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KUNSILL NAZZJONALI TA’ L-ANZJANI
STATUT
1.

ISEM U GĦANIJIET

1.1

Permezz ta' dan l-Istatut qiegħed jitwaqqaf Kunsill Nazzjonali ta' lAnzjani (minn hawn il-quddiem imsejjaħ - Kunsill) li jġib flimkien
dawk l-Għaqdiet / Organizazzjonijiet li jagħtu xi forma ta’ servizz lillAnzjani.

1.2

Il-Kunsill iġib flimkien għaqdiet u/jew organizazzjonjiet mhux
governattivi li jaħdmu fost u/jew b’risq persuni anzjani, mhux bi skop
ta’ qligħ, u jservi ta’ forum bejnhom u l-Gvern. Iħares ukoll linteressi ta’ persuni anzjani li m’humiex
assoċjati f’xi
għaqda/organizazzjoni. F’dan il-kuntest il-frażi ‘’persuni anzjani’’
tfisser persuni li laħqu l-eta’ tal-pensjoni.

1.3

Il-Kunsill hu korp mhux governattiv u għal kollox awtonomu millGvern u minn kull istituzzjoni oħra kemm politika, reliġjuża,
kummerċjali jew ta’ natura oħra.

1.4

L-għanjiet tal-Kunsill huma li:

1.4.1

jippromovi d-drittijiet ta' l-Anzjani;

1.4.2

jgħin fit-tfassil ta' politika, pjani u programmi nazzjonali li għandhom
x'jaqsmu ma l-integrazzjoni sħiħa u l-parteċipazzjoni attiva ta' lAnzjani fis-soċjeta’;

1.4.3

jaħdem sabiex tkompli titjieb il-kwalita' tal-ħajja ta' l-Anzjani;

1.4.4

jistħarreġ x'inhuma il-bżonnijiet u x-xewqat ta' l-Anzjani u jagħmel
minn kollox sabiex dawn ikunu sodisfatti sa fejn ikun possibbli;

1.4.5

iġib fil-beraħ problemi li għandhom x'jaqsmu ma' l-Anzjani u biex
iqanqal kuxjenza pubblika dwar id-drittijiet u l-ħtiġijiet ta' l-Anzjani;

1.4.6

jorganizza u/jew igħin biex ikunu organizzati programmi ta'
edukazzjoni u talent, rikrejazzjoni u/jew għajnuna għall-Anzjani;

1.4.7

jimmoniterja u jevalwa attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mat-tielet
eta';

1.4.8

iservi ta' pont bejn l-Anzjani, kemm dawk miġbura
f'Għaqdiet/Organizazzjonijiet u kemm le, u l-Gvern u / jew
Organizazzjonijiet oħra, kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali
mingħajr ma jieħu post l-imsemmija Għaqdiet/Organizazzjonijiet
f’rappreżentanza diretta mal-Gvern.
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2.

FUNZJONIJIET

2.1

Il-Kunsill għandu funzjoni konsultattiva mal-Gvern, rapprezentat
mill-Ministru jew Segretarju Parlamentari responsabbli għallAnzjani, f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-integrazzjoni sħiħa u lparteċipazzjoni attiva ta' l-Anzjani fis-Soċjeta'.

2.2

Għandu l-funzjoni li jagħti parir jew jesprimi opinjoni kull meta jħoss
il-ħtieġa. Għandu wkoll id-dmir li jagħmel l-istess kull meta jiġi
mitlub mill-Gvern.

2.3

Il-Kunsill għandu d-dmir jorganizza laqgħat u konferenzi nazzjonali
jew internazzjonali u jħejji kampanji sabiex l-Anzjan ma jinqatax
mis-Soċjeta'.

2.4

Il-Kunsill jingħata mingħand il-Gvern il-faċilitajiet meħtieġa, li
jinkludu l-allokazzjoni ta' sit u fondi skond kif jiġi miftiehem minn
sena għal sena bejn il-Kunsill u l-Gvern, biex ikun jista' jwettaq ixxogħol tiegħu.

2.5

Il-Kunsill huwa organu li ma jaħdimx bi skop ta' qliegħ. Jista' jitlob
kontribuzzjonijiet mingħand oqsma differenti tas-Soċjeta' kemm
f'Malta kif ukoll barra. Jista' wkoll iniedi attivitajiet ta' ġbir ta' fondi.

3.

KOMPOZIZZJONI U PROĊEDURA

3.1

Il-Kunsill ikun magħmul minn tlettax (13) -il membru kif gej:-

3.1.1

Żewġ (2) Membri li jkunu uffiċjali pubbliċi li jaħdmu f’oqsma
differenti konnessi ma’ l-anzjani jew persuni speċjalizzati jew li
għandhom esperjenza f’dak li għandu x’jaqsam ma l-Anzjani;

3.1.2

(a) disa’ (9) Membri eletti minn fost persuni nominati minn
Għaqdiet/Organizazzjonijiet
mhux governattivi, li m’humiex
imwaqqfa bi skop ta’ qligħ u li jaħdmu fost u/jew b’risq persuni
anzjani.
Kull Għaqda/Organizazzjoni tista’ tinnomina persuna
waħda biss. Kull sezzjoni ta’ paragrafu (d) jivvutaw biss id-delegati
mill-Għaqdiet/Organizazzjonijiet fl-istess sezzjoni’’.
(b) għal fini ta' l-elezzjoni, kull Għaqda/Organizazzjoni għandha
tinnonima tliet (3) delegati.
L-ismijiet ta' dawn id-delegati
għandhom jintbagħatu lill-Kunsill mhux aktar tard minn ħmistax (15)
-il jum qabel id-data li fiha tiltaqa' l-Assemblea Ġenerali Annwali.
c) l-elezzjoni għal dawn il-Membri ssir waqt laqgħa tad-delegati
msemmija f'sub-Artikolu 3.1.2 (b) f'data appuntata mill-Kunsill iżda
mhux anqas minn ġimgħa qabel id-data li fiha tkun ser tiltaqa' lAssemblea Ġenerali Annwali; fl-elezzjoni għall-membru/membri
msemmija f’kull sezzjoni ta’ paragrafu (d) jivvutaw biss id-delegati
mill-Għaqdiet/Organizazzjonjiet fl-istess sezzjoni.
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d) fl-elezzjoni għandu jkun assigurat li:żewġ (2) Membri eletti jkunu ġejjin minn Għaqdiet /Organizazzjonijiet Politiċi;
erba’ (4) Membri eletti jkunu ġejjin minn Għaqdiet/ Organizazzjonijiet mhux reliġjuzi jew tal-Knisja; u
żewġ (2) Membri eletti jkunu ġejjin minn Għaqdiet/ Organizazzjonijiet reliġjużi jew tal-Knisja;
membru wieħed (1) elett li jkun ġej minn Għaqdiet/ Organizazzjonijiet fil-Gżira ta’ Għawdex.
3.1.3

Żewġ (2) Membri oħra jiġu eletti mill-Membri preżenti waqt il-laqgħa
ta’ l-Assemblea Ġenerali Annwali minn fost persuni nominati millistess laqgħa.

3.1.4

Ebda Membru tal-Parlament ma jista' jkun Membru tal-Kunsill.

3.1.5

Il-Membri msemmija f'sub-Artikolu 3.1.1. jiġu maħtura mill-Ministru
jew Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Anzjani mhux inqas
minn ġimgħa qabel id-data li fiha tkun ser tiltaqa l-Assemblea
Ġenerali Annwali.

3.1.6

Jekk ħadd jew wieħed biss jiġi nominat skond sub-Artikolu 3.1.3 jew
jekk xi membru hekk nominat jirriżenja jew imut, il-vakanza tiġi
mimlija mill-Kunsill mill-Għaqdiet / Organizazzjonijiet reġistrati u
mhux rappreżentati, skond l-ordni tal-vot.

3.2

Il-Membri tal-Kunsill jinħatru jew jiġu eletti għal perjodu ta' sentejn
(2) kull wieħed b'eċċezzjoni tal-mili ta' vakanzi kif provdut f'Artikolu
3.5. Il-ħatriet għandhom isiru mhux aktar tard mit-tielet ġimgħa ta'
Diċembru tas-sena qabel dik li mill-ewwel ta' Jannar tagħha jibda
jgħodd il-perjodu ta' sentejn (2).
Ebda Membru ma jista' jiġi mneħħi jew jiġi mitlub jirriżenja qabel ma
jispiċċa t-terminu tal-ħatra tiegħu ħlief minħabba mġieba ħażina jew
inabilita' fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, jew, fil-każ ta' uffiċjal pubbliku,
minħabba eta' jew bidla fil-kariga. L-ebda Membru ma jista' jitneħħa
jew jiġi mitlub jirrizenja mingħajr l-approvazzjoni ta' żewġ terzi talMembri tal-Kunsill.

3.4

Membru tal-Kunsill jista' jirriżenja bħala tali permezz ta' ittra lillPresident tal-Kunsill.

3.5

Kull vakanza fost il-Membri tal-Kunsill għandha timtela f'perjodu ta'
mhux itwal minn xahrejn (2) mid-data li tkun inħolqot. Vakanzi
jimtlew kif ġej:

3.5.1

jekk il-vakanza tkun fost il-Membri msemmija f'sub-Artikolu 3.1.1
timtela b'ħatra mill-Ministru jew Segretarju Parlamentari
responsabbli għall-Anzjani;
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3.5.2

jekk il-vakanza tkun fost il-membri msemmija f'sub-Artikolu 3.1.2
timtela b'nomina diretta ta' persuna mill-Għaqda / Organizazzjoni li
kienet innominat il-Membru li ħoloq il-vakanza;

3.5.3

Il-perjodu ta' ħatra ta' persuna li timla' vakanza għandu jkun ugwali
għall-perjodu li jkun għad fadal għat-tmiem tas-sentejn (2) oriġinali.

3.6

Persuna li tkun għadha eliġibbli tista' terġa' tinħatar mill-ġdid fi
tmiem l-ewwel perjodu, iżda ebda persuna ma tkun tista timla listess kariga ta’ Uffiċjal fuq il-Kunsill għal iżjed minn żewġ perjodi
konsekuttivi.

3.7

Il-Kunsill jiltaqa' kemm ikun meħtieġ iżda mhux inqas minn darba
kull xahar. Il-laqgħat jissejħu mill-President fuq inizjattiva personali
tiegħu jew wara li ssirlu talba minn erbgħa mill-membri l-ohra.

3.8

L-ewwel laqgħa tal-Kunsill għandha ssir mhux aktar tard minn
ġimgħa wara li jiġi maħtur il-Kunsill.

3.9

Fl-ewwel laqgħa, il-Membri tal-Kunsill għandhom jagħżlu minn
fosthom dawn l-Uffiċċjali: President, Viċi-President, Segretarju,
Assistent Segretarju, Teżorier, Assistent Teżorier,
Segretarju
Internazzjonali u Uffiċċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi.

3.10

Il-Kunsill jiffunzjona biss meta jkun hemm preżenti kworum ta' mhux
inqas minn seba’ (7) Membri. F'każ li l-Kunsill jonqos milli jiltaqa'
għal tliet (3) darbiet konsekuttivi minħabba nuqqas ta' kworum, ilPresident ikun obbligat li jinforma lill-Ministru jew Segretarju
Parlamentari responsabbli għall Anzjani kif ukoll li jsejjah Laqgħa
Straordinarja ta' l-Assemblea Ġenerali Annwali.

3.10.1 Jekk xi Membru tal-Kunsill ma jattendix għal tliet (3) laqgħat
konsekuttivi bla ma jiġġustifika ruħu bil-fomm u jikkonferma bilmiktub, jitqies li m'għadux membru tal-Kunsill. F'dak il-kaz il-post
vakant jimtela skond il-proċedura stabbilita permezz ta' l-Artikolu 3.
3.11

Il-Laqgħat ikunu preseduti mill-President jew, fl-assenza tiegħu,
mill-Vici-President. Fil-kaz li t-tnejn ikunu neqsin għal xi laqgħa, ilKunsill jista' jinnomina Membru minn fost dawk preżenti biex
imexxi l-laqgħa.

3.12

Ħlief fejn hu provdut xort’oħra id-deċiżjonijiet tal-Kunsill għandhom
jittieħdu b'maġġoranza tal-voti tal-Membri preżenti u fil-każ li l-voti
jiġu ndaqs il-President, jew fl-assenza tiegħu il-Vici-President, jew,
fl-assenza tat-tnejn, dik il-persuna li tkun qed tmexxi l-laqgħa, jkollu
kull dritt li jerġa' jivvota għat-tieni darba.

3.13

Il-Kunsill jista' jwaqqaf sotto-kumitati jew jaħtar persuni biex jagħmlu
studju jew xogħol ieħor fuq materji li għandhom x'jaqsmu ma' lAnzjani.

3.14

F’Ottubru ta’ snin żewġ il-Kunsill ilaqqa’ konferenza ta’ tliet
delegati minn kull Għaqda / Organizazzjoni reġistrata miegħu
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sabiex tfassal programm ta’ ħidma għas-sentejn li jibdew fi
Frar/Marzu tas-sena ta’ wara.
Kull Għaqda/Organizazzjoni għandha vot wieħed.
3.15

Il-Kunsill iħejji rapport dwar il-ħidma tiegħu għal kull perjodu ta' tnax
-il xahar li jagħlaq fil-31 ta’ Diċembru ta' kull sena, liema rapport jiġi
mgħoddi lill-Assemblea Ġenerali Annwali għall-approvazzjoni.

3.16

Il-Kunsill iżomm reġistru aġġornat ta' Għaqdiet / Organizazzjonijiet li
jagħtu xi forma ta' servizz lill-Anzjani b'dettalji dwar l-istruttura u lattivita' ta' kull wieħed u waħda mill-imsemmija Għaqdiet /
Organizazzjonijiet.
Biex Għaqda / Organizazzjoni tiġi reġistrata
mal-Kunsill, trid tkun ilha tiffunzjona għal mhux inqas minn sena (1).

4.

ASSEMBLEA ĠENERALI ANNWALI

4.1

L-Assemblea Ġenerali Annwali hi l-ogħla organu fil-pajjiz f'dak li
għandu x'jaqsam ma' l-Anzjani kif imfissra fl-għanijiet ta' l-istess
Kunsill.

4.2

Kompożizzjoni

4.2.1

Assemblea Ġenerali Annwali tista’ tkun Annwali jew Straordinarja.
Dik Annwali tiltaqa’ fi Frar jew Marzu ta’ kull sena. Waħda
Straordinarja tissejjaħ skond kif provdut f’sub artiklu 4.4.4.

4.2.2

Assemblea Ġenerali Annwali tkun magħmula:
mill-membri
tal-Kunsill;
minn
Anzjani
ta’
Għaqdiet
/
Organizazzjonijiet reġistrati mal-Kunsill skond Artikolu 3.16 u
anzjani bil-Kartanzjan.
Sena jsiru l-Elezzjonijiet u sena oħra jiġu ttratati l-emendi.

4.3

Setgħat
L-Assemblea Ġenerali Annwali għandha s-setgħa li:-

4.3.1

tifli x-xogħol u tapprova r-rapporti tal-Kunsill, kemm dawk annwali
kif ukoll dawk speċjali;

4.3.2

tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-program ta' ħidma tal-Kunsill;

4.3.3

tapprova emendi fl-istatut skond sub-Artikolu 4.5.1.

4.3.4

tapprova l-ħatra ta' awdituri fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill;

4.3.5

tapprova r-rapport finanzjarju kif ċertifikat mill-awdituri.

4.4

Laqgħat

4.4.1

Kull laqgħa ta' l-Assemblea Ġenerali Annwali għandha tiġi notifikata
mhux inqas minn ħames (5) ġimgħat qabel id-data tagħha.
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4.4.2

Il-kworum għandu jkun mhux anqas minn mitt Membru
Kartanzjan skond sub-Artikolu 4.2.2.

bil-

4.4.3

Jekk fi żmien nofs siegħa mill-ħin notifikat għall-laqgħa jkun għadu
ma ntlaħaqx kworum, il-laqgħa ssir xorta waħda bin-numru ta’
persuni preżenti.

4.4.4

Assemblea Ġenerali Straordinarja tista’ tissejjaħ b’deċizjoni talKunsill b’maġġoranza sempliċi jew fuq talba ta’ mhux inqas minn
żewġ Għaqdiet/Organizazzjonjiet affiljati mall-Kunsill. Talba għal
Assemblea Ġenerali Straordinarja trid tispeċifika l-iskop preċiz tallaqgħa u għandha tkun iffirmata minn proponent li jirrapreżenta
Għaqda/Organizazzjoni waħda u minn sekondant li jirrapreżenta
Għaqda/Organizazzjoni oħra. Assemblea Ġenerali Straordinarja
għandha tissejjaħ fl-iqsar żmien possibbli mid-deċizzjoni tal-Kunsill
jew mill-wasla tat-talba għand il-kunsill u żgur f’mhux fi żmien itwal
minn tliet ġimgħat.

4.4.5

Jekk fi żmien nofs siegħa mill-ħin notifikat għal Assemblea Ġenerali
Straordinarja ma jkunx għadu ntlaħaq kworum il-laqgħa
straordinarja tinżamm biss jekk ikunu preżenti mhux inqas minn
ħamsin anzjana bil-Karta Anzjan.

4.5

Emendi fl-Istatut.

4.5.1

Dan l-Istatut jista’ jiġi emendat minn żmien għal żmien; kull emenda
għandha titressaq għal approvazzjoni ta’ Assemblea Ġenerali
Annwali. Tiġi approvata biss u tidħol f’seħħ b’vot favuriha ta’
mhux inqas minn żewġ terzi ta’ l-anzjani bil- Kartanzjan preżenti
għal Assemblea Ġenerali Annwali.

4.5.2

Kull emenda li titressaq quddiem Assemblea Ġenerali Annwali tkun
ġejja minn proposta:
a) tal-Kunsill approvata mill-maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu
kollha; jew
b) magħmula minn Għaqda / Organizazzjoni u sekondata minn
Għaqda / Organizazzjoni oħra, it-tnejn reġistrati mal-Kunsill; tali
proposta tkun bil-kitba u ffirmata mill-President u / jew is-Segretarju
taz-zewġ Għaqdiet / Organizazzjonijiet; jew
c) bil-miktub iffirmata minn għoxrin (20) anzjan li għandhom ilKartanzjan.
d) Kull proposta minn barra l-Kunsill għandha tasal għand il-Kunsill
mhux aktar tard minn tlett (3) ġimgħat qabel l-Assemblea Ġenerali
Annwali.

4.5.3

Proposti għall-emendi ta’ l-Istatut jitqassmu lill-Għaqdiet /
Organizazzjonijiet reġistrati mhux iktar tard minn ġimgħa qabel
tiltaqa’ l-Assemblea Ġenerali Annwali.
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4.5.4

Kull Għaqda / Organizazzjoni reġistrata mal-Kunsill għandha
tinnomina bil-miktub ir-rapprezentant tagħha għall-Assemblea
Ġenerali Annwali.
Għaqda / Organizazzjoni li ma tibgħatx
rapprezentant għall-Assemblea Ġenerali Annwali tiġi maqtugħa mirreġistru għal sena.
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FINANZI U KONTIJIET

5.1

Id-dħul u l-propjeta' tal-Kunsill għandhom jintużaw u jitħaddmu biss
biex jitwettqu l-għanijiet tal-Kunsill kif imfissra f'dan l-Istatut.

5.2

Is-sena finanzjarja tal-Kunsill tibda mill-1 ta’ Jannar u tispiċċa fil-31
ta’ Diċembru tas-sena.

5.3

Id-dokumenti finanzjarji tal-Kunsill, inklużi fost oħrajn cheques
ordnijiet u dokumenti oħra li jġibu obbligazzjoni finanzjarja fuq ilKunsill, għandhom ikunu ffirmati minn żewġ persuni minn fost ilPresident jew is-Segretarju u t-Teżorier.

5.4

Il-Kontijiet għandhom jiġu vverifikati minn awdituri esterni u jistgħu
jkunu wkoll suġġetti għall-eżami mill-Awditur Ġenerali.

6.

L-UFFIĊJALI TAL-KUNSILL
Kif imsemmija f'Artiklu 3.9, l-Uffiċjali tal-Kunsill huma: il-President,
il-Viċi-President, is-Segretarju, l-Assistent Segretarju, it-Teżorier, lAssistent Teżorier, is-Segretarju Internazzjonali u l-Uffiċjal għarRelazzjonijiet Pubbliċi.

6.1

President

6.1.1

Il-President :
huwa l-ogħla uffiċjal tal-Kunsill, responsabbli direttament għall-linji
ġenerali u għall-ħidma tal-Kunsill, għandu d-dmir li jiżviluppa lħidma tal-Kunsill skond l-għanijiet ta' dan l-Istatut,

6.1.2

jirrappreżenta l-Kunsill kull meta dan ikun meħtieġ,

6.1.3

jmexxi l-laqgħat tal-Kunsill u ta' l-Assemblea Ġenerali Annwali;

6.1.4

jara li dan l-Istatut ikun osservat.

6.1.5

Il-President, flimkien mas-Segretarju, għandu r-rapprezentanza
legali tal-Kunsill.

6.2

Viċi-President

6.2.1

Jassisti lill-President u jissostitwixxieh fl-assenza tiegħu u / jew f'kaz
li din il-kariga tkun vakanti, sakemm jiġi elett President ġdid.

6.3

Segretarju

6.3.1

Jgħin lill-President fit-tfassil tal-linji ġenerali tal-Kunsill. Jsegwi millqrib l-implimentazzjoni tal-pjan ta' ħidma

8

tal-Kunsill, u huwa responsabbli għat-twettiq tiegħu hekk kif
miftiehem fil-Kunsill;
6.3.2

huwa responsabbli mill-organizazzjoni ġenerali ta' l-uffiċċju talKunsill,
mill-minuti
tal-laqgħat,
mid-dokumenti
u
millkorrispondenza;

6.3.3

fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu, is-Segretarju, jista' jkollu għajnuna
klerikali u / jew amministrattiva.

6.3.4

Flimkien mal-President huwa responsabbli għar -rapprezentanza
legali tal-Kunsill,

6.3.5

Jibgħat lill-Għaqdiet / Organizazzjonijiet reġistrati mal-Kunsill, kull
informazzjoni li l-Kunsill jidhirlu li għandha tintbagħat.

6.4

Assistent Segretarju

6.4.1

jassisti lis-Segretarju u jissostitwieh fl-assenza tiegħu u / jew f'kaz li
din il-kariga tkun vakanti, sakem jiġi elett Segretarju ġdid.

6.5

Teżorier

6.5.1

Responsabbli mid-dħul u l-infieq tal-Kunsill;

6.5.2

jieħu ħsieb l-allokazzjoni annwali ta' flus mill-Gvern;

6.5.3

iżomm records aġġornati u, minn żmien għal żmien, għandu jagħti
rendikont finanzjarju.

6.6

Assistent Teżorier

6.6.1

Jassisti lit-Teżorier u jissostitwixxieh fl-assenza tiegħu u / jew f'kaz li
din il-kariga tkun vakanti, sakemm jiġi elett Teżorier ġdid.

6.7

Segretarju Internazzjonali

6.7.1

Iwettaq il-ħidma tal-Kunsill fil-qasam internazzjonali, billi jibni u
jiżviluppa relazzjonijiet ma' Għaqdiet u Kunsilli barranin. Huwa
jirrapprezenta lill-Kunsill fil-qasam internazzjonali.

6.7.2

Jżomm ruħu aġġornat bis-sitwazzjoni kurrenti dwar l-Anzjani filqasam internazzjonali u jkun punt ta' riferiment tal-Kunsill f'dan ilqasam,

6.7.3

għandu jgħin fl-iżvilupp ta' kuntatti internazzjonali.

6.8

Uffiċjal Għar-Relazzjonijiet Pubbliċi.

6.8.1

Responsabbli mir-relazzjonijiet pubbliċi tal-Kunsill, fid-dmir li joħroġ
stqarrijiet u avviżi għall-istampa skond ma jiddeċiedi l-Kunsill,

6.8.2

jieħu inizjattiiva sabiex il-Kunsill ikun strument ta' informazzjoni
għall-Anzjani Maltin,
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6.8.3

jieħu inizjattiva sabiex il-Kunsill jinpenja ruħu fil-qasam tax-xandir u
l-media sabiex ikun aktar qrib ta' l-Anzjani Maltin.

7

STATUT

7.1

Emendi f'dan l-Istatut isiru kif hu provdut f’sub-Artikoli 4.5 (1&2).

7.2

It-test Malti ta' l-Istatut hu t-test li jorbot legalment.
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