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I

I sem u S kop tal-G ħaqda

1.
1.1.

L-isem uffiċċjali tal-Għaqda hu 'Għaqda Studenti tat-Teoloġija’ fil-qosor 'Għ.S.T.'.
Il-verżjoni bil-lingwa Inġliża hi 'Theology Students’ Association’ fil-qosor 'T.S.A.’.

1.2.

L-Għaqda twaqfet fit-3 ta’ Novembru 1945 bl-isem ta’ 'Royal University Students
Theological Association’ fil-qosor 'RUSTA’.

1.3.

L-Għaqda hija l-għaqda tal-istudenti rreġistrati fil-Fakultà tat-Teologija ġewwa lUniversità ta’ Malta.

2.

L-Għ.S.T. hija mwaqqfa biex bħala għaqda awtonoma twettaq dawn l-għanijiet:
a.

Rappreżentazzjoni:

Tirrapreżenta

lill-membri

tagħha

mal-awtoritajiet

universitarji

f’dak kollu li jikkonċernahom.
b.

Formazzjoni: Tgħin lill-membri u, fejn hu possibbli, lil studenti oħra, fil-formazzjoni
spiritwali u teoloġika tagħhom u tgħinhom ipoġġu dan fil-prattika permezz tassolidarjetà.

c.

Rabta Soċjali: Tgħin lill-istudenti tat-Teoloġija jingħaqdu flimkien billi torganizza
attivitajiet soċjali għalihom.

d.

Parteċipazzjoni

Attiva:

Tippromwovi

l-involviment

tal-membri

tagħha

fil-ħajja

universitarja.

3.

Dan l-istatut (1989, emendat 1991, 1992, 2004, 2013a, 2013b, 2014 u 2015) hu verżjoni
uffiċċjali tar-regolamenti tal-Għaqda, u bih jiġi abrogat kull statut ieħor preċedenti.

II

S ĦUBIJA

4.

Jistgħu jissieħbu bħala Membri fl-Għaqda dawk li huma studenti rreġistrati fil-Fakultà,
wara li jkunu mlew l-applikazzjoni pprovduta mill-Għaqda. Dawn jibqgħu jitqiesu bħala
Membri sakemm jibqgħu rregistrati fil-Fakultà.

5.

Student ma jibqax Membru tal-Għaqda meta jesprimi din ix-xewqa bil-miktub.

6.

Dawk l-istudenti minn Fakultajiet oħra li qed jieħdu bħala suġġett sekondarju t-Teoloġija
jistgħu jsiru membri assoċjati ('associate members’) tal-Għaqda jekk jesprimu din ixxewqa tagħhom bil-miktub.
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7.

Il-Membri sħaħ tal-Għaqda għandhom vot fil-Laqgħa Ġenerali u fl-elezzjonijiet kif ukoll iddritt li jikkontestaw l-elezzjonijiet.

III

L aqgħa Ġ enerali

8.

Laqgħa Ġenerali tista' tkun Annwali jew Straordinarja.

9.

9.1.

Laqgħa Ġenerali tkun 'Annwali’ meta tiġi msejħa mill-Kumitat. Din għandha tiġi
msejħa sa mhux aktar tard mill-10 ta' Mejju ta’ kull sena.

9.2.

Laqgħa Ġenerali Annwali trid, fost l-oħrajn, tittratta dan li ġej:
a.

Għażla taċ-Ċerpersin.

b.

Minuti u punti mill-minuti skont artiklu 11.

ċ.

Rapport tal-ħidma imħejji mil-President.

d.

Rapport amministrattiv imħejji mis-Segretarju.

e.

Rapport finanzjarju mħejji mit-Teżorier.

f.

Rapport tal-ħidma fil-qasam tal-medja mill-Uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi

ġ.

Rapport mir-rappreżentanti tal-istudenti fil-Bord tal- Fakultà.

g.

Rapport mir-rappreżentanti tal-istudenti fuq il-Bord

Amministrattiv tal-Melita Theologica.
għ.

Rapport miċ-Ċerpersins tas-sotto-kumitati u minn
rappreżentanti oħra tal-Għaqda.

h.

Mozzjonijiet.

ħ.

Elezzjoni ta’ Kumitat ġdid.

i.

9.3

Ħwejjeġ Oħra.

Laqgħa Ġenerali tkun Straordinarja:
a.

Meta

tissejjaħ

mill-

Meta

mhux

anqas

Kumitat għal raġuni straordinarja.
b.
minn terz (1/3) tal-Membri tal-Għaqda

jagħmlu talba

bil-

miktub lill-President għal dan il-għan. Fl-ittra tagħhom iridu jagħtu r-raġunijiet
għat-talba tagħhom. Din it-talba trid tiġi milqugħa, u l-laqgħa ssir fi żmien
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ħmistax-il (15) ġurnata minn meta ssir it-talba, u jekk dan ma jsirx, dawk li
jagħmlu t-talba għandhom javżaw lill-Membri bl-aħjar mezz possibli u jsejħu
laqgħa f’post u ħin li jiddeterminaw, u f’ġurnata magħżula minnhom, li iżda ma
tkunx qabel l-għoxrin (20) ġurnata minn meta saret it-talba oriġinali.
ċ.

F’każ ta’ urġenza, Laqgħa Ġenerali Straordinarja tista’tiġi

avżata erbgħa u

għoxrin (24) siegħa qabel ma tibda l-laqgħa.
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10.

10.1

Laqgħa Ġenerali għandha tiġi msejħa b’mezzi deċiżi mill-Kumitat tal-anqas
ħamest (5) ijiem qabel skont artiklu 63.

10.2

Il-Membri sħaħ u l-membri assoċjati għandhom jiġu infurmati dwar il-Laqgħa
Ġenerali. Ma’ dan l-avviż għandha tiġi annessa kopja tal-aġenda tal-Laqgħa
Ġenerali.

11.

Il-minuti (mhux approvati) tal-Laqgħat Ġenerali preċedenti mill-aħħar Laqgħa Ġenerali
Annwali għandhom jkunu għad-dispożizzjoni tal-Membri sa minn tlett

ijiem qabel il-

Laqgħa Ġenerali Annwali.

12.

Il-kworum biex il-Laqgħa Ġenerali tibda huwa ta’ terz (1/3) mill-Membri.

Iżda jekk wara

ghoxrin (20) minuta dan il-kworum ma jintaħaqx, il-Laqgħa Ġenerali tkun

tista’ tibda bin-

numru ta’ nies preżenti li għal dik il-Laqgħa Ġenerali jkun jikkostitwixxi kworum.

13.
12.1

Il-Laqgħa Ġenerali taħtar iċ-Ċerpersin tagħha. Dan ikun l-ewwel punt fuq laġenda ta’ kull Laqgħa Ġenerali.

12.2

Fil-Laqgħa Ġenerali, kull Membru jista’ jressaq xi mozzjoni; kull mozzjoni
għandha titressaq bil-miktub.

12.3

Iċ-Ċerpersin imsemmi f’artiklu 13 għandu biss 'casting vote’ u d-deċiżjonijiet
tiegħu jkunu finali.

12.4

Il-laqgħa tiġi aġġornata miċ-Ċerpersin f’każ ta’ diżordni estrem jew ċirkustanzi
oħra jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni minn xi ħadd preżenti jew fuq
mozzjoni

regolari

li

toriġina

mill-membri

preżenti

u

li

tiġi

approvata

b’maġġoranza sempliċi ta’ dawk preżenti.
12.5

Iċ-Ċerpersin jista’ jkeċċi lil min ma jġibx ruħu xieraq u jista’ jissospendi l-laqgħa
għal perjodi ta’ mhux aktar minn kwarta.

12.6

Ma’ kull avviż ta’ Laqgħa Ġenerali għandha tintbagħat b’mod kontemporanju
ukoll l-aġenda.
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IV
13.

I L-K
Għandu
UMITATjinħatar Kumitat biex iwettaq fil-prattika l-għanjiet tal-Għaqda flimkien ma’ dak li
tiddeċiedi l-Laqgħa Ġenerali li jkun kostitwit b’dawn il-karigi eletti:
a.

President

b.

Segretarju

ċ.

Teżorier

d.

Uffiċjal għar-relazzjonijiet Pubbliċi

e.

Membru

15.
13.1

Il-Membri tal-Kumitat jinħatru b’elezzjoni fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.

13.2

Dan il-Kumitat għandu jasal fi tmiemu fl-10 ta’ Lulju. Dan biex ikun hemm żmien
biżżejjed ta’ handover bejn kumitat u ieħor.

13.3

F’każ li ma jiġux eletti skont 15.1, huma wkoll Membri ex officio tal-Kumitat irrappreżentanti tal-istudenti fil-Bord tal-Fakultà.

13.4

F’każ li ħadd ma jikkontesta l-elezzjonijiet għall-membru tal-Kumitat, il-Laqgħa
Ġenerali Annwali taħtar Kumitat proviżorju ta’ tliet persuni biex jieħdu ħsieb lamministrazzjoni l-aktar urġenti tal-Għaqda.

13.5

Dan il-Kumitat proviżorju jdum fil-kariga sa mhux aktar tard minn sitt xhur millħatra tiegħu. Matul dan iż-żmien għandha tissejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja
biex taħtar Kumitat ġdid.

16.
13.6

Il-Kumitat għandu dritt li jikkooptja Membri oħra sew bħala osservaturi sew
bħala Membri sħaħ għal perjodu ta’ żmien stabbilit mill-Kumitat stess.

13.7

Il-Kumitat għandu jassigura li jkollu relazzjonijiet tajba mal-għaqdiet l-oħra talUniversità. Dan jista’ jagħmlu billi jinkariga lil wieħed mill-Membri msemmija
fartiklu 15, jew Membri ikooptjati skont artiklu 16.1.

13.8

Il-Kumitat għandu

jassigura

li jkollu relazzjonijiet tajba

mal-istudenti

tat-

Teoloġija tal-korsijiet ta’ fil-għaxija. Dan jista’ jagħmlu billi jinkariga għal dan ilgħan lil wieħed mill-Membri msemmija f’artiklu 15, jew Membru ikkooptjat
skont artiklu 16.1.
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17.

17.1

Il-Kumitat għandu jiltaqa’ tal-anqas darba kull sitt ġimgħat. Il-laqgħa tissejjaħ
mill-President wara konsultazzjoni mas-Segretarju.

17.2

Is-Segretarju jrid jibgħat l-aġenda li, fsitwazzjoni ordinarja, trid tasal lill-membri
tal-Kumitat tlett ijiem qabel il-laqgħa.

17.3

F’kull laqgħa tal-Kumitat għandha tinqara l-korrispondenza kollha li daħlet minn
żmien l-aħħar laqgħa.

17.4

Il-minuti ma jinqrawx waqt il-laqgħat. Minflok ikunu lesti għall-anqas tlett (3)
ijiem qabel il-laqgħa u kull Membru ikun jista’ jaqrahom qabel il-laqgħa. B’hekk
waqt il-laqgħa jkunu jistgħu jiġu approvati mingħajr ma jinqraw.

17.5

Wara li min ikun qed imexxi jiftaħ il-laqgħa, għandu jistaqsi lill-kamra għallkorrezzjonijiet tal-minuti. Jekk jiġi vverifikat xi żball, verżjoni korretta tiġi
reġistrata b’nota marġinali iffirmata minn min ikun qed imexxi u mis-Segretarju.

17.6

Min ikun qed imexxi l-laqgħa mbagħad għandu jiddikjara li ġew approvati lminuti u jiffirmahom.

17.7

Kull Membru jista’ mbagħad iqajjem punt dwar suġġett/i li jissemmew fil-minuti.

18.1

Erba’ Membri jiffurmaw kworum.

18.2

Iżda jekk tilħaq tgħaddi nofs siegħa mill-ħin stipulat għall-bidu tal-laqgħa

18.

mingħajr ma jkun hemm kworum, il-laqgħa tibda b’dawk preżenti, basta nnumru ma jkunx anqas minn tlieta (3). Jekk l-anqas dan in-numru ma jintlaħaq,
il-laqgħa tiġi aġġornata għal data u ħin li jiddeċiedu l-Membri preżenti. Dawk
assenti jiġu infurmati. L-istess aġenda tibqa’ għal-laqgħa ta’ wara u tieħu
preċedenza fuq kull ħaġa oħra li tiġi diskussa.

19.

Kull Membru għandu dritt li jattendi għal-laqgħat tal-Kumitat, wara li dan jagħmel talba
lis-Segretarju.

20.

Il-Kumitat għandu tal-inqas kull tliet xhur, jinforma lill-Membri tal-Għaqda biddeċiżjonijiet li ħa.
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21.

Id-dmirijiet tal-President ikunu, fost l-oħrajn:
a.

Isejjaħ il-laqgħat tal-Kumitat skont artiklu 17.1.

b.

Jagħmilha ta’ Ċerpersin fil-laqgħat kollha tal-Kumitat.

ċ. Jara li d-direttivi u d-deċiżjonijiet tal-Kumitat jiġu esegwiti.
d.

Jara li l-Għaqda miexja skont l-għanijiet tagħha.

e.

Jirrapreżenta lill-Għaqda f’okkażjonijiet uffiċċjali.

f.

Jiffirma flimkien mas-Segretarju l-korrispondenza uffiċċjali kollha.

22.
21.1

Fl-assenza tiegħu, il-funzjoni ta’ President jagħmilha s-Segretarju jew xi persuna
oħra tal-Kumitat bil-kunsens tas-Segretarju.

21.2

Il-President jista’, bl-approvazzjoni tal-Kumitat, jiddelega responsabiltajiet
partikulari lil Membri oħra fil-Kumitat.

22.

Il-President għandu vot deċiżiv f’ każ ta’ parità f’laqgħa tal-Kumitat.

23.

Id-dmirijiet tas-Segretarju jkunu, fost l-oħrajn,
a.

Li jżomm l-ordni fl-uffiċċju tal-Għaqda li jaqa’ taħt ir-responsabilità tiegħu.

b.

Li jorganizza l-laqgħat kollha tal-Kumitat meta jkun imiss jew skont ma jgħidlu lPresident, li jibgħat ċirkulari apposta bl-aġenda tal-laqgħa, u li jikteb il-minuti ta’
dawn il-laqgħat.

c.

Li jniżżel fil-minuti l-azzjoni rikjesta u li juri biċ-ċar min se jieħu l-azzjoni u, fejn hu
meħtieġ, il-punti ewlenin tad-diskussjoni li jkunu wasslu għad-deċiżjoni.

d.

Li jibgħat lil kull Membru tal-Kumitat kopja tal-minuti mill-aktar fis possibli wara llaqgħa imma tlett ijiem qabel ma tinżamm il-laqgħa li jmiss, u li jsegwi l-azzjoni li
għandha tittieħed f’kuntatt mal-persuni kkonċernati.

e.

Li jieħu ħsieb bl-istess mod mutatis mutandis l-organizzazzjoni tal-Laqgħat Ġenerali.

f.

Li jkun responsabbli għall-fajls kollha tal-Għaqda u li jżomm
jkollu

kuntatt

mal-Membri

l-oħra

tal-Kumitat

fejn

werrej tagħhom u li
hu

meħtieġ

rigward

il-

korrispondenza, is-suġġett tal- fajls, iż-żamma tal- fajls, il-'filing’ tal-ittri u ta’
dokumenti oħra skont il-ħtieġa.
ġ. Li jkun responsabbli għall-korrispondenza uffiċċjali kollha iżda skont in-natura talmaterja kkonċernata għandu jagħmel dan flimkien mal-President, jew mat-Teżorier
jew mal-Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi.
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V L-U ffiċċjali tal-K umitat
24.

Id-dmirijiet tat-Teżorier ikunu, fost l-oħrajn:
a.

Li jżomm rendikont tajjeb tal-flus kollha miġbura u minfuqa, u tal-attiv u tal-passiv
kollu tal-Għaqda.

b.

Li jesegwixxi kull transazzjoni finanzjarja; il-ħlas ta’ kontijiet, il-ħruġ tal-irċevuti
għall-kontijiet u affarijiet simili; u li jżomm dokumenti li jkopru 'l dawn.

ċ. Li flimkien mal-President jopera kont bankarju f’każ li l-Għaqda tiftaħ kont bankarju.
d.

Li jqiegħed quddiem il-Kumitat, darba fix-xahar l-istat tal-kont bankarju permezz
ta' Bank Statement kif ukoll li juri l-istat tal-kontijiet interni li l-Għaqda għandha u
darba

fis-sena,

appena

r-rendikont

ikun

ivverifikat,

dikjarazzjoni

tal-kontijiet

konklużi, rendikont tad-dħul u l-ħruġ, karta tal-bilanċ u rapport mill-awditur
quddiem il-Laqgha Generali Annwali.
e.

Li jaħdem id f’id mal-President u mal-Membri l-oħra tal-Kumitat, li jagħtihom pariri
fuq l-infieq ordinarju li jkun hemm bżonn fil-qasam tad-dmirijiet tagħhom u li
japprova dan l-infieq f’konsultazzjoni mal-President.

f.

25.

Li jżomm inventarju aġġornat tal-proprjetà tal-Għaqda.

Id-dmirijiet tal-Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi jkunu, fost l-oħrajn;
a.

Li jgħin lill-Kumitat biex jippjana u jorganizza attivitajiet li jkollhom l-iskop li jħajru
għajnuna għall-Għaqda.

b.

Li jikkuntattja lill-Membri kollha tal-Kumitat kif meħtieġ rigward ir-relazzjonijiet
pubbliċi in ġenerali u l-użu tal-'mass media’ bl-iskop li jtejbu d-dehra pubblika talGħaqda.

ċ. Li jaġixxi bħala rappreżentant tal-Għaqda mal-istampa; li jattendi l-konferenzi stampa
li jinteressaw l-Għaqda; li jagħmel konferenzi stampa fejn meħtieġ biex jispjega
aspetti importanti tal-attivitajiet tal-Għaqda; u li joħroġ minn żmien għal żmien 'press
releases’ biex ikopri avvenimenti importanti.
d.

Li jagħmel moniteraġġ tal-istampa lokali, b’mod partikolari fejn jinteressa l-Fakultà u
l-Għaqda.

e.

Għandu wkoll ikun responsabbli tas-sit uffiċċjali tal-Għaqda. Is-sit uffiċjali tal-Għaqda
għandu jġib l-isem ta’:GHSTMALTA.ORG.
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VI S otto-K umitati u K ummissjonijiet
Il-Kumitat
li

27
27.1

għandu
fost

s-setgħa

l-oħrajn

jorganizzaw

jaħtar

imma

attivitajiet

dawk

mhux
jew

is-sotto-kumitati

limitat

għal

jamministraw

għal

hekk,

proġetti

skopijiet

jaqdu

ċertu

(bħalma

hu

speċifiċi,
funzjonijiet,

l-proġett

tal-

Għaqda ZUNTIER.COM).
27.2

Il-Kumitat

għandu

jindika

b’mod

ċar

il-funzjonijiet,

l-iskopijiet

u

l-poteri

li

qegħdin jingħataw lis-sotto-kumitat u t-tul taż-żmien li għalih qiegħed jitwaqqaf
permezz ta’ Letter of Appointment, maqbula f'Laqgħa tal-Kumitat.
27.3

Il-Letter of Appointment għandha tiġi indirizzata lil persuni li ser ikunu qegħdin

jiffurmaw
membru

dan

is-sotto-kumitat.

individwali

jew

Sakemm

ma

is-sotto-kumitat

jkunx

b’mod

indikat

kollettiv

mod

ma

ieħor,

jkollu

l-ebda

setgħa

aktar

minn dak indikat fl-istess Letter of Appointment.
27.4

Il-Kumitat jista’ jirrevoka, jemenda u/jew jestendi l-Letter of Appointment wara li
jkun hekk iddeċieda f’Laqgħa tal-Kumitat.

27.5

Bħala

separati
kont

regola

minn

bankarju

għandu
kumitat"
għandu

dak

is-sotto-kumitat

tal-Għaqda.

separat

jinfetah
u

ġenerali,

dan

fil-format

jkollu

jirrapporta

Fil-każ

għandu
ta'

l-istess

li

jinħass

jgħaddi

"Għaqda
firmatarji

lit-Teżorier

m’għandux
il-bżonn

mil-Kumitat
Studenti

tal-Għaqda.

tal-Għaqda

jiftaħ

bi

kontijiet

straordinarju
qbil

tat-Teoloġija:

Iċ-Ċerpersin

għall-bżonnijiet

bankarji
li

jinfetah

unanimu.

Il-Kont

Isem

tas-sotto-

tas-sotto-kumitat

Finanzjarji

maqbula

minn qabel bejn l-Għaqda u s-sotto-kumitat.

Il-Kumitat għandu jaħtar Ċerpersin, li għandu jinħatar minn fost il-Membri, liema
ħatra għandha tiġi indikata fil-Letter of Appointment. F’kaz li dan iċ-ċerpersin ma
jkunx magħżul minn fost il-Membri, il-Kumitat għandu jaħtar liason minn fost il-

28.
28.1

Membri fuq dan is-sotto kumitat.
Il-Kumitat jista’ joħloq kwalunkwe pożizzjoni jew kariġa li jħoss meħtieġa
permezz tal-Letter of Appointment.

28.2
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28.3

Il-Kumitat għandu jindika b’mod ċar l-arrangamenti finanzjarji tas-sotto-kumitat
fil-Letter ofAppointment

29.

Kull sotto-kumitat jew kummissjoni maħtur/a jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni diretta talKumitat u bl-ebda mod m’għandu jitqies bħala indipendenti minnu.

30.

L-ebda membru fuq xi wieħed mis-sotto-kumitati jew kummissjonijiet ma jista’ jkollu
korrispondenza uffiċċjali f’isem l-Għaqda jekk ma jkollux l-approvazzjoni tal-Kumitat.
Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, is-Sotto-kumitat jista’ madanakollu jikkorrispondi
fil-limiti

tal-materji

u

l-poteri

li

l-Kumitat

jkun

għaddielu

permezz

tal-Letter

of

Appointment.

VII P roċedura tal-L aqgħa ġ enerali
31.

L-ordni tas-suġġetti għandu jinżamm hekk kif imniżżel fl-aġenda.

32.

Il-Membru li jkun ippropona s-suġġett fuq l-aġenda għandu jinforma lill-kamra b’dak
għandu xi jgħid. Id-diskussjoni għandha tkun ristretta għas-suġġett. Min ikun qed imexxi

li
l-

laqgħa għandu jżomm id-diskussjoni fl-ordni, jekk xi Membru joħroġ mis-suġġett.

33.

Fuq avviż ta’ mozzjoni, id-diskussjoni tiġi sospiża sakemm il-mozzjoni tiġi mressqa bilmiktub liċ-Ċerpersin.

34.

Jekk mozzjoni tiġi aċċettata miċ-Ċerpersin, il-Membru li pproponiha għandu jispjega
mozzjoni tiegħu lill-kamra (f’mhux aktar minn tliet (3) minuti). Min ikun qed imexxi

ll-

laqgħa mbagħad joħroġ talba għal sekondant għall-mozzjoni.

35.

Jekk mozzjoni tiġi ssekondata, il-Membru li pproponiha għandu (f’mhux aktar minn tliet
(3) minuti) il-kelma fuq il-mozzjoni. Imbagħad tinfetaħ id-diskussjoni fuq il-mozzjoni għal
mhux aktar minn kwarta, sakemm ma tgħaddix mozzjoni proċedurali li testendi dan il-ħin
bi kwarta oħra sa ma jittieħed vot.

36.

Fuq twissija ta’ emenda għall-mozzjoni, id-diskussjoni fuq il-mozzjoni tiġi sospiża sakemm
din l-emenda tiġi mressqa bil-miktub liċ-Ċerpersin u aċċettata mill-istess Ċerpersin u lMembru li ppropona l-mozzjoni. Iċ-Ċerpersin għandu jiddistingwi bejn emenda u
kontramozzjoni.
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37.

Qabel ma titkompla d-diskussjoni fuq il-mozzjoni min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu
jitlob għal sekondant għall-emenda. Dak li ppropona l-emenda mbagħad għandu l-kelma
għal tliet minuti qabel tinfetaħ id-diskussjoni fuq l-emenda għal mhux aktar minn għaxar
minuti qabel ma jittiehed vot fuqha u titkompla d-diskussjoni fuq il-mozzjoni.

38.

Fejn

jiġu aċċettati

miċ-Ċerpersin aktar

minn

emenda

waħda

għall-mozzjoni,

għandu

jittieħed vot fuq l-ewwel emenda. Iżda l-emendi l-oħra għandhom jiġu diskussi qabel ma
jittieħed vot fuq it-tieni eċċ. Meta emenda tgħaddi, għandha tiġi inkorporata fil-mozzjoni
oriġinali għal meta jittieħed vot fuqha.

39.

Fuq avviż ta’ kontramozzjoni, id-diskussjoni tiġi sospiża sakemm titressaq bil-miktub u
tiġi aċċettata miċ-Ċerpersin. Il-Membru li pproponiha mbagħad għandu jispjega (fmhux
aktar minn erba’ (4) minuti) il-kontramozzjoni tiegħu. Min ikun qed imexxi l-laqgħa
għandu jitlob għal sekondant għall-kontramozzjoni qabel jiftaħ id-diskussjoni fuqha għal
mhux aktar minn kwarta qabel ma jittiehed il-vot.

40.

L-istess regolamenti għall-emendi ta’ mozzjoni jseħħu għall-kontramozzjoni.

41.

Il-Membru li jkun ippropona l-mozzjoni, emenda jew kontramozzjoni għandu d-dritt li
jagħlaq id-diskussjoni (fmhux aktar minn tliet (3) minuti) qabel ma jittieħed vot li
jissejjaħ immedjatament minn min qed imexxi l-laqgħa malli dan jispiċċa.

42.

Kull diskussjoni tista’ tiġi mwaqqfa miċ-Ċerpersin anke jekk ma jkunx sar il-ħin għall-vot
sakemm ma tgħaddix estensjoni skont artiklu 46.

43.

L-ebda mozzjoni, emenda jew kontramozzjoni aċċettata miċ-Ċerpersin għad-diskussjoni, u
għalhekk għall-votazzjoni, ma tista’ tiġi rtirata mingħajr il-kunsens ta’ żewġ terzi talmembri preżenti.

44.

Meta min ikun qed imexxi l-laqgħa jitlob għall-vot, dawk il-membri preżenti biss jistgħu
jivvutaw. Jekk Membru wieħed jitlob għal votazzjoni sigrieta, hekk għandu jsir. Sakemm
mhux stipulat mod ieħor, il-mozzjoni tiġi deċiża fuq maġġoranza sempliċi tal-voti. Fil-każ
li l-voti jiġu ndaqs, min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu juża l-'casting vote’.
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45.

Meta tkun qed tiġi diskussa mozzjoni li tikkonċerna l-persuna li tkun qed tmexxi l-laqgħa,
fuq talba ta’ Membru wieħed, dan ma jkunx jista’ jkompli jmexxi l-laqgħa waqt iddiskussjoni tal-mozzjoni.

46.

Waqt diskussjoni ta’ mozzjoni, kontramozzjoni jew emenda, iċ-Ċerpersin jista’ jaċċetta
dawn il-mozzjonijiet fdin l-ordni:
a.

Mozzjoni ta’ sfiduċja fiċ-Ċerpersin.

b.

Irtirar ta’ mozzjoni.

ċ.

Mozzjoni ta’ aġġornament tal-laqgħa għal ġurnata determinata.

d.

Mozzjoni ta’ sospensjoni tar-regolamenti.

e.

Mozzjoni li jittieħed vot.

f.

Mozzjoni li ma jitteħidtx vot.

ġ.

Mozzjoni li testendi d-dibattitu.

Paragrafu (f) u (ġ) huma fid-diskrezzjoni taċ-Ċerpersin li jaċċettahom. Wieħed favur u
wieħed kontra dejjem għandhom id-dritt li jitkellmu anke meta ċ-Ċerpersin, kif għandu ddritt, jillimita d-diskussjoni fuq il-mozzjonijiet.

47.

48.

Min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu jagħti l-kelma lil min jistaqsi għaliha f’din l-ordni:
a.

Punt ta’ privileġġ personali.

b.

Punt ta’ ordni.

ċ.

Punt ta’ informazzjoni.

d.

Spjegazzjoni ta’ vot.

Punt ta’ ordni għandu jinstema’ dejjem, ħlief waqt il-votazzjoni. Għandu jitressaq: dwar ilproċedura

tal-laqgħa,

id-dekorum

jew

vjolazzjoni

tar-regolamenti

jew

li

d-diskussjoni

toħroġ mis-suġġett.

49.

Persuna li jkollha l-kelma tista’ tirrifjuta li tiġi interrotta u għalhekk dak il-ħin ma
taċċettax punt ta’ informazzjoni. Dan il-punt jista’ jkun f’forma ta’ mistoqsija jew ta’
informazzjoni mill-kamra.

50.

Mozzjoni proċedurali ma tistax terġa’ tiġi ppreżentata qabel ma jgħaddu ħmistax-il minuta
minn meta tkun waqgħet.

51.

Min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu d-dritt li jinterpreta l-istatut u r-regolamenti li jsiru
bis-saħħa tiegħu.
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52.

Deċiżjoni ta’ min ikun qed imexxi l-laqgħa ma tistax tiġi kkontestata waqt il-laqgħa. Tista’
tiġi kkontestata biss permezz ta’ mozzjoni imressqa lis-Segretarju fi żmien tlett ijiem utli
mid-deċiżjoni.

53.

Min ikun qed imexxi l-laqgħa għandu d-dritt li jordna s-sospensjoni tal-laqgħa għal mhux
aktar min-nofs siegħa, kemm-il darba mhux stipulat mod ieħor fdan l-istatut.

54.

Il-laqgħa tista’ tiġi aġġornata skont kif ipprovdut fartiklu 13 ta’ dan l-istatut.

55.

Fuq avviż ta’ mozzjoni ta’ sospensjoni tar-regolamenti ta’ proċedura, il-Membru li jridha
għandu ħames (5) minuti biex jispjega lill-kamra għaliex iridha. Kull wieħed minn dawn
ir-regolamenti jista’ jiġi sospiż fuq mozzjoni sekondata u aċċettata miċ-Ċerpersin kemm-il
darba ma jkun hemm ebda oġġezzjoni minn xi Membru preżenti. Is-sospensjoni tarregolamenti hija limitata fl-applikazzjoni tagħha għall-iskop partikulari li għalih dik issospensjoni tkun ġiet miktuba.

56.

Kull Membru għandu dritt jagħmel domandi bil-miktub u jkollu tweġiba. Dawn iddomandi għandhom isiru permezz tas-Segretarju.

VIII D IXXIPLINA
57.

Għandu jinħatar Bord tad-Dixxiplina fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li jkun kompost minn
tlett Membri.

58.

Jistgħu jittieħdu passi dixxiplinarji kontra dawk il-Membri li ma jħarsux dan l-istatut jew
ir-regolamenti li jsiru mill-Kumitat stess, tas-sotto-kumitati u tal-kummisjonijiet, skont ilkaż.

59.
58.1

Meta Membru ma jattendix għal tliet laqgħat wara xulxin u ma jagħtix raġuni lillKumitat li fiċ-ċirkustanza tiġġustifika l-assenza, għandu jitqies bħala li spiċċa
minn Membru.

58.2

F’dan il-każ kull aġġornament ta’ laqgħa għandu jitqies li jgħodd ukoll.
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59.

Barra mill-każijiet imsemmija f’artiklu 59.1 kull piena għandha tiġi deċiża minn Bord tadDixxiplina li l-Kumitat jiddeċiedi li jaħtar ad hoc wara talba li tista’ ssir minn kwalunkwe
Membru tal-Għaqda.

61.
59.1

Il-Bord ikun iffurmat minn Ċerpersin flimkien ma’ żewġ Membri oħra appuntati
mill-Kumitat u li ma jkunux jinkludu lil min għamel it-talba biex jinħatar il-Bord
jew lil min b’xi mod għandu interess fil-każ.

59.2

Fl-investigazzjoni

tiegħu

fil-każ,

il-Bord

għandu

jieħu

ħsieb

li

l-persuni

li

kontrihom qed tinġieb l-akkuża jkunu jafu għaliex ġew imsejħa hemmhekk, li
għandhom id-dritt itellgħu xhieda, u li għandhom id-dritt itellgħu lil xi ħadd biex
jiddefendihom.
59.3

Dawk li jkollhom jidhru quddiem il-Bord għandhom ikunu avżati tal-anqas
ħamest ijiem qabel u fl-istess notifika jkunu infurmati b’sub-artiklu 61.2.

59.4

Il-każ għandu jinstema’ mingħajr ebda dewmien mhux meħtieġ u f’ebda każ
m’għandhom jitħallew jgħaddu aktar minn ħmistax-il ġurnata mill-jum li fih issir
it-talba.

59.5

Fin-notifika

tad-deċiżjoni

tal-Bord

għandu

jiġi

spjegat

li

l-passi

dixxiplinarji

jibdew immedjatament minn meta jkun infurmat bid-deċiżjoni tal-Bord.

60.

Kull deċiżjoni dwar dixxiplina tista’ tiġi appellata lill-Bord tal-Appell li jinħatar millKumitat fuq talba tal-appellant u li ma jkunx fih lil dawk magħżula skont artiklu 61.1 u lil
dawk li skont l-istess artiklu ma jistgħux ikunu fil-Bord tad-Dixxiplina.

IX

E LEZZJONIJIET

61.

Kull elezzjoni għandha tiġi mħabbra mhux anqas minn ħamest ijiem u mhux aktar minn
tmint ijiem qabel.

62.

Mal-avviż tal-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha ssir sejħa għan-nominazzjonijiet għallkarigi ta’ President, Segretarju, Teżorier u żewġ Membri fil-Kumitat il-ġdid.

65.
62.1

Il-Kumitat jilqa’ n-nomini bil-miktub li jrid ikollhom il-firma ta’ min jinnomina,
tas-sekondant u l-firma ta’ approvazzjoni ta’ min jiġi nnominat.
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Il-

Kumitat jaħtar kummissarju elettorali fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.

65.2

66.
66.1

Meta ssir elezzjoni waqt Laqgħa Ġenerali Annwali, jinħatru żewġ persuni minn
fost dawk preżenti, li ma jkunux se jikkontestaw l-elezzjoni, biex jgħinu lillkummissarju elettorali fit-tmexxija ta’ din l-elezzjoni.

66.2

Ma jkunx hemm għalfejn isiru elezzjonijiet jekk ma jkunx hemm aktar nomini
milli karigi biex jimtlew.

67.
67.1

Meta

jirriżenja

xi

Membru

tal-Kumitat,

il-Kumitat

joħroġ

sejħa

għan-

nominazzjonijiet biex jimtela dak il-post. Jekk ikun hemm bżonn, issir elezzjoni.
67.2

Jekk

jirriżenja

l-Kumitat

kollu,

il-President

għandu

dmir

li

jsejjaħ

Laqgħa

Ġenerali Straordinarja biex taħtar Kumitat ġdid jew inkella Kumitat proviżorju
skont artiklu 15.4. Din il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja għandha tissejjaħ sa
mhux aktar minn ħamest ijiem mit-tħabbira tar-riżenja tal-Kumitat.
67.3

Meta

wieħed

mill-Membri

tal-Kumitat

joffri

r-riżenja

tiegħu,

dan

għandu

jippreżentaha lill-Kumitat, waqt laqgħa tal-istess Kumitat.

X

K if J inbidel

68.

Tibdiliet fdan l-istatut jistgħu isiru biss wara diskussjonijiet formali tat-tibdiliet proposti
f’Laqgħa Ġenerali, fejn it-tibdiliet ikunu fuq l-aġenda diġà ddikjarata u fejn żewġ terzi
(2/3) tal-membri kollha preżenti jaqblu ma’ dawn it-tibdiliet.

69.

Kopja tat-tibdiliet proposti għandhom jintbagħtu mal-aġenda skont artiklu 10.1.

XI

I nterpretazzjoni

70.

F’dan l-istatut:

71.

a.

'Fakultà’: tirreferi dejjem għall-Fakultà tat-Teoloġija tal-Università

b.

'Għaqda’: tirreferi għall-Għaqda Studenti tat-Teoloġija.

Kull referenza għal 'żmien utli’ għandu jitqies bħala li ma jinkludix

ta’ Malta.

is-Sibt u l-Ħadd u

ġranet oħra li huma vaganzi pubbliċi.
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XII Ħ wejjeġ oħra

72.

Skont il-ftehim li ġie ffirmat bejn l-Għaqda, l-Università ta’ Malta u l-Fondazzjoni għallIstudji Teoloġiċi, l-Għaqda għandha taħtar dawk ir-rappreżentanti minn fost il-Membri’.
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