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Bordi zgjedhor ju informon

Zgjedhja e këshillit të ndërmarrjes 2018
– Shpallja e zgjedhjeve –        

Sipas dispozitiva ligjore të parargafit § 13 të ligjit kushtetues mbi ndërmarrjet (BetrVG) në ndërmarrjet e punës janë për të zgjedhur më se voni deri ne fund të muajit Maj të vitit 2018 Këshilla të ri të ndërmarrjeve.  Prandaj me anë te kësaj edhe shpallet zgjedhja e Këshillit të ri për kompanin në vazhdim e sipër

...................................................................................................................................................

Me lëshimin e kësaj shpallje të zgjedhjeve është inicijuar zgjedhja e Këshillit të ndërmarrjes. Kjo shpallje e zgjedhjeve ju informon më gjërësisht në lidhje me pikat e veçanta të zgjedhjeve paraprake. 

Kush mund të votoj, kush mund të votohet?  
1.
Të drejtë votimi kanë të gjitha punëmarrëset dhe të gjithë punëmarrësit e ndërmarrjes së punës, të cilët ditën e Mbledhjes së ndërmarrjes për zgjedhjet (Data: ..................................) e kanë përfunduar moshën 18-vjeçare, dhe atë, me sa të njejtit nuk kanë një pozicion pune si të punësuar në Udhëheqësi të kompanisë. Të drejtë vote kanë edhe ato te cilët janë të punësuar me detyra shtëpie, por të cilët në fushën kryesore edhe punojnë për ndërmarrjen. Së fundi një të drejte vote kanë gjithashtu edhe punëmarrësit/punëmarrëset e një kompanie tjetër, të cilët ju janë dhënur në dispozicion huazimi me ofrimin e fuqisë punëtore ndërmarrjes në fjalë, dhe atë nëse të njejtit inkuadrohen në punët e ndërmarrjes për më shumë se tre muajt e fundit. Gjithashtu të drejtë vote kanë edhe punëmarrësit si dhe punonjësit zyrtar të sherbimit publik, nëse të njejtit ju janë huazuar Punëdhënësit me ofrimin e fuqisë punëtore të tyre. 

Të drejtë per tu votuar kanë të gjithë ata me te drejtë vote, të cilët i takojnë asaj ndërmarrje tash e 6 muaj ose si te punësuar në detyra shtepie në fushën kryesore kanë punuar aq kohë të gjat për ndërmarrjen në fjalë. Në atë periudh kohore gjashtëmujore te pritjes llogariten gjithashtu edhe periudhët kohore, përgjat të cilave punëmarrësi/punëmarrësja pak para hyrjes së tyre në ndërmarrje, kanë qenë duke punuar më parë në ndonjë ndërmarrje tjetër të së njejtës kompani ose në të njejtën korporatë (mbështeturi në paragrafin § 18 kryerreshti 1 ligji mbi aksionet). 
Mbi të gjitha këto llogariten gjithashtu edhe periudhët kohore së qenuri në statusin e një punëmarrësi të huazuar. Nuk mund të votohen punëmarrës të huazuar, te cilët janë duke punuar në ndërmarrje. 


2.
Për te dorzuar votën të drejtë kanë vetem ato te cilët edhe janë regjistruar më parë në listën e zgjedhjeve. 
Lista e zgjedhjeve është një regjistër me përmblehdjen e te gjithë punëmarrësve dhe punëmarrrëseve, të cilat sipas hulumtimeve të kryera nga ana e bordit zgjedhor gëzojnë të drejtën të marrin pjesë në zgjedhje; i njejti regjister njëherit edhe paraqet, se cilit prej tyre edhe i mungon e drejta pasive zgjedhore (mundësia për tu zgjedhur). Për të verifikuar korrektësin dhe plotësin e te njejtës ajo listë e zgjedhjeve do të qëndroje në dispozicion për tu shiquar prej ditës se sotme e deri në ditën e publikimit të rezultateve të zgjedhjes për çdo ditë të punës  
prej orës .............................. der në ora .........................  

për tu shiquar nga të tjerët 

në dhomën …………………………………………………………………………. . 







Lista e zgjedhjeve është jokorrekte, në qoftë se një punonjës me të drejtë votimi ose një punonjëse me të drejtë votimi nuk janë regjistruar në të njejtën listë ose anasjelltas nëse ështe regjistruar në të njejtën listë një person, i cili person nuk gëzon të drejtën e votimit. Nëse kemi të bëjmë me një rast të tillë, është e mundshme të bëhet një kundërshtim ndaj listës së zgjedhjeve. Të drejtë për nje kundërshtim të tillë ka secili punëmarrës dhe secila punëmarrëse e ndërmarrjes së punës.  

Por kundërshtimet e tilla ndaj listës së zgjedhjeve mund të mirren vetëm atëher në konsideratë, nëse të njejtat kundërshtime janë dorzuar para skadimit të një arfati prej 3 ditësh prej momentit se kur është bërë shpallja e zgjedhjeve, kjo don të thotë, me fjalë tjera deri më se voni 

më daten .............................................................

në  ....................................................................... ora

dhe atë me dorzimin e tyre pranë bordit zgjedhor; kundërshtimet e tilla janë për tu dorzuar me shkrimë; njëherit është për tu shenuar në to, se në cilat pika mbështet një kundërshtim i tillë. 




II. 	Sa i madh do të jete këshilli i ri i ndërmarrjes dhe si do të zgjedhet i njejti?  


1.

Këshilli i ri i ndërmarrjes përbëhet nga ana e ………......... anëtarëve. 


2.

Vetëm ai person i cili edhe është propozuar në kuader të një propozimi të rregullt votimi mund edhe te zgjedhet. Zgjedhja do të realizohet sipas parimeve të votimit te shumicës (zgjedhje personash).


3.

Eshtë një interes i veçantë ligjor, që në këshillin e ndërmarrjes, gjinia e cila në atë ndërmarrje gjindet në pakicë, të jete e përfaqsuar në këshillin e ndërmarrjes të pakten në përputhje me pjesën e tyre përbërëse të kuadrove punëtore (në lidhje me këtë krahasoni dispozitat ligjore të paragrafit § 15 kryerreshti 2 Ligji kushtetues mbi ndërmarrjet). Kjo është për tu marrur ne konsiderat përgjat dorzimit të propozimeve për zgjedhje. Aktualisht kemi të bëjmë me këto rrethana me sa edhe përshkruhen në vazhdim e sipër:


Punëmarrës
Numri
Pjesa 
Mashkullor


Femror




Ne me anë te kësaj ju udhëzojmë, që sipas kësaj meshkujve/femrave ju takojnë në këshillin e ndërmarrjes të paktën ……… vend(e). Numri minimal i vendeve të cilat janë te parapara për gjininë në pakicë, do te ju ndahet për atë arsye pas numrimit te votave paraprakisht kandiduesve ose kandidueseve të cilët i takojnë gjinisë e cila është në pakicë dhe atë sipas renditjes bazë votave të arritura nga ane tyre. Pas kësaj vendet tjera të mbetura do të ndahen më pasë të gjithë kandidatëve dhe kandidateve sipas rendit të votave të arritura nga ana e tyre.       







Sie dhe deri kur mund te dorëzohen propozimet për zgjedhje?  

Me anë te kësaj kërkohet nga koleget dhe kolegët te cilët kanë të drejtë votimi si dhe sindikatat e punës te cilat janë të përfaqsuara në ndërmarrjen e punës, të paraqesin pranë bordit zgjedhor propozimet e tyre për zgjedhje në lidhje me zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të ndërmarrjes.   



1.

Propozimet për zgjedhje mund te mirren në konsiderat vetem atëherë, në qoftë se edhe janë paraqitur pranë bordit zgjedhor më së voni 1 javë para Mbledhjes së ndërmarrjes në të cilën mbledhje edhe është për tu zgjedhur Këshilli i ndërmarrjes. Prandaj me anë të kësaj, të tillat duhet të jenë dorzuar me shkrimë më së voni deri 

më daten  ...............................................................

në ora   .........................................................................

pranë bordit zgjedhor. Rekomandohet urgjentisht, të bëhet dorzimi i propozimeve për zgjedhje sa më herët, që në atë mënyrë të arrihet të korigjohen nga ana e bordit zgjedhor kundërshtimet e mundshme brenda afatit të paraparë. 

Propozimet për zgjedhje të cilat dorëzohen pas skadimit të afatit të lartëpërshkruar, janë të pavlefshme dhe për atë arsye edhe nuk do të lejohen për pjesëmarrje në zgjedhje. 



2.

Përveq te përshkruarës më lartë, një propozim për zgjedhje njëherit është mundshme të lejohet për pjesëmarrje në zgjedhje vetëm atëherë, në qoftë se i njejti edhe është mbështetur me anë të nënshkrimeve nga ana e pjestarve tjerë të kuadrit punëtor me te drejte votimi. Nënshkrimet tyre duhet dorëzuar pranë bordit zgjedhor në formë origjinale. Të gjitha porpozimet për zgjedhje duhet të jenë te mbështetura te paktën nga ……... punëmarrëse dhe punëmarrëse me të drejtë votimi. Secili punëtor dhe secila punëtore me të drejtë votimi mund të mbështet me nënshkrimin e tijë/sajë vetëm një propozim për zgjedhje. 

Propozimet për zgjedhje të cilat dorëzohen me atë rast nëpërmes një sindikate të punës e cila ka përfaqsim të sajë në ndërmarrjen e punës, nuk kanë nevojë te mbështetën edhe nga ana e anëtarëve te kuadrove punëtore; në vend të kësaj, ato propozime duhet jenë të nënshkruara nga dy përfaqsues të asaj sindikate të punës. 
 
3.

Në një propozim për zgjedhje mund të propozohen disa kandidues ose kandiduese. Ai propozim për zgjedhje duhet të jete i përpiluar në atë mënyrë që nënshkrimet e mbështetësve të tyre në të i përfshijnë mënyrë të dukshme të gjithë kandiduesit dhe te gjitha kandidueset; për atë arsye fshirjet dhe plotësimet shtesë mund edhe të sjellin deri tek ajo që propozimi i dorzuar për zgjedhje të jetë i pavlefshëm. Përveq mbiemrit familjar janë për tu shenuar në to edhe emri, datëlindja dhe lloji i detyres së punësimit në ndërmarrjen e punës për kandidueset dhe për kandiduesët. 

4.

Gjatë përgatitjes së propozimeve zgjedhore duhet të kujdeset që të gjitha departamentet e ndërmarrjes, duke përfshirë edhe degët e jashtme dhe të gjitha llojet e punësimit, të jenë të përfaqsuara në mënyrë të duhur në këshillin e punës. 




5.

Nga propozimet për zgjedhje duhet të jetë e dukshme, se cili nënshkrues apo cila nënshkruese është e autorizuar për përfaqsim të propozimit për zgjedhje ndaj bordit zgjedhor dhe për pranimin e deklaratave dhe vendimeve të bordit zgjedhor (zëdhënësi/zëdhënësja e propozimit për zgjedhje); nëse një shenim i tillë mungon, atëher ai nënshkrues apo ajo nënshkruese, i cili apo e cila e ka vendosur nënshkrimin e tijë apo nënshkrimin e sajë si mbështetës/e në pozicion të  parë, do të konsiderohet si folës/e. 

Propozimeve për zgjedhje duhet patjetër të ju bashkankgitet me ate rast gjithashtu edhe pëlqimi me shkrimë i kandiduesve apo i kandidueseve për tu regjistruar në propozimin për zgjedhje; ajo deklaratë e tillë është e parevokueshme. 

6.

Për detajet e mëtjeshme në lidhje me propozimet për zgjedhje, e veçanërisht në lidhje me mundësin e korrigjimit të mangësive të vërtetuara në ato raste, ne ju referohemi të bazoheni në dispozitat ligjore të paragrafeve §§ 6, 7, 8 dhe 36 kryerreshti 5 të Rregullores së Zgjedhjeve të ligjit kushtetues mbi ndërmarrjet e punës (WahlO). Një ekzemplar i tekstit të Rregullores së Zgjedhjeve ju qëndron së bashku me listën e votimeve në dispozicion në dhomën e përshkruar më lartë gjatë periduhes kohore të përshkruar atje (në lidhje me këte krahasoni pikën nën I.2). 


7.

Formularët e propozimeve për zgjedhje mund të mirren nga Bordi zgjedhor. Përdorimi i këtyre formularëve nuk është i detyrueshëm; të gjitha propozimet për zgjedhje të cilat plotësojnë kërkesat e radhitura më sipër do të mirren në konsiderat. 


8.	Udhëzim i rëndësishëm 

Në qoftë se brenda afatit të paraparë nuk dorëzohen fare propozime për zgjedhje, në ate rast zgjedhjet duhet të anulohen. Me atë rast bordi zgjedhor humbet të drejtën dhe obligimin e tijë, për te zbatuar më tutje zgjedhjet për këshillin e punës.


                   IV.	Si dhe kur do te votohet?


1.

Propozimet për zgjedhje të cilat kanë arritur të dorëzohen brenda afatit të paraparë dhe të cilat në pikat tjera janë te rregullta do të shpallen në te njejten mënyrë sikurse kjo shpallje e zgjedhjeve; te njejtat do të postohen këtu më së voni 

prej datës ..............................................................................  .


2.

Votimi do të mbahet ne kuadër të një Mbledhje të ndërmarrjes së punës, ku edhe ftoheni me anë të kësaj 

për më daten ........................................................................

në ora  ................................................................................

në dhomën ..........................................................................

Atë ditë, në ate dhomë është i mundshëm të behet votimi deri më së voni në ora ………........... . 



3.	Votimi nepërmes letrës

Ai i cili ditën e votimit është i penguar të jepë votën e tijë personalisht në lokalin e zgjedhjeve, i njejti ke mundësin të dorëzoj votën e tijë edhe me anë të letrës, kjo don te thotë me anë të dorzimit të votës me shkrimë.

Në rast nevoje të tillë, dokumentacionet e nevojshme për një votim të tillë mund të kërkohen menjëher pranë bordit zgjedhor; me atë rast duhet të shenohet se në cilën adresë duhet dërguar ato dokumentacione. Dokumentacionet e tilla mund të dergohen më pasë përafërsisht 5 ditë para ditës së Mbledhjes së zgjedhjes së këshillit të punës, pra me fjalë tjera përafërsisht më daten ......................... ; prej asaj kohe e tutje ato dokumentacione të duhura për votim me anë te letrës mund të mirren pranë bordit zgjedhor përgjat orarit të tyre te punës.  

Kërkesa për votimin me shkrimë (votimi me anë të letrës) duhet të ketë arritur pranë bordit zgjedhor së paku tri ditë para Mbledhjes së këshillit të punës për zgjedhje, pra me fjalë tjera më se voni  

më daten ...............................................................................

në ora	....................................................................................


Votimi me anë te letrës realizohet me dërgesen kthyese te fletëvotimeve të plotësuara në kohë te duhur në bordin zgjedhor, dhe atë duke dërguar të njejtin me anë të zarfit të paraparë për një të tillë i cili ju është derguar me atë rast me përmbajtje pulle postare. Ky zarf duhet të arrijë pranë bordit zgjedhor më së voni deri në momentin e fillimit të numërimit te votave këtu, pra me fjalë tjera   

më daten ...............................................................................

në ora	.....................................................................................

në vendin e numërimit të votave 

në dhomën ………………………………………………………….. .



4.

Votueset dhe votuesit mund të zgjedhin përgjat votimit në mes të secilit prej kandiduesve dhe kandidueseve individulaisht.  Secili votues dhe secila votuese posedon në përputhje me numrin e përgjithshme të vendeve të cilat janë për tu ndarë në këshillin e ndërmarrjes së punës ……... vota, të cilat ai ose ajo mund ti japë kandiduesve apo kandidueseve; secilit kandidues, respektivisht seciles kandiduese mund të ju jipet maksimalisht vetem nga një votë. Fletëvotimet në të cilat janë votuar (plotësuar) më shumë kandidues, respektivisht më shumë kandiduese, se sa edhe mund të jipen vende në këshillin e ndërmarrjes, janë të pavlefshme dhe nuk do të mirren fare në konsiderat përgjat numërimit të votave. 


5.

Dorzimi i votës realizohet me plotësimin e fushës e cila është e paraparë për një gjë të tillë në fletën e votimit. Fletëvotimet te cilat janë mbushur në ate mënyrë, ku nuk mund te shifet qartazi vullneti i votuesit, janë të pavlefshme dhe nuk do të mirren fare në konsiderat përgjat numërimit të votave. Gjithashtu të pavlefshëmn janë edhe ate fletëvotime të cilat janë përshkruar me çfardo komentare, shtesa apo me çfardo indikacione tjera.





V. Ftesë për numrimin e votova - Komunikimi i rezultateve të zgjedhjes 

Se kur do te numërohen votat e dorzuara, varet nga ajo se a është përdorur e drejta 
për të votuar nëpërmes letre, kjo don te thotë se a është përdorur e drejta për dorzimin e mëvonshëm të votës. 

Fillimisht ështe planifikuar, të behet numërimi i votave menjëher pas përfundimit të dorzimit të votave, pra me fjalë tjera  

më daten  .....................................................................................

prej orës  ......................................................................................

në dhomën ..................................................................................

dhe njëherit edhe të komunikohet gojarisht rezultati i përkohshëm i zgjedhjeve.  

Nëse do të kishim të bënim me rastin e kërkesës së parashtruar për dorzim të votës në mënyrë të mëvonshme, me anë te kësaj vendoset te bëhet numërimi i votave dhe komunikimi i rezultatit të përkoshëm të zgjedhjeve

për më daten  ...............................................................................

prej orës  ......................................................................................

në dhomën ..................................................................................


Bordi zgjedhor do të shpallë pak para Mbledhjes së ndërmarrjes për zgjedhjen e Këshillit të ndërmarrjes, se në cilin prej atyre dy termineve do të vijë edhe deri tek numërimi i votave të dorzuara. Në lidhje me të njejtën do të informoheni në mënyrë shtesë edhe gojarisht përgjat Mbledhjes së ndërmarrjes.  

Sidoqoftë, numëri i votave do të realizohet në mënyrë publike; të gjitha koleget dhe te gjithë kolegët ftohen me anë të kësaj të vëzhgojnë me atë rast numërimin e votave të dorzuara.   

Shpallja zyrtare e rezultatit të zgjedhjeve do të realizohet vetëm pak kohë pas numërimit të të gjitha votave në të gjitha qendrat, në të cilat edhe është postuar më parë kjo shpallje e zgjedhjeve.  


  VI. Thirrje për mbështetje të bordit zgjedhor  

Aluzionet në lidhje me deficitet e mundshme, parregullsitë, ose pengesat përgjat pregaditjes së procesit zgjedhor, ose përgjat zhvillimit të zgjedhjeve ose përgjat dorzimit te votave, mirren përsipër nga secili anëtar i bordit zgjedhor.  


                   VII. Sie dhe kur mund të kontaktohet bordi zgjedhor? 

Kundershtimet ose deklratat tjera, të cilat janë për të ju dorzuar me atë rast bordit zgjedhor, janë për te ju drejtuar kryetarit të bordit zgjedhor  

Zotëri/Zonja ......................................................................................................

ai/ajo mund te kontaktohen personalisht edhe në mënyrë telefonike gjate orarit të rregullt të punës: ………………………………………………………………………………………..
VIII.     Ku mund te gjejë edhe më shumë informacione ne lidhje me procesin e zgjedhjeve           të     këshillit të ndërmarrjes? 

Sa i përket detajeve të shumta të mëtejshme të procedurës zgjedhore, i referohemi Ligjit Kushtetues mbi ndërmarrjet (dispozitat ligjore të paragrafeve §§ 1 deri në 20) si dhe Rregulllores se zgjedhjeve të miratuar për atë qëllim. Përmbajtja tekstore e Rregullores së zgjedhjeve është e eksponuar për tu shiquar atje ku edhe është eksponuar lista e zgjedhjeve; në lidhje me këte vlejnë periudhet kohore të përshkruara më saktësisht atje. 


............................................................, me daten ...........................	2018


Bordi zgjedhor
....................................                      …………………………. 	          ….……………………….	

Anëtarët tjerë te bordit zgjedhor mund të kontaktohen personalisht dhe në mënyrë telefonike.
Zëvendësi/zëvendesja zotëri/zonja…………………………………………………………………….

Zotëri/Zonja .................................................................................................................................




Shenim intern i bordit zgjedhor në lidhje me këte shpallje të zgjedhjeve

e postuar

postimi është kontrolluar

Ky postim ështe për tu hequr 2 javë pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve dhe njëherit të ju dorëzohet më tutje bordit zgjedhor; afati i fundit është më daten: 30.06.2018

I hequr







Shënimi në lidhje me shpalljen e zgjedhjeve 

