
STATUT

ABBA
RETAILERS

&
TRADERS
UNION
(ARTU)



ARTIKOLU 1
Twaqqif

1.1 Qiegħda b'dan l-Istatut. titwaqqaf l- ABBA Retailers &
Traders Union li fil-qosor għandha tkun magħrufa bl-
inizjali ARTU, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa l- Unjin.

1.2 L-għan ewlieni tal-Unjin huwa li ġġib 'il-quddiem ir-
risq u l-ġid tal-imsieħba fil-qasam tal-impjieg tagħhom u
tikseb għall-imsieħba livell ta' għajxien xieraq mal-
progress taż-żminijiet kif ukoll li tirregola r-relazzjonijiet
bejn ħaddiema u prinċipali jew l-assoċjazzjonijiet ta'
prinċipali.

1.3 Il-lingwa uffiċjali għandha tkun il-lingwa Maltija u
għandha tintuża għall-komunikazzjonijiet kollha. Il-lingwa
Ingliża għandha tintuża fejn tinħass il-ħtieġa.

1.4 L-ARTU għandha tkun immexxija b'mod indipendenti
mill-Kumitat Ċentrali tal- istess Unjin.

1.5 L-indirizz prinċipali huwa Flat 1, Triq il-Kappella tal-
Lunzjata, Salina, l/o/Naxxar

1.6 Din il-Unjin hija rreġistrata permezz tal-ewwel Kumitat
Ċentrali li bis-saħħa tiegħu ġiet iffurmata



ARTIKOLU 2
Għanjiet

2.1 L itħares u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-membri kollha
tagħha

2.2 Li tirrappreżenta direttament u b'mod kollettiv jew
personali lill-membri tagħha u li tagħti kull għajnuna u
assistenza possibbli lill-istess membri.

2.3 Li tinċentiva, tgħolli l-moral u l-livell akkademiku tal-
membri tagħha.

2.4 Li torganizza kull tip ta' attività, b'mod partikolari
dawk edukattivi, kulturali, sportivi u soċjali, għall-membri
tagħha, familjari tagħhom u nies oħra inġenerali.

2.5 Li tagħti vuċi kollettiva jew personali lill-membri
tagħha fil-ħidma jew fil-ħajja personali tagħhom



ARTIKOLU 3
Is-Shubija

3.1 Is-sħubija għandha tkun volontarja u għandha tkun
miftuħa għall-ħaddiema kollha. Barra minn hekk,
ħaddiema li jkunu irtiraw bi żmien jistgħu volontarjament
jissieħbu ukoll.

3.2 Dawk affiljati mal-ARTU igawdu mil-istess,
restrizzjonijiet u privileġġi li huma imposti bil-liġi u/jew
regolamenti oħra fuq l-istess Unjin.

3.3 Kull membru fl-Unjin jista' jagħżel li jtemm is-sħubija
tiegħu bħala membru tal-istess Unjin:

 permezz ta' ittra bil-miktub lit-Teżorier u jew is-
Segretraju tal-Kumitat Ċentrali,

jew
 mal-mewt tiegħu, meta jkun għadu membru,
jew
 mela persuna ma tibqax taħdem ,
u
 fil-każ li xi membru ma jkunx ikkontribwixxa b'mod

finanzjarju għas-sħubija tiegħu għal tliet snin
konsekuttivi. F'dan il-każ, it-Teżorier għandu jibgħat
ittra lill-membru li jkun naqas li jħallas kif indikat, fejn
jinfurmak li s-sħubija tiegħu bħala membru tal-Unjin
ser tiġi tterminata.

3.4. It-Teżorier għandu jżomm database aġġornata li
tinkludi lista sħiħa tal-membri tal-Unjin bil-pagamenti
rispettivi tagħhom.



ARTIKOLU 4
Il-membri

4.1 Il-membri kollha għandhom id-dritt li jeleġġu membri
jew li jiġu eletti membri fil-Kumitat Ċentrali.

4.2 Membru jkun marbut b'dan l-istatut u bid-deċiżjonijiet
li jintlaħqu skont il-proċess demokratiku intern.

4.3 Kull membru għandu jħallas il-miżata għas-sħubija
tiegħu skont mu hemm stabbilit f'dan l-Istatut.

4.4 Apparti rappreżentazzjoni u servizzi offruti direttament
mill-Unjin, il-membri kollha tal-Unjin jibbenefikaw ukoll
mill-privilege card tal-ARTU.

4.5. Il-membri kollha għandhom jagħtu schemhom fil-
Unjin hekk kif ikun rikjest mill-Kumitat Ċenrali.



ARTIKOLU 5
Kompożizzjoni tal-Unjin

5.1. Il-Kumitat Ċentrali tal-Unjin

52 Il-membri tal-Unjin

53 Shopstewards



ARTIKOLU 6
Il-laqgħat

6.1 Għandu jkun hemm tliet tipi ta' laqgħat:

a) Lagħqa tal-Kumitat Ċentrali,
b) Laqgħa miftuħa għall-membri kollha li tissejjaħ Laqgħa
Ġenerali Anwali u
ċ) laqgħa li tissejjaħ kull erba' snin sabiex issir l-elezzjoni
għall-ħatra tal-Kumitat Ċentrali li tissejjaħ il-Laqgħa
Ġenerali .

6.2: a) Il-Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali għandha ssir sa
mhux anqas minn darba kull xahrejn u jew kull meta
tinħass il-ħtieġa

6.3: b)il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha issir kull sena
biex jingħata rendikont tal-ħidma tal-Unjin lill-membri
tagħha u kif ukoll rendikont finanzjarju

64 ċ) Il-Laqgħa Ġenerali Elettorali ssir kull erba' snin fejn
fiha ssir ukoll l-elezzjoni għall-Kumitat Ċentrali. Din
għandha tirċievi nomini ssekondati biex jinħatar kumitat
ġdid jew jiġi kkonfermat dak li jkun hemm qabel.



ARTIKOLU 7
Il-Kumitat Ċentrali

7.1 Il-Kumitat Ċentrali għandu jkun kompost minn mhux
inqas min hames (5) membri, li jinkludu l- President,
Segretarju, Teżorier u żewġ membri.

7.2 Il-membri tal-Kumitat Ċentrali għandhom jinħatru
għal terminu ta' erba' snin li jibdew jiddekorru mil-laqgħa
Ġenerali.

7.3 Il-membri eletti għandhom ikunu maħturin kif ġej:
a) Il-President għandu jkun maħtur b'mod elettiv
b) Il-karigi l-oħra għandhom jinħatru b'mod elettiv

7.4 Membru tal-Kumitat Ċentrali li jonqos milli jattendi
għal tliet (3) laqgħat konsekuttivi mingħajr raġuni valida,
jista' jiġi rimoss mill-kariga tiegħu fil Kumitat Ċentrali.

7.5 Raġuni bil-kitba għandha tingħata mill-membri li ma
jkunux jistgħu jattendu għal laqgħat tal-Kumitat lis-
Segretarju

7.6 L-aġenda tal-laqgħat tal-Kumitat Ċentrali u dak
Ġenerali għandha tkun determinata mill-President u mill-
Kumitat Ċentrali

7.7 Il-laqgħat għandhom jiġu msejħa fuq talba tal-
President jew minn membru tal-Kumitat wara li juri xewqa
bil-miktub li għandha tissejjaħ laqgħha.

7.8 Jekk il-President ikun assenti għal-laqgħa,
jahtar/jinhatar membru iehor tal-kumitat fi rwol ta' vici-
President, Jekk it-tnejn ikunu assenti, ir-rwol għandu
jieħdu s-Segretarju tal-Kumitat. F'dan il-każ, il-minuti
għandhom jittieħdu minn din il-persuna.



7.9 Il-President għandu:
 Jidderigi l-Unjin,
 Imexxi l-laqgħat tal-Kumitat Ċentrali .
 Jassisti lill-Kumitat Ċentrali fix-xogħol tiegħu,
 Ikun delegat awtomatiku sabiex jirrappreżenta l-

interessi tal-ARTU.

7.10 Il-Viċi President għandu:

7.11 F'każ t'assenza tal-President, il-Viċi President għandu:
a) B'ordni diretta mill-President imexxi l-laqgħat tal-
Kumitat Ċentrali u
b) jirrappreżenta l-Unjin kemm lokalment kif ukoll fl-
ambitu internazzjonali.

7.12 Il-Kumitat Ċentrali għandu dritt jissospendi
membru/i li ma jkunux qed jagħmlu xogħolhom jew qed
jaġixxu kontra l-interessi tal-Unjin. Id-deċiżjoni għandha
tittieħed mill-President wara konsultazzjoni u qbil mal-
membri tal-Kumitat Ċentrali.

7.13 Il-Kumitat jista', bħala mezz ta' dixxiplina kontra
membru:
a) Joħroġ twissija verbali lill-membru,
b) Joħroġ twissija bil-miktub lill-membru,
ċ) Ineħħi membru mill-kariga fil-Unjin li jkun qiegħed
jokkupa u
d) jittermina s-sħubija tal-membru fil-Unjin.

7.14 Membri li jkunu ġew suġġetti għal mezz ta' dixxiplina,
għandu jkollhom dritt ta' appell. Dan irid isir bil-miktub
lill-Amministrazzjoni Ċentrali tal-ARTU fi żmien
ħamest ijiem (5) lavorattivi. Għaldaqstant, f'każ ta' appell
l-Amministrazzjoni Ċentrali tal-ARTU għandha d-dritt tieħu
d-deċiżjoni finali.

7.15 Is-Segretarju tal-Unjin għandu:
a) Jippreżenta rapport fuq ix-xogħol u d-diskussjonijiet li
jkunu saru fil-laqgħat Ġenerali u
b) jieħu l-minuti tal-laqgħat kollha tal-ARTU



7.16 It-Teżorier għandu:
a) Jieħu ħsieb il-finanzi tal-Unjin,
b) Jieħu ħsieb il-kontijiet tal-Unjin.
ċ) Jinnegozja u jiddisponi minn flus kemm id-dħul u l-qligħ
favur l-Unjin kif ukoll fil-ħruġ minħabba ħlasijiet, xiri eċċ.

Dan kollu jista' jsir bil-permess tal-President u l-firma tal-
President hija dejjem neċessarja f'kollox. Il-firem tal
President u tat-Teżorier għandhom dejjem ikunu flimkien



ARTIKOLU 8
Finanzi

8.1 L-Unjin għandu jkollha l-kontijiet tagħha fil-banek
lokali.

8.2 It-Teżorier għandu jkun l-uffiċjal responsabbli mill-
fondi tal-Unjin.

8.3 Il-ħlasijiet għandhom dejjem isiru permezz ta' ċekk li
barra l-firma tat-Teżorier, għandu jkollu l-firma ta tnejn
minn tlett membri tal-kumitat

8.4 L-Unjin tista' tiftaħ kontijiet ta' kreditu jekk tinħass il-
ħtieġa mil-Teżorier bil-permess tal-Kumitat Ċentrali.

8.5. Il-fondi tal-Unjin jintużaw biss għax-xogħol tal-Unjin
biex jitwettqu l-għanjiet tagħha skont kif indikat aktar il-
fuq f'dan l-istatut



ARTIKOLU 9
Il-miżata

9.1 Il-miżata ta' membru għandha tkun dik stabbilita mill-
Unjin u tkun dovuta u titħallas kull sena bil-quddiem
lit-Teżorier.

9.2 Il-miżata tista' tonqos jew tiżdied permezz tat-
Teżorier wara l-approvazzjoni tal-ammont fil-Konferenza
Ġenerali.

9.3 Meta t-Teżorier jitlob li l-ammont tal-miżata jinbidel
waqt il-Konferenza Ġenerali u dan jiġi approvat
b'maġġoranza sempliċi, dan għandu jiġi fis-seħħ mill-
ewwel ġurnata tas-sena ta' wara.

9.4 Il-miżata għandha tkun ta' 50 ewro kull sena, li tkopri
s-sħubija fl-Unjin.

9.5 It-Teżorier ma għandux il-jedd jagħti l-ebda rifużjoni
fuq miżati mħallsa.



ARTIKOLU 10
Elezzjonijiet

10.1 L-elezzjoni għall-Kumitat Ċentrali għandha ssir
f'għeluq erba' snin mill-elezzjoni preċedenti.

10.2 Il-President għandu jinforma lill-membri tal-Unjin.

10.3 Ir-rit għandu jsemmi d-data, ħinijiet u l-post fejn
tkun sejra ssir l-elezzjoni.

10.4 In-nominazzjonijiet. għandhom jaslu għand il-
Kumitat Ċentrali skont ir-regolamenti li jiffissa l-istess
Kumitat .

10.5 Il-Kumitat għandu jaċċetta nominazzjonijiet minn
membri li jkollhom is-sħubija tas-sena kurrenti mħallsa.
Man-nominazzjoni għandu wkoll jiġi inkluż ritratt riċenti.

10.6 Il-lista tal-kandidati għandha titwaħħal f'post
prominenti fil-post li fih tkun sejra ssir il-votazzjoni.

10.7 Il-membri kollha li jkollhom il-miżata għas-sena
kurrenti mħallsa għandhom id-dritt tal-vot li jkun
ekwivalenti għal wieħed.

10.8 Il-kandidati bl-akbar numru ta' voti għandhom jiġu
eletti fil-Kumitat Ċentrali.

10.9 Ghanda tiġi maħtura kummissjoni elettorali
magħmula minn 3 membri li jigu magħżula qabel tibda. l-
votazzjoni mill-membri preżenti. Il-membri tal-
Kummissjoni elettorali ma jistgħux ikunu kandidati għal xi
kariga f'tali elezzjoni.



ARTIKOLU 11
Xoljiment

11.1 L-Unjin tista’ tigi xolta bil-kunsens 80% mil membri
tal-Kumitat
Ċentrali jew wara li ma jibqax ikun hemm membri
msieħba.

11.2: Fil-każ ta' xoljiment, kull bilanċ favorevoli ta' fondi,
assi, proprjetà jew xort'oħra għandu jiġi trasferit lill-
għaqda volontarja li tagħmel xogħol ta' benefiċċju lis-
soċjetà, magħżula mill-Kumitat Ċentrali.

ARTIKOLU 12
Tibdil tal-Istatut

12.1 Dan l-istatut jista' jinbidel jew jigi revokat permezz
ta' mozzjoni mressqa fil laqgħa Ġenerali mill-Kumitat
Ċentrali.

12.2 Kull tibdil jew revoka trid tkun approvata permezz ta'
vot sigriet minn żewġ terzi tal-membri preżenti għal-
laqgħa Ġenerali.

ARTIKOLU 13
Regolamenti Oħra

15.1: Kull fejn dan l-Istatut ma jitħadditx ċar biżżejjed kif
ukoll meta tinħtieġ interpretazzjoni dwar xi Regolament
ta' dan l-Istatut, il-Kumitat Ċentrali jiddeċiedi huwa.


