ELEZZJONIJIET EWROPEJ 2009
L-elezzjonijiet Ewropej ser isiru f’Ġunju 2009.
Huma importanti għal kull ċittadin Ewropew.
F’dawn l-elezzjonijiet nagħżlu nies biex jitkellmu għalina fuq livell
Ewropew.
Dawn in-nies li jitkellmu għal pajjiżhom huma
“Membri tal-Parlament Ewropew”. (MEP)
X’inhu l-Parlament Ewropej?
Il-Parlament Ewropew jiddeċiedi dwar liġijiet għall-pajjiżi
kollha tal-Unjoni Ewropea.

Dan il-fuljett kien ippreparat minn Inclusion Europe u
addattat mill-proġett “L-Opinjoni Tiegħi L-Vot Tiegħi”.

IL-VOT TIEG EK JG ODD

http://www.myopinionmyvote.eu/

Kull persuna ’l fuq minn 18-il sena għandha d-dritt
għallvot Anki l-persuni b’diżabiltà intellettwali

Megħjuna mill-Kummissjoni Ewropea.
Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u Kultura
Tagħlim matul il-Ħajja – it-tieni programm

Fis-6 ta’ unju ta’ din is-sena, il-Maltin sejrin
jivvotaw g all-Parlament Ewropew
KULL WIE ED U WA DA MINNA TISTA’
SSEMMA’ LE ENHA

Il-Parlament Ewropew jgħaddi l-liġijiet dwar:
• Drittijiet indaqs u nuqqas ta’ diskriminazzjoni (li jingħata ċans lil
kulħadd).
• L-Edukazzjoni u t-taħriġ
• Ix-Xogħol f’pajjiżi oħrajn
• L-Agrikultura
• Il-Kultura
• Is-Saħħa
• Il-Protezzjoni tal-Konsumatur
• Ir-Riċerka Xjentifika
Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea huwa rappreżentat fil-Parlament
Ewropew.
Il-Parlament Ewropew jiddeċiedi kif ser jonfoq il-flus
tal-Unjoni Ewropea.

Inti trid tivvota? Trid tkun taf iktar? Mela mur fuq il-websajt ta’ L-Opinjoni
Tiegħi L-Vot Tiegħi www.myopinionmyvote.eu u hemmhekk tista’ssib ukoll
il-manifesti tal-gruppi politiċi Ewropej f’verżjoni faċli biex taqra

L-Elezzjoni Ewropea
L-Elezzjoni Ewropea ssir kull 5 snin.
L-elezzjoni li jmiss ser issir fis-6 ta’ Ġunju ta’
din issena. Tista’ tivvota għall-Membri
tal-Parlament tal-pajjiż
tiegħek. Dawk il-persuni li jixtiequ jsiru
Membri tal-Parlament jipprovaw li n-nies isiru
jafuhom. Dawn insejħulhom kandidati.
Fittex lil dawk il-kandidati li jixtiequ jgħinu
lill-persuni b’diżabiltà. Jekk trid tara xi tibdil
fil-liġi Ewropea, kellem lil dawn ilkandidati.
Ftakar dejjem li l-Membri tal-Parlament jistgħu
jitkellmu l-aktar fuq problemi li jeffettwaw lil
kulħadd fl-Unjoni Ewropea.

Kif tivvota?
• Fil-ġurnata tal-elezzjoni, trid tieħu miegħek iddokument
tal-vot.
• Mur fil-post tal-votazzjoni.
• Meta tidħol fil-kamra, ikun hemm persuna li ssiblek
ismek minn fuq lista.
• Tgħidlek biex tiffirma ħdejn ismek.
• Imbagħad tagħtik il-karta tal-vot u lapes.
• Inti tidħol fil-kamra tal-votazzjoni biex tivvota.
• Aqra l-karta tal-vot sew, imlieha, u meta tlesti
itwiha.
• Wara itfa’ l-karta tal-vot fil-kaxxa tal-votazzjoni.
Ftakar li l-vot tiegħek huwa sigriet.
Ħadd ma jista’ jgħidlek lil min tivvota.

X’inhi l-elezzjoni?

Min jista’ jivvota?

Wara l-elezzjonijiet Ewropej

L-elezzjoni hi meta inti tivvota biex tagħżel l-aħjar
persuna biex titkellem għalik. Din il-persuna tagħmel
parti minn partit politiku.
Tista’ tiddeċiedi li tivvota għal dik il-persuna li taqbel
mal-ideat tagħha.
Tista’ tivvota għall-persuna li inti taħseb li tisma’ x’
jixtiequ n-nies.
Tista’ tiddeċiedi li tivvota għal partit politiku wieħed
jekk inti taqbel ma’ dak il-partit.

Persuni minn 18-il sena ’l fuq jistgħu jivvotaw.
Jekk għandek id-dritt li tivvota, ħadd ma jista’ jgħidlek
lil min tivvota.
Persuni li jistgħu jivvotaw jirċievu d-dokument tal-vot
imqassam mill-puliżija.
Fuq id-dokument tal-vot hemm miktub il-post fejn
għandek tmur tivvota.

Wara li jagħlaq il-post tal-votazzjoni, jgħoddu l-voti
kollha.
Il-kandidat li jkollu l-akbar numru ta’ voti jirbaħ lelezzjoni.
Tista’ tara r-riżultati fuq it-televixin.
Tista’ tkun taf min rebaħ mit-televixin u mill-gazzetti.
Wara l-elezzjonijiet tinsiex lill-Membru tal-Parlament
tiegħek.
Dawk il-kandidati li jkunu rebħu l-elezzjoni jkunu jistgħu
jgħinuk anki jekk ma vvotajtx għalihom.
Il-Membru tal-Parlament għandu jitkellem għalik. Jekk
trid li xi ħaġa tinbidel fil-liġijiet Ewropej, kellem lillMembri tal-Parlament.

IL-VOT TIEG EK JG ODD
KULL WIEHED U WAHDA MINNA
TISTA’ SSEMMA’ LEHENHA

