
 

 

Forza Nazzjonali 
 

Ftehim bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku għall-Elezzjoni Ġenerali 

 
1. Il-Partit Nazzjonalista (PN) u l-Partit Demokratiku (PD) huma mħassba serjament dwar is-

sitwazzjoni politika preżenti fil-pajjiż u jaqblu li, fl-interess nazzjonali, jikkoperaw flimkien 
biex isseħħ bidla radikola għall-aħjar fil-mod kif qed jiġi ggvernat il-pajjiż. 

 
2. Għal dan il-għan, il-PN u l-PD illum laħqu ftehim biex flimkien jiffurmaw forza politika li 

permezz tagħha huma jkunu jistgħu jippreżentaw lista ta’ kandidati komuni għall-elezzjoni 
ġenerali li ġejja. Huma fiduċjużi li, bil-ħidma tagħhom minn issa sal-elezzjoni, din il-Forza 
Nazzjonali tista’ tikseb l-appoġġ tal-Maltin u l-Għawdxin kollha:  

• governanza tajba; 

• ġustizzja soċjali; 

• ekonomija sostenibbli u ħolqien tax-xogħol; 

• ħarsien xieraq tal-ambjent; 

• tiġdid Kostitutzzjonali. 
 
3. Il-PN u l-PD se jaħdmu flimkien biex jippreżentaw lill-poplu Malti u Għawdxi programm 

elettorali li l-Gvern il-ġdid ikun marbut li jwettaq. 
 
4. Il-PN u l-PD jaqblu li, kif inhu xieraq, il-Gvern ġdid jieħu deċiżjonijiet u jagħmel ħatriet 

dejjem fl-interess nazzjonali u mingħajr kunsiderazzjonijiet ta’ natura partiġġjana. 
 
5. Il-PN u l-PD jaqblu li fl-elezzjoni ġenerali li ġejja, tiġi preżentata lista elettorali waħda li 

tissodisfa l-kriterji kollha tal-liġi elettorali li permezz tagħha, l-ewwel preferenzi mogħtija 
lill-kandidati kollha fuq il-lista elettorali jkunu jistgħu jingħaddu bħala preferenzi moħgtija 
lil partit wieħed għall-finijiet tal-liġi elettorali u t-tħaddim tal-Kostituzzjoni. Fid-dawl ta’ 
dan, il-PN u l-PD jaqblu li l-lista elettorali tkun iġġib l-isem tal-Partit Nazzjonalista u li s-
simbolu li għandu jkun l-arma tal-Partit Nazzjonalista. Fil-każ ta’ kandidati li jkunu ġejjin 
mill-PD, id-dettalji li jidhru wara l-isem ta’ kull kandidat/a għandu jinkludi d-deskrizzjoni 
jew laqam “Tal-Orange” jew “Tal-Oranġjo”. 

 
6. L-għażla tal-kandidati u tad-distretti elettorali li fihom jikkontestaw tibqa’ prerogattiva tal-

partit rispettiv tagħhom u xejn ma jeskludi li l-partiti jikkonsultaw informalment ma’ xulxin 
qabel ma’ partit jieħu deċiżjoni fuq il-kandidaturi. 

 
7. Kull kandidat/a jibqa’/tibqa’ taħt id-dixxiplina tal-partit rispettiv tiegħu/tagħha u xejn ma 

jeskludi li l-partiti jikkonsultaw informalment ma’ xulxin jekk iqumu kwistjonijiet dwar l-
imġieba tal-kandidati tagħhom b’mod partikolari waqt il-kampanja elettorali. 

 


