal-Assoċjazzjoni, jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għall-adeżjoni 

bil-miktub. L-adeżjoni tagħhom għandha tiġi approvata mill-Bord tad-Diretturi. 

 

3. Min jitneħħa mill-mandat tiegħu jew jifforma parti minn assoċjazzjoni li ma tirrispettax id-

drittijiet fundamentali tal-bniedem ma jistax isir membru tal-Assoċjazzjoni. 

 

4. Fir-reġistru tal-Qorti Ċivili tal-uffiċċju prinċipali tal-Assoċjazzjoni għandha titressaq lista li 

tindika l-ismijiet, il-kunjomijiet, id-domiċilji u n-nazzjonalitajiet tal-Membri tal-

Assoċjazzjoni f'ordni alfabetika, fix-xahar ta' wara l-pubblikazzjoni tal-istatuti. Barra minn 

hekk, jekk il-Membri ma jkunux ta' ċittadinanza Belġjana, għandha titniżżel nota tar-

reġistrazzjoni tagħhom fir-reġistru tal-popolazzjoni, fejn applikabbli. Kull sena, il-lista 

għandha tiġi akkumpanjata minn indikazzjoni f'ordni alfabetika tal-bidliet li jkunu saru fost 

il-membri. Kulħadd jista' jaċċessaha mingħajr ħlas1. 

 

5. L-Assoċjazzjoni għandha tikseb personalità ċivili2. 

 

 

Artikolu 6 – Telfa u sospensjoni tas-sħubija 

 

1. Is-sħubija tintilef: 
 

a) bil-mewt, 

b) bir-riżenja; 

c) bit-tkeċċija. 
 

2. Fil-każ ta' riżenja, il-Membri jeħtiġilhom jindirizzaw it-talba tagħhom bil-miktub lill-Bord 

Amministrattiv. 

 

3. L-isħubija tista' tintilef ukoll bi tkeċċija minħabba: 

 

                                                 
1 Il-liġi Belġjana tat-28 ta' Ġunju 1984, l-Artikolu 9 (dħul fis-seħħ fis-16 ta' Awwissu 1984). 
2 L-Att Konsolidat tad-19 ta' Diċembru 1939, l-Artikolu 20, it-Titolu IV, il-punt (v). 
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a) imġiba serjament ħażina, 

b) nuqqas ta' rispett għall-objettivi tal-Assoċjazzjoni, 

c) ħsara lir-reputazzjoni tal-Assoċjazzjoni. 
 

L-Assemblea Ġenerali, li tieħu deċiżjoni b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Membri li jivvotaw billi 

jkunu preżenti hemmhekk jew b'rappreżentazzjoni bi prokura bil-miktub (l-Artikolu 8, il-

paragrafu 5), għandha tiddeċiedi dwar it-tkeċċija wara li tkun offriet il-possibbiltà lill-persuna 

konċernata biex tiġġustifika ruħha. 

______________________________ 

*  Il-membri huma identifikati fl-Anness. 

 

4. Is-sħubija għandha tiġi sospiża: 

 

a) għad-durata tal-mandat fil-każ ta' elezzjoni mill-ġdid fil-Parlament Ewropew, 

b) sakemm ma jkunux tħallsu l-miżati tas-sħubija (l-Artikolu 7, il-paragrafu 1). 

 

5. Il-Membri mkeċċija u l-werrieta leġittimi ta' membru deċedut ma għandu jkollhom l-ebda 

dritt għall-assi tal-Assoċjazzjoni. 

 

 

Artikolu 7 – Miżati u dispożizzjonijiet finanzjarji 

 

1. Il-Membri tal-assoċjazzjoni jeħtiġilhom iħallsu l-miżata annwali tas-sħubija. Il-ħlas tal-

miżata annwali tas-sħubija jagħlaq jum qabel l-Assemblea Ġenerali ta' kull sena kalendarja. 

Il-Membri li ma jkunux ħallsu l-miżata tas-sħubija tagħhom sal-iskadenza se jiġu sospiżi u 

ma jkunux jistgħu jkomplu jgawdu l-benefiċċji tas-sħubija tagħhom. 

 

2. L-ammont totali annwali li jrid jitħallas għas-sħubija jiġi stabbilit kull sena mill-Assemblea 

Ġenerali Ordinarja li tiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi. Għall-perjodu sal-

31 ta' Diċembru 2002, il-miżata annwali tas-sħubija għandha tkun ta' EUR 50. Għall-2003, il-

miżata tas-sħubija se tkun ta' 50 ewro; għall-2004, din se tkun ta' 100 ewro, iżda ta' 50 ewro 

għall-Membri l-ġodda li jissieħbu wara l-elezzjonijiet. Wara dan, il-miżata annwali tas-

sħubija għandha tiġi stabbilita kull sena mill-Assemblea Ġenerali għas-sena ta' wara dik li 

fiha tkun tlaqqgħet l-Assemblea. 

 

3. L-Assoċjazzjoni għandha l-libertà li taċċetta kull appoġġ finanzjarju, amministrattiv jew 

ieħor mill-Parlament Ewropew. 

 

4. L-Assoċjazzjoni hija awtorizzata biex taċċetta donazzjonijiet inter vivos, testamentarji jew 

oħra mill-Ex Membri jew minn dawk attwali u, bl-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv, 

rigali, donazzjonijiet, kontribuzzjonijiet jew għotjiet mingħand persuni jew korpi oħra. 

 

5. Il-Membri ma għandu jkollhom l-ebda obbligu personali marbut mal-impenji tal-

Assoċjazzjoni. 
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TITOLU III: KORPI TAL-ASSOĊJAZZJONI 
 

 

Il-korpi tal-Assoċjazzjoni huma l-Assemblea Ġenerali u l-Bord Amministrattiv. 

 

 

 

Artikolu 8 – Assemblea Ġenerali Ordinarja 

 

1. L-Assemblea Ġenerali għandha titlaqqa' mill-anqas darba kull sena fl-istabbilimenti tal-

Parlament Ewropew. 

 

2. L-Assemblea għandha tkun magħmula mill-Membri kollha tal-Assoċjazzjoni. Din għandha 

tkun ippreseduta mill-President tal-Bord Amministrattiv jew, fin-nuqqas-tiegħu, mill-

Viċi-President.  

 

3. L-avviżi tal-laqgħat għall-Assemblea Ġenerali, flimkien mal-abbozz tal-aġenda, għandhom 

jintbagħtu mill-anqas xahrejn qabel id-data miftiehma. L-emendi tal-abbozz tal-aġenda jridu 

jiġu approvati mill-maġġoranza tal-Membri preżenti. 
 

4. B'mod partikolari, l-Assemblea Ġenerali għandu jkollha dawn il-kompiti: 

 

a) li, b'voti separati, tirċievi u tapprova r-rapporti annwali u finanzjarji u l-baġit imressqa mill-

Bord Amministrattiv, kif ukoll ir-rapport tal-awdituri,  

 

b) li tistabbilixxi l-miżata tas-sħubija li għandha titħallas għas-sena ta' wara (l-Artikolu 7, il-

paragrafu 2), 

 

c) li temenda l-istatuti (l-Artikolu 15), 

 

d) li taħtar il-Bord Amministrattiv. Din l-elezzjoni għandha ssir b'vot sigriet. Il-kandidati li 

jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' voti għandhom jinħatru skont l-ammont ta' postijiet vakanti li 

jridu jimtlew. 

 

5.  Kull Membru għandu jkollu vot wieħed. Sakemm ma jkunx previst mod ieħor, l-Assemblea 

Ġenerali għandha tiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi tal-Membri li jivvotaw jew li jkunu 

rrappreżentati bi prokura bil-miktub. L-għadd ta' prokuri li kull Membru jista' jkollu huwa bla 

limitu. Membru li jaħtar lil Membru ieħor jew lill-President tal-laqgħa bħala rappreżentant 

tiegħu jista' jispeċifika kif jixtieq jivvota fil-formola ta' prokura. Din id-deċiżjoni għandha 

torbot lill-Membru li jkunu qed jaġixxi bħala rappreżentant. 

. 

 

6. Il-kworum għandu jintlaħaq biss u jekk ikun hemm 50 Membru preżenti jew rappreżentati. 

Jekk ma jintlaħaqx il-kworum matul laqgħa inizjali, għandha ssir laqgħa addizzjonali siegħa 

wara li matulha l-Membri jistgħu jiddeliberaw irrispettivament mill-ammont ta' Membri 

preżenti jew rappreżentati. 
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7. Il-minuti tal-laqgħat tal-Assemblea Ġenerali Ordinarja għandhom jiġu rreġistrati mis-

segretarju tal-Assoċjazzjoni u jintbagħtu lill-Membri kollha fi żmien xahrejn. 

 

 

 

 

Artikolu 9 – Awdituri 
 

1. Minn fost il-Membri tal-Assoċjazzjoni, l-Assemblea Ġenerali għandha taħtar żewġ awdituri 

bir-responsabbiltà li jeżaminaw il-kontijiet u li jressqu rapport quddiem l-Assemblea 

Ġenerali. 

 

2. Barra minn hekk, l-Assemblea Ġenerali għandha wkoll taħtar kumpanija speċjalizzata fl-

awditjar tal-kontijiet, li għandha tiġi approvata mill-Assemblea Ġenerali u l-Parlament 

Ewropew, u li kull sena għandha tagħmel awditu tal-kontijiet tal-Assoċjazzjoni u tressaq 

rapport quddiem il-Parlament Ewropew u l-Assemblea Ġenerali permezz tal-Bord 

Amministrattiv. 

 

 

Artikolu 10 – Assemblea Ġenerali Straordinarja 
 

Il-President jew is-sostitut tiegħu għandu jlaqqa' Assemblea Ġenerali Straordinarja mill-anqas 

xahar qabel id-data miftiehma, f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8: 

 

1. jekk il-Bord Amministrattiv iqis li din tkun meħtieġa jew jekk wieħed minn kull ħames 

Membri tal-Assoċjazzjoni jitlob li din issir; 

 

2. biex tittieħed deċiżjoni dwar ix-xoljiment tal-Assoċjazzjoni (l-Artikolu 16). 

 

 

Artikolu 11 – Bord Amministrattiv 

 

1. Il-Bord Amministrattiv għandu jkollu l-aktar setgħat mifruxin biex jamministra u jiġġestixxi 

l-Assoċjazzjoni f'konformità mal-iskop tagħha. L-atti li l-liġi jew li l-istatuti preżenti 

jirriżervaw għall-Assemblea Ġenerali huma esklużi mill-kompetenza tiegħu. L-

Amministraturi ma għandu jkollhom l-ebda obbligu personali marbut mal-impenji tal-

Assoċjazzjoni. Il-Bord Amministrattiv jista' jitlob is-servizzi ta' speċjalisti esterni biex 

jgħinuh jiġġestixxi u jamministra l-Assoċjazzjoni. 

 

2. Ir-rwol prinċipali tal-Bord Amministrattiv għandu jkun li jiżgura l-funzjonament ġenerali tal-

Assoċjazzjoni bejn il-laqgħat. Huwa għandu jħejji d-deliberazzjonijiet tal-Assemblea 

Ġenerali u jimplimenta d-deċiżjonijiet tagħha. Jekk tqis li jkun meħtieġ, l-Assoċjazzjoni tista' 

timpjega persunal permanenti għall-ġestjoni ta' kuljum tal-Assoċjazzjoni, li jaġixxi taħt il-

kontroll tal-Bord Amministrattiv. L-Assoċjazzjoni tista' tiddelega l-ġestjoni ta' kuljum 

tagħha, inkluż s-setgħa firmatarja marbuta magħha. Il-Bord Amministrattiv jista' wkoll 

jiddelega s-setgħat firmatarji kollha. Kwalunkwe azzjoni legali bħala rikorrent jew konvenut 
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għandha tittieħed f'isem l-Assoċjazzjoni mill-Bord Amministrattiv rappreżentat mill-

President tiegħu. L-Amministraturi ma għandu jkollhom l-ebda obbligu personali matul il-

mandat tagħhom, u għandhom ikunu risponsabbli biss għat-twettiq tal-mandat uffiċjali 

tagħhom. 

 

3. Il-Bord Amministrattiv għandu jirrappreżenta lill-Assoċjazzjoni fir-relazzjonijiet tagħha mal-

partijiet terzi, mal-korpi pubbliċi u privati, u jaġixxi f'isem l-Assoċjazzjoni. 

 

4. Huwa għandu r-responsabbiltà li jikseb l-objettivi tal-Assoċjazzjoni kif suppost (l-

Artikolu 4). 

 

5. Huwa għandu r-responsabbiltà li jorganizza attivitajiet speċjali, bħal żjarat u avvenimenti 

kulturali, xjentifiċi jew soċjali oħra. 

 

6. Matul kull Assemblea Ġenerali Ordinarja, il-Bord Amministrattiv għandu jippreżenta abbozz 

tal-programm tal-attivitajiet għas-sena ta' wara. Wara l-possibbiltà li jiġi emendat u mbagħad 

adottat, dan il-programm għandu jitqassam fost il-Membri tal-Assoċjazzjoni. 

 

7. Il-Bord Amministrattiv jista' jaħtar Membri li ma jifformawx parti minnu biex jaqdu kompitu 

jew rwol speċifiku. 

 

8. Il-Bord Amministrattiv għandu jikkonsisti minn għaxar Membri maħtura għal mandat ta' 

sentejn. Wara li jinħatru, dawn għandhom jaħtru President, Viċi President, Teżorier u 

Segretarju minn fosthom. 

 

9. Il-Kulleġġ tal-Kwesturi tal-Parlament Ewropew għandu jaħtar tnejn mill-Membri tiegħu biex 

jipparteċipaw fil-Bord Amministrattiv mingħajr id-dritt li jivvutaw u jistabbilixxu d-durata 

tal-mandat tagħhom. 

 

10. Matul il-laqgħa inawgurali għandhom jinħatru għaxar Membri fil-Bord Amministrattiv. Il-

ħames kandidati li jkunu ġabru l-anqas voti għandhom jinħatru għal mandat ta' sena. Fi 

tmiem l-ewwel sena u wara dan, għandhom jinħatru ħames Membri tal-Bord Amministrattiv 

kull sena. 

 

11. Il-Membri tal-Bord Amministrattiv jistgħu jitneħħew permezz ta' deċiżjoni b'maġġoranza tal-

Assemblea Ġenerali. 

 

12. Il-laqgħat tal-Bord Amministrattiv għandhom jissejħu mill-President mill-anqas darbtejn fis-

sena. 

 

13. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza tal-Membri preżenti tal-Bord 

Amministrattiv. Jekk il-voti jirriżultaw indaqs, il-President tal-laqgħa għandu jkollu l-vot 

deċiżiv. 

 

 

 



 

NT\441404MT.doc 9/11  

 MT 

TITOLU IV: BAĠIT U KONTIJIET 

 
Artikolu 12 – Baġit u kontijiet 
 

1. Is-sena finanzjarja tibda fl-1 ta' Jannar u tintemm fil-31 ta' Diċembru. 

 

2. Kull sena, il-kontijiet relatati mas-sena finanzjarja preċedenti u l-baġit tas-sena li jmiss 

għandhom jintbagħtu għall-approvazzjoni lill-Assemblea Ġenerali Ordinarja. 

 

3. Għajr l-infiq direttament marbut mat-twettiq tal-mandat tagħhom, il-Membri tal-Bord 

Amministrattiv ma għandhom jingħataw l-ebda rimunerazzjoni. Il-kost dirett tal-attivitajiet 

tal-Membri tal-Bord Amministrattiv fl-ebda każ ma jista' jaqbeż il-15 % tal-baġit annwali tal-

Assoċjazzjoni. 

 

4. Il-Bord Amministrattiv għandu jressaq il-kontijiet soġġetti għal awditu professjonali u ieħor 

mhux professjonali, ir-rapport finanzjarju u l-baġit tas-sena finanzjarja li jmiss quddiem l-

Assemblea Ġenerali. 

 

5. Ladarba approvati mill-Assemblea Ġenerali, il-kontijiet soġġetti għal awditu professjonali u 

ieħor mhux professjonali, ir-rapport finanzjarju u l-baġit għandhom jintbagħtu lill-Parlament 

Ewropew permezz tal-Kulleġġ tal-Kwesturi. 

 

 

TITOLU V: RIŻORSI / INFRASTRUTTURA 
 

 

Artikolu 13 – Riżorsi finanzjarji 

 

Ir-riżorsi tal-Assoċjazzjoni għandhom jikkonsistu: 

 

1. mill-miżati tas-sħubija kollha mħallsa mill-Membri, 

2. mill-għotjiet minn korpi pubbliċi jew privati, 

3. mill-għotjiet annwali mħallsa mill-Parlament Ewropew. 

 

 

 

Artikolu 14 - Infrastruttura 

 

1. Il-Membri tal-Assoċjazzjoni għandu jkollhom id-dritt li jużaw din l-infrastruttura: 

 

a) uffiċċju ta' tranżitu maħsub biex jintuża mill-ex Membri minn żmien għal żmien, 

mgħammar b'apparat telefoniku li bih jistgħu jsiru telefonati lokali f'kull wieħed mit-

tliet postijiet tax-xogħol, 

 

b) apparat tal-kompjuters, installat fl-uffiċċju ta' tranżitu, b'aċċess għall-internet u għall-

intranet mingħajr ħlas, 
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c) sit web tal-Assoċjazzjoni stess li jista' jiġi aċċessat mill-paġna ewlenija tal-Parlament, 

 

d) aċċess remot għas-servizzi tal-intranet, fejn possibbli, 

 

e) il-bar esklużiv għall-Membri. 

 

 

2. Bil-preżentazzjoni ta' badge li tingħatalhom fuq talba, l-ex Membri kollha tal-Parlament 

Ewropew għandu jkollhom d-dritt ta' aċċess: 

 

a) għall-bini tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol u għall-uffiċċji tal-informazzjoni 

tal-Parlament fl-Istati Membri, 

 

b) għall-garaxxijiet tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol, 

 

c) għal-libreriji tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol, 

 

d) għar-ristoranti u l-kafetteriji tal-Parlament fit-tliet postijiet tax-xogħol, 

 

e) għall-istabbilimenti tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea. 

 

 

3. Il-mistoqsijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew rigward l-użu jew l-estensjoni tas-servizzi 

offruti għandhom l-ewwel jintbagħtu lill-korp ix-xieraq tal-Parlament permezz tal-Kulleġġ 

tal-Kwesturi, taħt ir-responsabbiltà ġenerali tal-Uffiċċju. 

 

 

 

TITOLU VI: EMENDA TAL-ISTATUTI/XOLJIMENT TAL-

ASSOĊJAZZJONI 
 

 

Artikolu 15 – Emenda tal-Istatuti 
 

1. L-Assemblea Ġenerali għandha tkun awtorizzata li temenda l-istatuti tal-Assoċjazzjoni. Hija 

tista' biss tiddelibera b'mod leġittimu dwar l-emendi tal-istatuti jekk l-iskop ta' dawn ikun 

speċifikat fl-avviż ta' laqgħa u jekk żewġ terzi tal-Membri tal-Assoċjazzjoni jkunu preżenti jew 

rappreżentati bi prokura bil-miktub (l-Artikolu 8, il-paragrafu 5). L-emendi jistgħu jiġu adottati 

biss b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti tal-Membri preżenti jew rappreżentati. 

 

2. Madankollu, biex tiġi adottata, kwalunkwe emenda marbuta mal-objettivi li għalihom ġiet 

stabbilita l-Assoċjazzjoni għandha teħtieġ mill-anqas maġġoranza ta' erbgħa minn kull ħamsa 

tal-Membri preżenti jew rappreżentati bi prokura bil-miktub. 

 

3. Jekk żewġ terzi tal-Membri ma jkunux preżenti jew rappreżentati bi prokura bil-miktub fl-

ewwel laqgħa, tista' ssir it-tieni laqgħa li matulha l-Membri jistgħu jiddeliberaw 
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irrispettivament mill-ammont ta' Membri preżenti jew rappreżentati, u jadottaw emendi bil-

maġġoranza speċifikata fil-paragrafu 1 jew fil-paragrafu 2. It-tieni laqgħa ma tistax issir anqas 

minn 15-il jum wara l-ewwel laqgħa. 

 
 

Artikolu 16 – Xoljiment tal-Assoċjazzjoni 

 
1. L-Assoċjazzjoni tista' tiġi xolta minn deċiżjoni meħuda minn Assemblea Ġenerali 

Straordinarja mlaqqa' speċifikament għal dan l-għan, b'maġġoranza ta' mill-anqas żewġ terzi 

tal-Membri preżenti jew rappreżentati (l-Artikolu 8, il-paragrafu 5). Jekk din il-kundizzjoni 

ma tiġix issodisfata, tista' ssir it-tieni laqgħa li matulha l-Membri jiddeliberaw b'mod 

leġittimu irrispettivament mill-ammont ta' Membri preżenti jew rappreżentati. Madankollu, 

deċiżjoni tista' tiġi adottata biss jekk tiġi vvotata b'żewġ terzi tal-Membri preżenti. 

Kwalunkwe deċiżjoni marbuta max-xoljiment tal-Assoċjazzjoni, meħuda minn Assemblea li 

fiha jkunu preżenti jew rappreżentati anqas minn żewġ terzi tal-Membri tal-Assoċjazzjoni, 

għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni ta' qorti ċivili. 

 

2. Fil-każ ta' xoljiment, l-allokazzjoni tal-assi għandha ssir bi ftehim mal-Parlament Ewropew. 

L-istabbilimenti tal-Parlament għandhom jingħataw lura lil dan tal-aħħar. Il-likwidazzjoni 

tal-istabbilimenti kollha li ġew akkwistati barra l-konfini tal-Parlament għandha ssir 

b'konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 

 


