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

               http://www.myopinionmyvote.eu/

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

ELEZZJONIJIET EWROPEJ 2009 

L-elezzjonijiet Ewropej ser isiru f’Ġunju 2009.
Huma mportanti għal kull ċittadin Ewropew.
F’dawn l-elezzjonijiet nagħżlu r-rappreżentanti 
tagħna biex jitkellmu għalina fuq livell Ewropew.

Rappreżentanti huma nies li jitkellmu għal 
pajjiżhom u huma “Membri tal-Parlament 
Ewropew”.

Trid tkun taf iktar? Għal iżjed tagħrif idħol fuq ilwebsajt
ta’ L-Opinjoni Tiegħi L-Vot Tiegħi
 www.myopinionmyvote.eu fejn tista’ ssib ukoll il-manifesti 
tal-gruppi politiċi Ewropej f’verżjoni faċli biex taqra

IL-VOT TIEG   EK JG    ODD
Kull   ittadin ’il fuq minn 18-il sena g  andu 
d-dritt g   allvot
Anki l-persuni b’di  abiltà g  andhom id-dritt 
g   all-vot.

Fis-6 ta’   unju il-Maltin sejrin jivvotaw 
għall-Parlament Ewropew

INSOSTNU D-DRITT TAL-VOT 
G   ALL-PERSUNI B’DI   ABILTÀ
INTELLETTWALI



X’inhu l-Parlament Ewropew?

Il-Parlament Ewropew jiddeċiedi dwar liġijiet 
għall-pajjiżi kollha fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament Ewropew jgħaddi l-liġijiet dwar:
• Drittijiet indaqs u nuqqas ta’ diskriminazzjoni

• L-Edukazzjoni u t-taħriġ

• Ix-Xogħol f’pajjiżi oħrajn

• L-Agrikultura

• Il-Kultura

• Is-Saħħa

• Il-Protezzjoni tal-Konsumatur

• Riċerka Xjentifika

Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea huwa rappreżentat 
fil-Parlament Ewropew.

Il-Parlament Ewropew jiddeċiedi kif ser jonfoq 
il-flus tal-Unjoni Ewropea.

INSOSTNU D-DRITT TAL-VOT 
GHALL-PERSUNI B’DIZABILITÀ 
INTELLETWALI

Min jista’ jivvota?

Persuni minn 18-il sena ’l fuq jistgħu jivvotaw. 
Hemm iktar minn 50 miljun persuna b’diżabiltà 
fl-Ewropa. Miljun minnhom huma persuni 
diżabiltà intellettwali. Kull persuna b’diżabiltà 
għandu jkollha d-dritt li tivvota fl-elezzjonijiet 
Ewropej.

Biex dan iseħħ, jista’ jkun hemm bżonn:
• Li tgħarraf lil dawn il-persuni bid-dritt tagħhom
• Li tagħtihom l-għajnuna meħtieġa biex jiffurmaw 
l-opinjoni tagħhom
• Jekk ikun meħtieġ, tgħallimhom x’għandhom 
jagħmlu biex jivvotaw 

L-Opinjoni Tiegħi L-Vot Tiegħi huwa proġett 
imħallas mill-fondi tal-Kummissjoni Ewropea, u 
l-għan ta’ dan il-proġett huwa li jgħin u 
jinkoraġġixxi lil persuni b’diżabiltà intellettwali 
biex jivvotaw.

Biex tkun taf aktar, mur 
http://www.myopinionmyvote.eu/

Hemmhekk issib ħafna materjal fosthom:
• Il-manifesti tal-gruppi politiċi Ewropej f’versjoni 

faċli biex taqra
• Proposti ta’ attivitajiet edukattivi differenti li 

l-għan tagħhom huwa li jgħin lil persuni diżabiltà 
intellettwali biex jaslu li jiffurmaw l-opinjoni 
tagħhom u jivvotaw.


