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It-Trattat ta’ Riforma u l-impatt tiegħu fuq il-Politika Strtutturali u ta’ Koeżjoni 

Introduzzjoni 
 
Is-seklu 21 joffri sfidi ġodda bħall-globalizzazzjoni, is-sigurtà ta’ l-enerġija, it-taqbida kontra il-
bidla fil-klima, l-immigrazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, iżda jiftaħ ukoll prospettivi ġodda. 
Is-soċjetà Ewropea tiddisponi mill-kreattività u l-kapaċitajiet li hemm bżonn sabiex jingħelbu 
dawn l-isfidi. Madanakollu, sabiex dawn il-valuri jinżammu u jissaħħu, l-Ewropa trid tadatta 
ruħha u tipprepara ruħha għat-tibdil. Għandha wkoll taċċerta ruħha li jkollha l-mezzi kollha 
sabiex twettaq il-pjani tagħha.  
 
L-Istati Membri ma jistgħux jikkumbattu l-isfidi tal-preżent u tal-futur waħedhom: huwa biss 
b’mod kollettiv li dawn jistgħu jingħelbu b’mod effettiv, u fl-aħħar sejrin jitwaqqfu l-mezzi 
sabiex dan iseħħ. Din hija l-missjoni ta’ l-Unjoni Ewropea (UE) u r-raġuni għalfejn għandu 
jkollha Trattati tajba, istituzzjonijiet tajba u metodi ta’ ħidma tajba. 
 
L-istituzzjonijet u l-metodi ta’ ħidma għandhom jibbenifikaw minn proċess deċiżjonali 
simplifikat, li jadatta ruħu għat-tibdil rapidu tad-dinja attwali. Għandhom ikunu wkoll 
demokratiċi, peress illi s-soċjetà Ewropea għandha stennija għolja ħafna fejn jidħlu l-leġittimità, 
it-trasparenza u r-responsabilità. Il-leġittimità tal-pjan Ewropew għandha tibbaża ruħha mhux 
biss fuq l-azzjonijiet tagħha, iżda ukoll fuq il-metodu ta’ l-operat tagħha. 
 
Għalkemm ratifikat fil-maġġoranza ta’ l-Istati Membri, it-Trattat Kostituzzjonali ma irnexxilux 
jikseb l-unanimità. Il-perjodu ta’ riflessjoni li segwa, serva madanakollu bħala mezz sabiex l-
Unjoni taħdem fuq possibilitajiet ġodda. 
 
Meta ġie kkunsidrat li l-proċess ta’ ratifika tat-Trattat Kostituzzjonali ma ħadimx, kien hemm l-
urġenza li l-metodu ta’ l-operat ta’ l-Ewropa jinbidel. 
 
Stadji differenti li jwasslu għal Regolament istituzzjonali ingħelbu, kemm jekk kienu jittrattaw 
il-kuntest adottat mill-Kunsill Ewropew f’Ġunju 2006, id-dikjarazzjoni ta’ Berlin f’Marzu 2007 
kif ukoll il-ftehim globali ta’ Ġunju 2007 li wassal għall-elementi li kellhom bżonn jinbidlu. Fl-
istess ħin, l-UE kkonfermat liċ-ċittadini Ewropej li kienet determinata li tbiddel il-politika 
tagħha, kemm rigward it-tkabbir ekonomiku kif ukoll rigward il-ħolqien ta’ l-impjiegi, ta’ l- 
enerġija, tal-migrazzjoni, tal-bidla fil-klima u ta’ l-innovazzjoni.  
 
Hekk kif beda l-perjodu ta’ konsultazzjonijiet politiċi, f’Ġunju 2007 il-Kunsill Ewropew 
iddeċieda li jsejjaħ Konferenza Intergovernattiva (KIG) f’Lulju ta’ l-istess sena. Għal dan il-
għan ġie ffirmat mandat preċiż sabiex jiġu definiti l-elementi differenti tar-riforma. B’hekk il-
KIG jkollha l-għan li tadotta t-test ta’ Trattat sabiex issaħħaħ l-effiċjenza u l-leġittimità 
demokratika ta’ l-Unjoni wara t-tkabbir u sabiex ittejjeb il-koerenza ta’ l-azzjoni esterna tagħha. 
 
Dan il-memorandum jagħti rendikont dwar il-progress li jwassal għal Trattat ġdid u jeżamina l-
impatt tiegħu fuq il-politika strutturali u ta’ koeżjoni. Jiffoka wkoll fuq ir-reazzjonijiet u l-
kontribuzzjonijiet ta’ l-atturi prinċipali, l-Istituzzjonijiet Ewropej u r-rappreżentanti tas-Soċjetà 
Ċivili: il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions, biex insemmu ftit minnhom.  
 
Fl-aħħar nett, ifisser t-tip ta’ ratifiki ppjanati għall-adozzjoni tat-test definittiv. 
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It-Trattat ta’ Riforma u l-impatt tiegħu fuq il-Politika Strtutturali u ta’ Koeżjoni 

1.  Lejn il-KIG 
 
Il-kontribut tal-Parlament Ewropew għall-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta’ Ġunju 2007 ġie 
ppreżentat permezz ta’ rapport ta’ Elmar Brok1 u ta’ Enrique Baron Crespo2 dwar "It-tkomplija 
tal-proċess kostituzzjonali ta’ l-UE". Dan ir-rapport ġie adottat b’maġġoranza kbira fis-7 ta’ 
Ġunju 2007. 
 
Il-messaġġ prinċipali tar-rapport huwa li l-Parlament Ewropew sejjer jopponi kull pjan ta’ 
Trattat ġdid li ma jkunx sejjer itejjeb id-demokrazija, it-trasparenza u d-drittijiet taċ-ċittadini. Id-
deputati reġgħu kkonfermaw l-appoġġ tagħhom rigward il-kontenut u s-sustanza tat-Trattat 
Kostituzzjonali li jridu jipproteġu. B’hekk, il-Parlament Ewropew insista notevolment sabiex 
jitħarsu l-prinċipji fundamentali kollha, inkluża n-natura doppja ta’ l-Unjoni – l-unjoni ta’ l-
Istati u taċ-ċittadini – il-prevalenza tal-Liġi Ewropea, it-tipoloġija l-ġdida ta’ l-atti u tal-
proċeduri, il-ġerarkija tan-normi u l-personalità legali ta’ l-UE. Id-deputati talbu wkoll sabiex 
tinżamm il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u n-natura legali u obbligatorja tagħha.  
 
Barra minn hekk, il-Parlament jitlob li t-Trattat il-ġdid jikkonsidra l-"kwistjonijiet essenzjali" li 
qamu waqt il-perjodu ta’ riflessjoni u li jiċċara kwistjonijiet oħra li digà ġew indirizzati fit-
Trattat Kostituzzjonali, bħal pereżempju: it-taqbida kontra l-bidla fil-klima, is-solidarjetà 
Ewropea fil-qasam ta’ l-enerġija, politika koerenti ta’ immigrazzjoni, il-mudell soċjali Ewropew 
fil-kuntest ta’ tibdil demografiku u ta’ globalizzazzjoni, it-taqbida kontra t-terroriżmu, id-
djalogu bejn soċjetajiet ċivilizzati, il-mekkaniżmi komuni u effiċjenti għall-koordinazzjoni tal-
politika ekonomika fiżz-Zona Ewro (filwaqt li jinżamm l-irwol tal-Bank Ċentrali Ewropew 
rigward il-politika monetarja, b’konformità mat-Trattati), il-kriterji ta’ eliġibilità u l-proċeduri 
ta’ adeżjoni ma’ l-Unjoni.  
 
Barra minn hekk, id-deputati fakkru li l-Parlament Ewropew "bħala l-unika istituzzjoni ta’ l-
Unjoni Ewropea eletta b’vot dirett universali", għandu jkun kompletament assoċjat max-
xogħlijiet tal-KIG fil-livelli kollha "u fuq kollox iktar milli kien fil-KIG ta’ l-2003 u dik ta’ l-
2004". 
 
Dan il-messaġġ issaħħaħ permezz ta’ l-appell konġunt tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti 
Nazzjonali tas-27 pajjiż membru ta’ l-UE li ltaqgħu fi Brussell fit-12 ta’ Ġunju 2007, sabiex 
jitolbu li l-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta’ Ġunju dwar it-Trattat il-ġdid ta’ l-UE, iħares is-
sustanza tat-Trattat Konstituzzjonali. Fl-okkażjoni ta’ din it-tielet konferenza parlamentari 
konġunta, bit-titolu "Il-ġejjieni ta’ l-Ewropa : flimkien… imma kif ?", id-deputati nazzjonali ta’ 
l-Istati Membri insistew ukoll fuq il-ħarsien tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità u appellaw 
għall-irwol ta’ kontroll tal-Parlamenti Nazzjonali aktar importanti fil-proċess leġiżlattiv 
komunitarju, madanakollu mingħajr ma jintalbu iżjed affarijiet milli hemm diġà ppjanati fil-
proġett tat-Trattat Kostituzzjonali. 
 
1.1.  Id-deċiżjonijiet li ttieħdu waqt il-Kunsill Ewropew  
 
In-negozjati ta’ qabel il-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta’ Ġunju 2007, kienu twal u diffiċli, 
iżda seta’ jintlaħaq ftehim wara ħafna taħbit dwar il-konvokazzjoni u l-mandat tal-KIG bir-
responsabbiltà li tiffinalizza u tadotta t-Trattat il-ġdid ta’ l-UE. Kien hemm tensjoni kbira u rari 
waqt in-negozjati mal-Polonja dwar il-kwistjoni ta’ maġġoranza doppja. Il-parteċipanti kollha 

                                                 
1 Membru tal- Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej. 
2 Membru tal- Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew. 
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It-Trattat ta’ Riforma u l-impatt tiegħu fuq il-Politika Strtutturali u ta’ Koeżjoni 

kellhom jagħmlu xi konċessjonijiet, iżda l-Presidenza Ġermaniża (immexxija mill-kanċilliera 
Angela Merkel) setgħet toħroġ id-dibattiti mill-paraliżi u tiftaħ it-triq għal trattat ġdid li jsaħħaħ 
l-effiċjenza ta’ l-UE. 
 
Il-Kunsill Ewropew qabel li wara sentejn ta’ inċertezza rigward il-proċess ta’ riforma tat-
Trattati, wasal iż-żmien li tinstab soluzzjoni għal din il-kwistjoni sabiex wieħed ikun jista’ 
jkompli għaddej. F’dan l-intervall, il-perjodu ta’ riflessjoni ppermetta li jsir dibattitu  pubbliku 
wiesa’ u ta l-kontribut tiegħu sabiex titlesta t-triq li twassal għal soluzzjoni.  
 
Għal dan il-għan, il-Kunsill Ewropew stieden il-Presidenza li jmiss (dik Portugiża) sabiex 
issejjaħ KIG sa l-aħħar ta’ Lulju 2007, hekk kif it-talbiet legali jiġu ssodisfati. 
 
1.2.  Il-konvokazzjoni u l-progress tal-KIG 
 
Il-KIG għandha twettaq il-ħidma tagħha b’konformità mal-mandat maħruġ mill-Kunsill 
Ewropew. Din bdiet fit-23 ta’ Lulju 2007 u probabbilment kellha tadotta t-Trattat ta’ Riforma 
ta’ l-UE fl-okkażjoni tal-Kunsill informali tat-18 u d-19 ta’ Ottubru 2007 f’Lisbona jew fi 
kwalunkwe każ qabel it-tmiem ta' l-2007, sabiex ikun hemm żmien biżżejjed għar-ratifika tat-
Trattat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju 2009.  
 
Il-KIG sejra titmexxa taħt ir-responsabilità ġenerali tal-Kapijiet ta’ l-Istati jew tal-Gvern, 
assistiti mill-membri tal-Kunsill "Affarijiet Ġenerali u Relazzjonijiet Esterni". Ir-rappreżentant 
tal-Kummissjoni sejjer jipparteċipa fil-ħidma tal-konferenza. Il-Parlament Ewropew, flimkien 
ma’ tliet rappreżentanti (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5), sejjer ikun 
involut mill-qrib b’mod konkre fil-ħidma tal-Konferenza. Iċ-chairman tal-Parlament Ewropew, 
Hans-Gert Pöttering, sejjer ikun jista’ jieħu sehem fil-laqgħat tal-KIG fil-livell tal-Kapijiet ta’ l-
Istat u tal-Gvern. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill sejjer jipprovdi Segretarjat għall-
Konferenza. 
 
Sejjer ikun il-kompitu l-esperti legali (tnejn għal kull delegazzjoni) li jaraw li jitfassal l-abbozz 
tat-test. Dawn l-istess esperti jibqgħu jiltaqgħu regolarment mill-aħħar ġimgħa tax-xahar ta’ 
Awwissu sabiex jirrevedu t-test f’iktar dettall qabel id-diskussjoni waqt il-laqgħa informali 
msejħa "Gymnich" tas-7 u t-8 ta’ Settembru 2007 f’Viana do Castelo fil-Portugall, fejn il-
ministri jindirizzaw il-punti l-iżjed diffiċli.  
 
Għalkemm il-parti ewlenija tax-xogħlijiet tal-KIG sejra titmexxa minn grupp ta’ avukati, il-
Presidenza Portugiża xorta tixtieq tagħti karattru miftuħ u trasparenti lil din il-KIG minħabba illi 
dan huwa proċess fejn id-destinatarji m’humiex biss l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet iżda 
wkoll iċ-ċittadini. Għalhekk, id-dokumenti kollha tal-KIG sejrin jiġu ppubblikati fuq is-sit ta’ l-
Internet tal-Presidenza Portugiża: www.eu2007.pt.  
 
1.3.  Il-mandat tal-KIG 
 
Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2007 adotta mandat preċiż, frott ta’ qbil elaborat u bi ħsieb, li 
ggarantixxa li l-KIG tkun iktar teknika milli politika u li ma tkun tista’ ssir l-ebda talba 
supplimentari. Flimkien ma’ numru ta’ elementi pożittivi, dan il-qbil ifisser li ċerti emendi 
adottati fil-KIG ta’ l-2004 ma ġewx imħarsa u li numru ta’ derogi ingħataw lil Stati Membri 
                                                 
3 Cf. supra. 
4 Cf. supra. 
5 Membru ta' l- Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa. 
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differenti. It-tneħħija ta’ ċerti elementi, li xi wħud minnhom huma ta’ natura simbolika (il-
bandiera, l-innu u l-munita ta’ l-UE), kif ukoll it-tibdil li jnaqqas il-kwalità li t-test tat-Trattat 
ikun jista’ jinqara, jifformaw l-elementi neċessarji għal ftehim globali li jkun suġġett li jiġi 
adottat mill-Istati Membri kollha.  
 
Għal Angela Merkel, is-Samit kien suċċess, mhux biss għax ippermetta li jseħħ ftehim dwar it-
Trattat il-ġdid "li jipproteġi l-materjal tal-Konstituzzjoni Ewropea ", iżda wkoll peress li kien 
possibbli li jiġi evitata – għal ftit - falliment li skond din setgħa jikkawża "telf ta’ fiduċja" u 
firdiet kbar fl-Ewropa. 
 
Il-Presidenza Portugiża ddikkjarat permezz tal-ministru tagħha għall-Affarijiet Barranin u 
chairman preżenti tal-Kunsill ta’ l-UE, Luis Amado, li l-KIG sejra titmexxa "b’osservanza strett 
tal-mandat li irċiviet" illi huwa "l-bażi u l-qafas esklussivi għall-ħidma tal-KIG ".  
 
Il-mandat għall-KIG approvat b’unanimità, huwa fil-fatt ħafna iżjed minn sempliċi mandat. 
Huwa jindika, bi preċiżjoni u fid-dettall, il-kontenut tat-Trattat il-ġdid. Il-qari b’attenzjoni tal-
"Konklużjonijiet tal-Presidenza" diġà jippermetti li jkun magħruf il-kontenut tat-Trattat ta’ 
Riforma.  Dawn huma l-elementi prinċipali tal-ftehim (li kollha jibdew japplikaw hekk kif it-
Trattat jidħol fis-seħħ, kif suppost fl-2009, bl-eċċezzjoni ta’ maġġoranza doppja): 
 
Osservazzjonijiet ġenerali. It-Trattat il-ġdid jemenda ż-żewġ Trattati eżistenti: it-Trattat attwali 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) li jżomm l-istess isem, u t-"Trattat li jistabilixxi l-Komunità 
Ewropea" li sejjer jissejjaħ it-"Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-Unjoni" (il-kelma "Komunità" 
sejra tiġi sostitwita kullimkien permezz tal-kelma "Unjoni"). Dawn iż-żewġ Trattati m’humiex 
sejrin ikollhom karattru kostituzzjonali. It-terminoloġija li sejra tiġi użata tirriffletti dan it-tibdil: 
it-terminu "Kostituzzjoni" ma jibqax jintuża, il-"Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin ta’ l-Unjoni " 
sejjer jissejjaħ « ir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarjiet Barranin u l-Politika dwar 
is-Sigurtà » u d-denominazzjonijet "liġi" u "liġi qafas" sejrin jiġu abbandunati, filwaqt li d-
denominazzjonijiet eżistenti "regolamenti", "direttivi" u "deċiżjonijiet" sejrin jinżammu. 
 
Bl-istess mod, m'hu sejjer ikun hemm l-ebda artikolu fit-Trattati emendati li jsemmi s-simboli ta' 
l-UE bħalma huma l-bandiera, l-innu jew il-munita. 
 

Rigward il-prevalenza tal-Liġi ta’ l-UE, il-KIG sejra tadotta dikjarazzjoni li tfakkar il-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. L-Artikolu dwar il-prevalenza tal-Liġi ta’ l-
Unjoni ma jerġax jintuża fit-TFUE, iżda il-KIG sejra tadotta d-dikjarazzjoni li ġejja (Nru 27) 
flimkien ma’ l-opinjoni tas-Servizz Legali tal-Kunsill :  

"Il-Konferenza tfakkar li, skond il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, it-
Trattati u l-Liġi adottata mill-Unjoni fuq il-bażi tat-Trattati jipprevalu fuq il-Liġi ta’ l-Istati 
Membri,taħt il-kundizzjonijiet definiti mill-ġurisprudenza msemmija.  
 

Opinjoni tas-Servizz Legali tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 2007 

Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jidher li l-prevalenza tal-Liġi Komunitarja hija 
prinċipju fundamentali tal-Liġi msemmija. Skond il-Qorti, il-prinċipju huwa inerenti fin-natura 
partikolari tal-Komunità Ewropea. Fi żmien l-ewwel sentenza ta’ din il-ġurisprudenza  
stabbilita (sentenza tal-15 ta’ Lulju 1964 għall-kawża 6/64, Costa kontra ENEL 1), il-
prevalenza ma ssemmietx fit-Trattat. Attwalment dejjem jiġri hekk. Il-fatt li l-prinċipju ta’ 
prevalenza ma jinstabx fit-Trattat il-ġdid ma jbiddel f’xejn la l-eżistenza ta’ dan il-prinċipju u 
lanqas il-ġurisprudenza fis-seħħ tal-Qorti tal-Ġustizzja." 
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Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Għalkemm it-test integrali tal-Karta m’huwiex sejjer 
jidher fit-Trattat, il-Karta sejra jkollha natura obbligatorja kullimkien fi ħhan l-UE ħlief fir-
Renju Unit u fil-Polonja. Barra minn hekk, hija tkun akkompanjata mid-dikjarazzjoni unilaterali 
tal-Polonja (Nru 51): 

"Il-Karta ma ddgħajjef bl-ebda mod id-dritt ta' l-Istati Membri li jilleġiżlaw fl-isfera tal-
moralità pubblika, tal-liġi tal-familja kif ukoll tal-ħarsien tad-dinjità umana u tarr-rispett għall-
integrità fiżika u morali tal-bniedem." 
 
Għall-mistoqsija mressqa mid-delegazzjonijiet ta’ dawn iż-żewġ pajjiżi, il-protokoll Nru 7 
jispjega li: 

  l-Karta ma testendix is-setgħa tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, jew kwalunkwe qorti tal-
ġustizzja tal-Polonja jew tar-Renju Unit, biex tevalwa jekk l-liġijiet, jew il-prattiki legali 
tal-Polonja jew tar-Renju Unit ikunux inkonsistenti mad-drittijiet, il-libertajiet u l-
prinċipji fundamentali tal-Karta. 
 

  m’hemm xejn fil-Karta li jista’ joħloq drittijiet suġġetti għall-qrati applikabbli għall-
Polonja jew għar-Renju Unit ħlief sa fejn il-Polonja jew ir-Renju Unit ikunu pprovdew 
għal tali drittijiet fil-liġi nazzjonali tagħhom. 

  
  sakemm dispożizzjoni tal-Karta tirreferi għall-prattiki u għal-Liġijiet nazzjonali, hija 

tapplika biss għall-Polonja jew għar-Renju Unit sa fejn id-drittijiet u l-prinċipji li jinsabu 
fiha huma rikonoxxuti fil-Liġi jew fil-prattiki tal-Polonja jew tar-Renju Unit. 

 
L-esperti legali li jippreparaw il-verżjoni definittiva ta’ l-abbozz fl-aħħar waslu għal qbil. 
B’hekk, it-test integrali tal-Karta sejjer jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-UE b’referenza 
fit-Trattat li terġa’ tieħdok għal din il-pubblikazzjoni. Il-Karta sejra tkun ukoll pproklamata 
b’mod solenni mill-Presidenti tat-tliet istituzzjonijiet (il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew) qabel ma jiġi ffrimat it-Trattat. Id-derogi Brittaniċi u Pollakki rigward l-
implimentazzjoni tal-Karta fit-territorji tagħhom sejrin jitniżżlu fi protokolli. 
 
Dispożizzjonijiet relatati ma’ l-istituzzjonijiet. Il-bidliet istituzzjonali miftehma waqt il-KIG 
ta' l-2004 sejrin jiġu integrati parti fit-Trattat dwar l-UE u parti fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
ta’ l-UE. 
 
It-Titolu III il-ġdid tat-Trattat dwar l-UE sejjer jagħti perspettiva ġenerali tas-sistema 
istituzzjonali u sejjer jiddelinja l-emendi għas-sistema eżistenti, jiġifieri ta’ l-Artikoli dwar l-
istituzzjonijiet ta' l-Unjoni, il-Parlament Ewropew (il-kompożizzjoni l-ġdida), il-Kunsill 
Ewropew (trasformazzjoni f'istituzzjoni li tinkludi l-modalitajiet tal-votazzjoni u l-ħolqien tal-
funzjoni ta' President), il-Kunsill (introduzzjoni tas-sistema ta' votazzjoni b'maġġoranza doppja 
u bidliet fis-sistema ta' Presidenza tal-Kunsill li ddum sitt xhur, bil-possibbiltà li din tiġi 
modifikata), il-Kummissjoni Ewropea (kompożizzjoni ġdida u tisħiħ ta’ l-irwol tal-President 
tagħha), il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' l-Unjoni (ħolqien tal-funzjoni l-ġdida, bit-titolu 
tagħha mibdul għal Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika dwar 
is-Sigurta) u l-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-UE. 
 
Estensjoni tal-proċedura ta’ kodeċiżjoni. Iż-żieda fir-rikors għall-kodeċiżjoni (l-oqsma żdiedu 
minn 37 għal 86) tpoġġi lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq livell ta’ ugwaljanza għall-parti 
l-kbira tal-Liġi Komunitarja. Hija tapplika b’mod partokolari għal ċerti oqsma ewlenin, bħal ma 
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huma l-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. Il-Parlament jirċievi wkoll setgħat ġodda rigward il-baġit 
u l-ftehimiet internazzjonali.  
 
Estenzjoni tal-vot għall-maġġoranza kwalifikata. Il-maġġoranza kwalifikata ssir ir-regola 
għal 51 qasam supplimentari, fosthom il-koperazzjoni ġudizzjarja u dik tal-pulizija, l-
edukazzjoni jew il-politika ekonomika. L-unanimità tibqa’ r-regola għall-Politika Barranija, 
għas-Sigurtà sSoċjali, għat-Tassazzjoni u għall-Kultura. Il-Gran Brittajna kisbet deroga dwar il-
koperazzjoni ġudizzjarja u dik tal-pulizija. 
 
Maġġoranza doppja. Is-soluzzjoni li nstabet fl-aħħar, tipprevedi bosta fażijiet qabel l-
implimentazzjoni sempliċi tal-maġġoranza doppja (55% ta’ l-Istati Membri li jirrappreżentaw 
ta’ l-inqas 65% tal-popolazzjoni ta’ l-UE) fl-2017:  

  iż-żamma tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Nizza (votazzjoni mwieżna) sal-31 ta’ 
Ottubru 2014;  

  it-tkomplija ta’ perjodu transitorju bejn l-1 ta’ Novembru 2014 sal-31 ta’ Marzu 2017 li 
matulu tiġi implimentata l-maġġoranza doppja, ħlief fil-każ fejn Stat Membru jitlob l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Nizza.  

Barra minn hekk, sal-31 ta’ Marzu 2017, Stat Membru jista’ jinvoka il-"Kompromess Ioannina". 
Dan il-kompromess adottat fl-1994 jippermetti lill-Presidenza li titlob deliberazzjoni ġdida ta’ 
test meta numru ta’ Stati Membri jkunu jridu jopponuh u jkunu resqin lejn minoranza ta’ veto, 
mingħajr ma jilħquh. Mill-1 ta’ April 2017 l-applikazzjoni tal-maġġoranza doppja bil-possibilità 
li jkun hemm invokazzjoni għall-"Kompromess Ioannina" sejra tkun iżjed faċli milli matul il-
perjodu transitorju. 
 
Presidenza permanenti. In-nomina ta’ President tal-Kunsill Ewropew, li jmexxi l-Unjoni 
b’mandat ta’ sentejn u nofs li jiġġedded darba. Din l-istituzzjoni ġdida ġġib fit-tmiem tagħha s-
sistema ta’ presidenza b’rotazzjoni. Il-funzjoni ta’ President ma tkunx kompatibbli mar-
responsabilitajiet nazzjonali l-oħra kollha. 
 
Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Politika Barranija u għas-Sigurta. Fuq talba ta’ 
bosta pajjiżi (ir-Renju Unit, l-Olanda, ir-Repubblika Ċeka), it-titolu ta’ "Ministru Ewropew" 
tneħħa. Ir-"Rappreżentant Għoli" il-ġdid iwettaq il-funzjonijiet li sa dak in-nhar kienu jitwettqu 
mir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Estera u s-Sigurtà Komuni (PESK) u mill-Kummissarju 
Ewropew għar-Relazzjonijiet Esterni. Huwa sejjer ikun il-viċi-president tal-Kummissjoni u 
jmexxi l-Kunsill ta’ l-Affarijiet Ġenerali. 
 
Koperazzjoni imsaħħa, azzjoni esterna, PESK. Id-dispożizzjonijiet dwar il-"koperazzjonijiet 
infurzati " tjiebu u jistgħu jintużaw minn disa’ Stati Membri anke meta dawn ikunu iżjed minn 
27. Il-proċeduri għad-dħul għall-parteċipanti l-ġodda jkunu Komunitarji, minbarra fil-każ ta’ 
koperazzjonijiet infurzati fil-qasam tad-difiża.   
 
Barra minn hekk, il-KIG sejra tadotta d-dikjarazzjoni li ġejja (Nru 30): " Il-Konferenza 
tissottolinja li d-dispożizzjonijiet fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jkopru l-Politika 
Barranija u ta' Sigurta' Komuni, inkluż il-ħolqien ta' l-uffiċċju ta' Rappreżentant Għoli għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-istabbiliment ta' Servizz ta' Azzjoni Esterna, ma 
jaffetwawx ir-responsabilitajiet ta' l-Istati Membri, kif jeżistu attwalment, għall-formulazzjoni u 
t-twettiq tal-politika barranija tagħhom u lanqas ir-rappreżentanza nazzjonali tagħhom f'pajjiżi 
terzi u fi ħdan l-organizzazzjonijiet internazzjonali. 
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Il-Konferenza tfakkar ukoll li d-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-Politika Komuni dwar is-Sigurtà 
u d-Difiża ma jippreġudikawx il-karattru speċifiku tal-politika dwar is-sigurtà u d-difiża ta' l-
Istati Membri. Hija tisħaq li l-UE u l-Istati Membri tagħha sejrin jibqgħu marbutin bid-
dispożizzjonijiet tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u, b'mod partikolari, bir-responsabilità 
primarja tal-Kunsill tas-Sigurtà u ta’ l-Istatil-Membri tiegħu għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà 
internazzjonali." 
 
Fl-istess ħin, huwa speċifikat b’mod ċar li l-PESK hija soġġetta għal regoli u proċeduri 
partikolari. Hemm ukoll ippjanata bażi legali għall-protezzjoni tad-dejta ta’ karattru personali 
fil-qasam tal-PESK, li tittratta l-ipproċessar ta' din id-dejta mill-Istati Membri meta jwettqu 
attivitajiet li jaqgħu fil-qasam tal-PESK u tal-PESD u tal-moviment ta' tali dejta. 
 
Koperazzjoni ġudizzjarja. Fil-kapitolu dwar koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili, l-
Artikolu dwar din il-koperazzjoni sejjer ikun emendat sabiex jagħti lill-Parlamenti Nazzjonali 
fil-kuntest tal-klawsola "passerelle" dwar il-liġi tal-familja 
 
Fil-Kapitoli dwar koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u dwar koperazzjoni tal-
pulizija, fl-Artikoli dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi ġudizzjarji, ir-regoli minimi 
dwar id-definizzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew, u l-koperazzjoni tal-pulizija, sejjer jiddaħħal mekkaniżmu ġdid li bih ċerti Stati 
Membri jkunu jistgħu jipproċedu b’dokumentazzjoni speċifika, filwaqt li jippermetti li xi Stati 
oħrajn li ma jipparteċipawx. 
 
Barra minn hekk, il-kamp ta’ implimentazzjoni tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u 
l-Irlanda (1997) sejjer jiġi estiż sabiex jinkludi, fir-rigward tar-Renju Unit, u fuq l-istess termini, 
il-Kapitoli dwar il-koperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali u dwar il-koperazzjoni tal-
pulizija. 
 
Delimitazzjoni tal-kompetenzi. Il-KIG tadotta dikjarazzjoni (Nru 28) dwar id-delimitazzjoni 
tal-kompetenzi li tgħid li"... l-kompetenzi kollha mhux konferiti lill-Unjoni fit-Trattati 
jappartjenu lill-Istati Membri. Meta t-Trattati jikkonferixxu lill-Unjoni kompetenza kondiviża 
ma' l-Istati Membri f'qasam speċifiku, l-Istati Membri għandhom jeżerċitaw il-kompetenza 
tagħhom sa fejn l-Unjoni ma tkunx eżerċitat tagħha, jew tkun iddeċidiet li ma tkomplix 
teżerċitaha. Is-sitwazzjoni ta' l-aħħar tinqala' meta l-istituzzjonijiet kompetenti ta' l-UE 
jiddeċiedu li jirrevokaw att leġiżlattiv, b'mod partikolari biex jiżguraw aħjar ir-rispett kostanti 
għall-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità".  
 
Barra minn hekk, il-protokoll (Nru 8) dwar il-kompetenzi kondiviżi sejjer jiġi anness. Dan sejjer 
jiċċara b’mod partikolari li "... meta l-Unjoni tieħu azzjoni f'ċertu qasam, il-kamp ta' 
implimentazzjoni ta' dan l-eżerċizzju ta' kompetenza jkopri biss dawk l-elementi rregolati mill-
att ta' l-Unjoni kkonċernat u għalhekk ma jkoprix il-qasam kollu". 
 
Kontroll tas-sussidjarjetà mill-Parlamenti Nazzjonali. Il-Parlamenti Nazzjonali sejrin 
ikollhom mekkaniżmu ta’ kontroll bikri (imsaħħaħ permezz tat-Trattat Kostituzzjonali) sabiex 
jikkontesta l-abbozzi tal-Liġi Ewropea li, skond huma, m’humiex konformi mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Iż-żmien sabiex tingħata opinjoni motivata dwar dan is-suġġett sejjer jiżdied 
b’hekk minn sitt ġimgħat għal tmienja. Il-Kummissjoni Ewropea sejra jkollha terġa’ teżamina 
kull abbozz ikkontestat minn maġġoranza sempliċi tal-Parlamenti Nazzjonali. B’hekk imbagħad 
hija tkun tista’ tirtira, iżżomm jew temenda l-proposta tagħha. Jekk tiddeċiedi li żżomm il-
proposta kkontestata, hija jkollha tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha permezz ta’ opinjoni motivata. 
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Din l-opinjoni motivata kif ukoll l-opinjonijiet motivati tal-Parlamenti Nazzjonali għandhom 
jintbagħtu lil-leġiżlatur ta’ l-Unjoni sabiex tiġi kkunsidrata fil-kuntest tal-proċedura legali.  
 
Dan jagħti bidu għal proċedura speċifika. Qabel jiġi konkluż l-ewwel qari taħt il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, il-leġiżlatur (Kunsill u Parlament) għandu jeżamina l-kompatibilità tal-
proposta leġiżlattiva mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, b’konsiderazzjoni dwar ir-raġunijiet espressi 
u kondiviżi mill-maġġoranza tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll l-opinjoni motivata tal-
Kummissjoni. Jekk, b'maġġoranza ta' 55% tal-membri tal-Kunsill jew maġġoranza tal-voti 
espressi fil-Parlament Ewropew, il-leġiżlatur ikun ta' l-opinjoni li l-proposta m’hijiex 
kumpatibbli mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-proposta leġiżlattiva m'għandhiex tiġi kkunsidrata 
aktar. 
 
Klawsola ta’ flessibilità. Fl-Artikolu dwar din il-klawsola sejjer jiżdied paragrafu li jipprevedi 
li dan l-Artikolu ma jistax iservi bħala bażi biex jinkisbu għanijiet li huma relatati mal-PESK.  
 
Il-KIG tadotta wkoll id-dikjarazzjoni li ġejja (Nru 37): "Il-Konferenza tenfasizza li, skond il-
każistika stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu li huwa parti 
integrali minn sistema istituzzjonali bbażata fuq il-prinċipju ta' setgħat konferiti, ma jistax iservi 
bħala bażi għat-twessigħ tal-kamp ta' implimentazzjoni tas-setgħat ta' l-Unjoni lil hinn mill-
qafas ġenerali li jirriżulta mit-totalità tad-dispożizzjonijiet tat-Trattati u, b'mod partikolari, mid-
dispożizzjonijiet li jiddefinixxu l-kompiti u l-attivitajiet ta' l-Unjoni. Fi kwalunkwe każ, dan l-
Artikolu ma jistax jintuża bħala bażi għall-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet li l-iskop tagħhom 
ikun, fis-sustanza, li jemendaw it-Trattati bla ma jsegwu l-proċedura li dawn jipprovdu għal dak 
l-għan." 
 
Servizzi ta’ interess ġenerali. Il-protokoll Nru 9 li jwassal għal din il-kwistjoni:  

  jirrikonoxxi l-prinċipju ta’ aċċess universali għas-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali kif ukoll l-irwol essenzjali tagħhom u d-"diskrezzjoni wiesgħa" ta’ l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali f’dan il-qasam; 

  jiċċara li t-Trattati Ewropej "ma jaffettwaw bl-ebda mod il-kompetenza ta’ l-Istati 
Membri għas-servizzi mhux ekonomiċi ta’ interess ġenerali". Din il-preċiżjoni twassal 
għal kjarifika ta’ problema kkunsidrata bħala essenzjali għall-mudell Ewropew tas-
soċjetà. 

 
Sigurtà fl-enerġija. Ma’ l-Artikolu dwar il-miżuri f’każ ta' diffikultajiet kbar dwar il-provvista 
ta' ċerti prodotti sejra tiżdied referenza dwar l-ispirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri u 
rigward il-każ partikolari ta' l-enerġija  
 
Sejjer jiżdied ukoll punt ġdid dwar il-promozzjoni ta' l-interkonnessjoni ta' netwerks ta' l-
enerġija. 
 
Bidla fil-klima. Sejra tidħol referenza ġdida għall-ħtieġa partikolari dwar il-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima permezz ta’ miżuri fil-livell internazzjonali. 
 
Dispożizzjonijiet finali. L-Unjoni Ewropea sejjer ikollha l-personalità ġuridika, iżda l-KIG, 
għal dan is-suġġet partikolari, sejra tadotta d-dikjarazzjoni li ġejja (Nru 32): " Il-Konferenza 
tikkonferma li l-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha personalità ġuridika bl-ebda mod m'hu sejjer 
jawtorizza lill-Unjoni biex tilleġiżla jew taġixxi lil hinn mill-kompetenzi mogħtija lilha mill-
Istati Membri fit-Trattati". 
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Sejrin jiġu inklużi Artikoli dwar il-ħruġ volontarju ta’ Stat Membru u dwar il-proċedura ta’ 
reviżjoni.  
 
Ma’ l-Artikolu li jitratta l-kriterji ta’ eliġibilità u l-proċedura ta’ adeżjoni fl-Unjoni, ir-referenza 
għall-prinċipji sejra tiġi sostitwita b’referenza għall-valuri ta’ l-Unjoni, u wieħed iżid l-impenn 
għall-promozzjoni ta’ dawn il-valuri, l-obbligu li l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti 
Nazzjonali għandhom jiġu notifikati b'din l-applikazjzoni, kif ukoll referenza għall-
konsiderazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibilità miftehmin mill-Kunsill Ewropew. 
 
 
2. L-impatt tat-Trattat ta’ Riforma fuq il-Politika Strutturali u 
ta’ Koeżjoni 
 
Id-daħla fis-seħħ tat-Trattat ta’ Riforma qajmet l-ikbar diżordni minn meta ġie ffirmat it-Trattat 
ta’ Ruma. Hemm diversi novitajiet fit-Trattat il-ġdid li bla dubju sejrin jinfluwenzaw l-attività 
tal-Parlament Ewropew b’mod ġenerali u tal-Kumitati Parlamentari tiegħu b’mod partikolari. Xi 
wħud minn dawn in-novitajiet sejrin ikollhom konsegwenzi ta’ natura orizzontali filwaqt li 
oħrajn ikunu ta’ natura settorjali. 
 
Tajjeb li wieħed jinnota li t-tibdil ta’ ċerti proċeduri leġiżlativi sejjer ikollu bħala konsegwenza 
diretta ż-żieda ta’ l-attivitajiet preskrittivi tal-Parlament Ewropew. B’hekk it-Trattat ta’ Riforma 
jirrikonoxxi l-kodeċiżjoni bħala l-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Peress li dan m’huwiex tibdil 
purament terminoloġiku, jesprimi r-realtà ta’ l-estensjoni mingħajr preċedent ta’ din il-
proċedura li sejra tapplika minn issa ’l quddiem għall-maġġoranza ta’ l-atti leġiżlattivi. Il-
bażijiet ġuridiċi sottomessi għall-kodeċiżjoni jiżdiedu b’hekk minn 37 għal 86. 
 
Fil-fatt, l-estensjoni tal-maġġoranza kwalifikata u tal-kodeċiżjoni, l-introduzzjoni ta’ bażijiet 
ġuridiċi speċifiċi f’diversi setturi, it-twaqqif ta’ atti delegati, huma wkoll elementi ddestinati li 
jkabbru l-attivitajiet tal-Kumitati Parlamentari li għandhom l-irwol li jkopru l-Politika Strutturali 
u ta’ Koeżjoni6.  
 
Għalkemm il-biċċa l-kbira tal-kummentaturi jassoċċjaw il-koperazzjonijiet infurzati (il-
possibilità għal minimu ta’ 9 Stati Membri li jipproċedu qabel l-oħrajn fl-oqsma politiċi 
ewlenin) mal- koperazzjoni ġudizzjarja u dik tal-pulizija u l-politika ta’ difiża, m’huwiex 
impossibbli li ċerti Stati Membri jagħżlu li jgawdu minn din il-possibilità f’ċerti oqsma tal-
Politika Strutturali u ta’ Koeżjoni. 
 
Barra minn hekk, it-Trattat il-ġdid jantiċipa dispożizzjonijiet imsejħa "passerelles" li jippermettu 
li jitwessa’ l-kamp ta’ l-applikazzjoni tal-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata u tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. B’hekk, fil-qasam ta’ proċedura leġiżlattiva, minn issa ’l quddiem ikun 
possibbli li l-proċeduri leġiżlattivi jiġu sostitwiti permezz ta’ proċedura leġiżlattiva ordinarja 
mingħajr ma jintuża l-mekkaniżmu  tal-KIG li jimplika r-ratifika mill-Istati kollha.  
 
"Passerelle" ġenerali tgħid li l-Kunsill Ewropew jista’ jawtorizza b’unanimità, wara 
approvazzjoni mingħand il-Parlament Ewropew, rikors għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja 

                                                 
6  B’mod partikolari l-kumitati huma dawn: Biedja u Żvilupp Rurali, Kultura u Edukazzjoni, Żvilupp Reġjonali, 
Sajd, Trasport u Turiżmu. Dawn il-kumitati se jgawdu mill-introduzzjoni ta’ 4 bażijiet ġuridiċi għall-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja: 1 għall-biedja, 1 għall-politika reġjonali, 1 għas-sajd u 1 għat-trasport. 
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għal kull bażi ġuridika eżistenti, bil-kondizzjoni li l-ebda Parlament Nazzjonali ma jippubblika 
l-oppożizzjoni tiegħu f’perjodu ta’ sitt xhur. 
 
"Passerelles" speċifiċi huma ppjanati wkoll, bħal ma hemm attwalment fl-oqsma tal-politika 
soċjali, ta’ l-ambjent u tal-liġi tal-familja. F’dawn il-każijiet, ikun f’idejn il-Kunsill li jiddeċiedi 
b’unanimità, wara li jikkonsulta l-Parlament. Il-Parlamenti Nazzjonali għalhekk ma jkunux 
implikati fl-attivazzjoni ta’ dawn il-"passerelles".  
 
Dawn il-klawsoli "passerelles" jirrapreżentaw waħda mill-innovazzjonijiet l-iktar importanti tat-
Trattat. Huma jiftħu t-triq għall-estenzjoni mhux biss tal-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata 
iżda wkoll għall-irwol tal-Parlament Ewropew f’oqsma fejn huwa jkun għadu ma’ jinsabx 
f’pożizzjoni ta’ ugwaljanza mal-Kunsill. 
 
2.1.  Il-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali 
 
Iż-żieda tas-setgħat tal-Parlament Ewropew m’hijiex se tmiss il-kumitati kollha li jieħdu ħsieb 
il-Politika Stutturali u ta’ Koeżjoni bl-istess mod. Huwa l-qasam tal-biedja u tas-sajd (kif sejrin 
naraw iżjed tard) li sejrin jesperjenzjaw l-iktar tibdil sinifikattiv f’termini ta’ proċedura, bl-
introduzzjoni tal-kodeċiżjoni, minn issa ’l quddiem imsejħa proċedura leġiżlattiva ordinarja. 
 
Jekk it-Trattat ta’ Riforma jidħol fis-seħħ, id-deċiżjonijiet fundamentali kollha fil-qasam tal-
Politika Agrikola Komuni (PAK) ikunu sottomessi għall-kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew 
(TFUE7, Artikolu 37 § 2bis). Madanakollu tajjeb li jitwieżen dan l-ottimiżmu, għax il-Parlament 
fl-istess ħin sejjer jitlef il-poter konsultattiv li qabel kien tiegħu, fil-każ tar-regolamenti u tad-
deċiżjonijiet Ewropej dwar suġġetti essenzjali għall-PAK bħall-iffissar ta’ prezzijiet, l-għajnuna 
u l-miżuri ta’ kontroll ta’ l-offerta (TFUE, Artikolu 37 § 2bis):  

"Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jadotta l-miżuri relatati ma’ l-iffissar tal-prezzijiet, tat-
tnaqqis, ta’ l-għajnuna u tal-limitazzjonijiet kwantitattivi..." 
 
It-tieni l-ikbar bidla li sejra tidħol fil-qasam tal-biedja, hija li dik ma tibqax kompetenza 
esklussiva ta’ l-Unjoni u ssir kompetenza kondiviża ma’ l-Istati Membri (TFUE, Artikolu 4, § 
2d) biex b’hekk ikollha l-garanzija ta’ iktar ħarsien tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Minn dan il-
fatt tirriżulta pożizzjoni ġdida iżjed komda għall-PAK fl-arkitettura istituzzjonali. 
 
Rigward id-dispożizzjonijiet tal-baġit, it-Trattat ta’ Riforma sejjer japplika tibdil ta’ fondi li ilu 
mistenni: it-tneħħija tad-distinzjoni bejn l-ispejjeż obbligatorji u dawk li m’humiex. Dan id-
divrenzjar formali li joħroġ mit-Trattati li hemm fis-seħħ, kellu impatt dirett fuq il-PAK u 
kkoinċida prattikament maż-żewġ pilastri attwali (il-politika tas-swieq fuq in-naħa l-waħda u l-
politika ta’ l-iżvilupp rurali fuq in-naħa l-oħra). L-importanza ta’ dan it-tibdil tibqa’ każ ta’ 
biża’għad-diskussjonijiet futuri dwar il-baġits annwali. 
 
Min-naħa l-oħra, hemm dispjaċir leġittimu li l-għanijiet tal-PAK, imfissra iżjed minn ħamsin 
sena ilu, reġgħu intużaw hekk kif inhuma fl-Artikolu 33 § 1 (TFUE): 

                                                 
7 It-Trattat il-ġdid jemenda ż-żewġ Trattati eżistenti: it-Trattat attwali dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) li jżomm l-
istess isem, u t-"Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea" li sejjer jissejjaħ it-"Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-
Unjoni Ewropea" (TFUE) 
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a)  li tikber il-produttività tal-biedja bl-iżvulupp tal-progress tekniku u billi jiġi żgurat l-
iżvilupp razzjonali tal-produzzjoni agrikola kif ukoll l-aħjar użu tal-fatturi ta’ 
produzzjoni, speċjalment tal-ħaddiema; 

b)  li jiġi garantit ukoll livell ġust ta’ għixien għall-popolazzjoni agrikola, b’mod 
partikolari permezz taż-żieda tad-dħul individwali ta’ dawk li jaħdmu fil-biedja; 

ċ) li s-swieq isiru iżjed stabbli; 

d) li tiġi garantita s-sikurezza tal-provvisti; 

e) li jiġu garantiti prezzijiet raġonevoli tal-kunsinna għall-konsumaturi.  
 
Din id-definizzjoni għadda żmienha u evidentement ma tintegrax il-maġġoranza ta’ l-elementi 
tal-PAK il-ġdida bħal pereżempju: il-prijorità ta’ l-għan ta’ stabilità tad-dħul fuq kollox, l-
importanza ta’ l-iżvilupp rurali, il-mekkaniżmi u l-prinċipji li diġà daħlu fis-seħħ fil-politika tas-
swieq (disassoċjazzjoni ġeneralizzata ta’ l-għajnuna, eko-kondizzjonalità, modulazzjoni, 
dixxiplina finanzjarja, flessibilità ta’ l-amministrazzjoni), ir-rikonoxximent tal-karattru multi-
funzjonali tal-biedja, il-bżonnijiet ġodda tas-soċjetà b’relazzjoni mal-biedja (protezzjoni tal-
konsumaturi, il-ħarsien ta’ l-ambjent, bijodiversità, il-ħarsien u l-benessri ta’ l-annimali), il-
kumpatibilità meħtieġa tal-PAK mal-multilateraliżmu (OMC) u mal-ftehimiet preferenzjali 
(MERCOSUR, ACP, EUROMED). 
 
Huwa evidenti li riflessjoni akbar tibqa’ dejjem neċessarja għal dan il-punt sabiex jiġu definiti 
għanijiet ġodda li jkunu iżjed adegwati ma’ l-iżvilupp mingħajr preċedent li l-biedja 
esperimentat f’dawn l-aħħar 50 sena. Ovvjament, waħda mir-raġunijiet prinċipali li kellha 
impatt fuq in-nuqqas ta’ volontà għall-emenda tal-kapitoli agrikoli tat-Trattat kienet in-nuqqas 
ta’ ftehim bejn il-Kunsill u l-istituzzjonijiet l-oħrajn dwar il-kunċett ta’ PAK ġdida. Wieħed 
jittama li dan it-tibdil tant mistenni jseħħ mar-reviżjoni li jmiss. 
 
2.2.  Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 
 
Il-politika kulturali attrezzat ruħha b’bażijiet ġuridiċi pjuttost tard mat-Trattat ta’ Maastricht, 
iżda t-Trattat ta’ Riforma jagħti għajnuna ġdida lill-kultura billi jagħti kontribut għat-titjib ta’ l-
azzjoni Komunitarja permezz tad-dimensjoni kulturali.  
 
Fil-fatt din tissemma fil-Preambolu tat-Trattat, fejn tfisser li hija tispira ruħha "mill-wirt 
kulturali, reliġjuż u umanist ta’ l-Ewropa ". 
 
L-Artikolu 3 § 3 tat-Trattat jirreferi għall-ħarsien tar-"rikkezza tad-diversità kulturali u 
lingwistika tagħha" u tas-"salvagwardja u l-iżvilupp tal-patrimonju kulturali Ewropew" fost l-
għanijiet ta’ l-Unjoni.  
 
Il-kultura tagħmel parti mill-oqsma fejn l-Unjoni għandha l-kompetenza biex tmexxi azzjonijiet 
sabiex tappoġġja, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjoni ta’ l-Istati Membri, mingħajr 
għaldaqstant ma tissostitwixxi l-kompetenza tagħhom f’dawn l-oqsma (TFUE, Artikolu 6e). 
Ovvjament, din m’hijiex kwistjoni ta’ żvilupp ta’ politika ta’ armonizzazzjoni li tkun f’kunflitt 
ma’ l-għanijiet tad-diversità kulturali fi ħdan l-UE stess, iżda ta’ tisħiħ ta’ l-iżvilupp tal-
koperazzjoni kulturali fuq livell Komunitarju (TFUE, Artikolu 151 § 2).  
 
"L-azzjoni ta’ l-Unjoni għandha l-għan li tħeġġeġ l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, f’każ 
ta’ bżonn, li ssostni u tissupplimenta l-azzjonji tagħhom fl-oqsma li ġejjin:  
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a)  it-titjib ta’ l-għarfien u tat-tixrid tal-kultura u ta’ l-istorja tal-popolazzjonijiet 
Ewropej;  

b)  il-konservazzjoni u s-salvagwardja tal-patrimonju kulturali ta’ importanza Ewropea;  

ċ)  l-iskambji kulturali mhux kummerċjali;  

d)  il-ħolqien artistiku u litterarju, inkluż ukoll dak tas-settur awdjuviżiv ".  
 
Dan l-aħħar għan intlaħaq b’mod partikolari permezz tal-kunsiderazzjoni tal-kultura fil-politiki 
l-oħra ta’ l-Unjoni, li b’hekk ġiet affermata aħjar. 
 
Madanakollu, l-ikbar innovazzjoni tat-Trattat, tikkonċerna l-introduzzjoni espliċita ta’ l-isports 
fost l-oqsma li fihom l-Unjoni tista’ twettaq azzjoni ta' sostenn, ta' koordinazzjoni jew azzjoni 
kumplimentari (TFUE, Artikolu 6e).  Bħalissa, l-isport huwa s-suġġett ta’ diversi artikoli u 
kapitoli tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, għalkemm dawn mhux neċessarjament 
isemmuh. B’mod partikolari dan jirrigwarda l-Artikoli 39-55 (moviment ħieles tal-persuni, ta’ 
servizzi u ta’ kapital), Artikoli 81-89 (politika tal-kompetizzjojni), Artikoli 149-150 
(edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ), Artikolu 151 (kultura) u Artikolu 152 (saħħa pubblika).  
 
Sakemm dawn l-Artikoli jibqgħu jiġu implimentati, it-Trattat ta’ Riforma sejjer jipprovdi bosta 
tibdil sostanzjali. Minn issa ’l quddiem, il-kelma "sport" sejra tkun inkluża fit-titolu tal-kapitolu. 
B’hekk, taħt din il-bażi ġuridika ġdida, l-isport sejjer ikun immexxi permezz ta’ proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Barra minn hekk, l-Artikolu 149 tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità 
Ewropea ġie emendat kif ġej: 
 
  fl-ewwel paragrafu jiżdied il-punt li ġej: 

"L-Unjoni tagħti l-kontribut tagħha għall-promozzjoni ta’ l-isfidi Ewropej dwar l-
isport, filwaqt li tikkonsidra l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom, l-istrutturi tagħhom 
ibbażati fuq parteċipazzjoni volontarja kif ukoll il-funzjoni soċjali u edukattiva 
tagħha." 

 
   fit-tieni paragrafu, l-ħames punt, il-kliem "... u li tħeġġeġ il-parteċipazzjoni taż-

żgħażagħ fil-ħajja demokratika ta’ l-Ewropa." jiżdiedu fl-aħħar;  
 
 il-punt li ġej jiżdied bħala l-aħħar punt: 

"- li tiżviluppa d-dimensjoni Ewropea ta’ l-isports, permezz tal-promozzjoni tas-sens 
ta’ ġustizzja u l-ftuħ fil-kompetizzjonijiet sportivi u l-koperazzjoni bejn il-korpi 
responsabbli ta’ l-isports, kif ukoll permezz tal-ħarsien ta’ l-integrità fiżika u morali 
ta’ l-isportivi, b’mod partikolari ta’ dawk li huma l-iżgħar fosthom." 

 
L-editjar ta’ dawn l-Artikoli li jikkonċernaw il-funzjonijiet soċjali u edukattivi ta’ l-isports, iżda 
wkoll ċerti aspetti ta’ l-isports professjonali, juri x-xewqa ta’ l-UE li toqrob lejn bilanċ ġdid tal- 
kompetenzi tagħha f’dan il-qasam b’relazzjoni mas-sitwazzjoni attwali. Fl-istess ħin, l-emenda 
ta’ l-Artikolu 149 § 3 tagħti dimensjoni internazzjonali lill-miżuri li l-Unjoni tista’ tieħu fil-
qasam ta’ l-isport, filwaqt li tħeġġeġ l-koperazzjoni u l-inizzjattivi ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali. 
 
Emenda oħra sinifikattiva: it-Trattat jintroduċi l-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata fil-qasam 
tal-kultura sabiex jissostitwixxi dak ta’ l-unanimità (Artikolu 151 § 5). Dan it-tibdil ta’ 
proċedura leġiżlattiva jnaqqas il-perjodu ta’ negozjar tal-programm kulturali u jippermetti bl-

PE 397.235 12



It-Trattat ta’ Riforma u l-impatt tiegħu fuq il-Politika Strtutturali u ta’ Koeżjoni 

istess mod li jiġu mmarkati fuqu prijoritajiet ġenwini. Jekk it-Trattat ta’ Riforma jiġi ratifikat, is-
setgħat tal-Parlament Ewropew jissaħħu b’mod konsiderevoli. 
 
Bl-istess mod, it-Trattat itejjeb il-kontroll parlamentari tal-politika kummerċjali ta’ l-UE li, 
sadanittant ma kienetx teżisti. Dan it-tibdil sejjer ikollu impatt fuq il-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, speċjalment fejn il-kummerċ jimplika skambji ta’ servizzi kulturali u awdjuviżivi 
(Artikolu 188C TFUE). 
 
Sfortunatament il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali m’hijiex sejra tittieħed kollha kemm hi fit-
Trattat il-ġdid. Madanakollu, hija jkollha karattru obbligatorju (Artikolu I-6 § 1) fl-UE kollha 
ħlief fil-Polonja u fir-Renju Unit. Dan ikollu impatt fuq numru ta’ oqsma li jaqgħu taħt il-
kompetenzi tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u b’mod partikolari: l-edukazzjoni u t-
taħriġ professjonali (Artikoli 14 u 15 tal-Karta); il-politika tal-komunikazzjoni (Artikoli 11, 41, 
42 u 44)  u l-multi-lingwaliżmu (Artikoli 21 u 22). 
 
L-Artikoli dwar l-edukazzjoni, il-vokazzjoni professjonali u ż-żgħazagħ (Artikoli 149 u 150) ma 
ġewx emendati. 
 
2.3.  Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
 
It-Trattat ta’ Riforma jintroduċi bosta bdiliet sinifikanti li, f’każ ta’ ratifika, jkollhom impatt 
qawwi fuq l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. B’hekk huwa jwieġeb għal stennija 
twila min-naħa tal-Parlament Ewropew.  
 
Dan it-tibdil, li jimxi id f’id ma’ definizzjoni aħjar tat-tqassim tal-kompetenzi fl-Unjoni, iwettaq 
b’mod ċar progress sinifikattiv, peress illi minn issa ’l quddiem sejjer ikun aktar faċli li jiġi 
identifikat l-livell ta’ responsabilità l-iktar xieraq. 
 
L-ewwel emenda importanti hija dwar l-introduzzjoni tal-kunċett ta’ "koeżjoni territorjali" u l-
identifikazzjoni tagħha bħala għan  (Artikolu I-3 § 3). Il-koeżjoni territorjali hija msemmija 
wkoll bħala kompetenza kondiviża ta’ l-Unjoni (TFUE, Artikolu I-4c).  
 
Bħala riżultat tat-talbiet ripetuti tal-Parlament Ewropew, it-titolu l-ġdid XVII tat-TFUE minn 
issa ’l quddiem ikun dedikat għall-"Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali". Ma’ l-Artikolu 
158 li jfisser il-politika ta’ koeżjoni jiġi miżjud punt ġdid. Huwa jagħti definizzjoni iżjed preċiża 
u dettaljata tar-reġjuni kkonċernati f’din il-politika: 
 
"Fost ir-reġjuni kkonċernati, tingħata attenzjoni partikolari għaż-żoni rurali, għaż-żoni fejn 
topera transizzjoni industrijali u għar-reġjuni li jbagħtu minn żvantaġġi naturali jew 
demografiċi gravi u permanenti bħal ma huma r-reġjunili jinsabu l-aktar fit-tramuntana 
b’densità fjakka ta’ popolazzjoni u r-reġjuni insulari, trans-konfinali u tal-muntanja." 
 
Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni Nru 17 tal-KIG tispeċifika li: "... it-terminu "reġjuni insulari" 
li jidher fl-Artikolu 158 jista’ wkoll ifisser xi Stati insulari fl-integrità tagħhom, sakemm il-
kondizzjonijiet neċessarji jkunu sodisfatti." 
 
L-emenda importanti l-oħra hija dwar il-proċedura leġiżlattiva użata għall-votazzjoni tar-
Regolament ġenerali li japplika għall-Fondi Strutturali. Il-proċedura ta’ l-opinjoni konformi hija 
b’hekk sostitwita permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (TFUE, Artikolu 161) li tagħti lill-
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Parlament Ewropew il-poter tant mistenni, billi tpoġġieh fuq l-istess livell ta’ ugwaljanza mal-
Kunsill. 
 
Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, għalkemm ma tteħditx fit-Trattat, tirrikonoxxi b’mod 
speċifiku fil-preambolu tagħha "l-identità nazzjonali ta’ l-Istati Membri u l-organizzazzjoni tas-
setgħat pubbliċi tagħhom fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali ". 
 
Barra minn hekk, it-Trattat ta’ Riforma (Artikolu I-5 § 3) jestendi l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà mhux biss għad-definizzjoni tar-rapporti bejn l-istituzzjonijiet 
Ewropej u l-Istati Membri, iżda wkoll għall-awtoritajiet lokali u reġjonali: 
 
"... l-Unjoni tintervieni biss jekk, u fil-każ li, l-għanijiet ta’ l-azzjoni ppjanata ma jkunux jistgħu 
jintlaħqu b’manjiera sodisfaċenti mill-Istati Membri, kemm fuq livell ċentrali kif ukoll fuq 
livell reġjonali u lokali, iżda jkunu jistgħu jintlaħqu aħjar, minħabba d-dimensjonijiet u l-effetti 
ta’ l-azzjoni ppjanata, fil-livell ta’ l-Unjoni".  
 
Barra minn hekk, l-Artikolu I-8A § 3 jikkonferma li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu "bl-iżjed 
mod apert u l-iżjed viċin possibbli taċ-ċittadini ". 
 
Rigward ir-rikorsi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għall-ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-
Artikolu 8 tal-Protokoll jantiċipa li l-appelli "jistgħu wkoll jitressqu mill-Kumitat għar-Reġjuni 
kontra atti leġiżlattivi Ewropej, li biex jiġu adottati, it-Trattat dwar il-Funzjonament ta’ l-
Unjoni jantiċipa konsultazzjoni miegħu". Fil-ġejjieni, din il-konċessjoni ġdida għandha 
tinkoraġġixxi koperazzjoni iżjed mill-viċin bejn il-Parlament Ewropew u l-Kumitat għar-
Reġjuni. 
 
Dispożizzjonijiet ġodda xorta waħda ġew introdotti għall-għajnuna reġjonali ta’ l-Istat. L-
Artikolu attwali 87 § 2c tat-TKE jipprovdi deroga għall-għajnuna ta’ l-Istat iddestinata għar-
reġjuni Ġermaniżi li ntlaqtu mill-firda tal-Ġermanja. It-TFUE jemenda din id-dispożizzjoni 
filwaqt li jipprovdi r-revoka possibbli tagħha: 

"Ħames snin wara d-daħla fis-seħħ tat-Trattat li emenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ 
jadotta deċiżjoni li tirrevoka l-punt preżenti." 

Wara diversi rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dispożizzjonijiet speċifiċi għar-
reġjuni ultraperiferiċi ġew imsaħħa fl-Artikolu 87 § 3a attwali billi ġew miżjuda partijiet 
f’sentenzi (hawn taħt f’tipa grassa):  

3.  Jistgħu jitqiesu bħal kompatibbli mas-suq komuni: 

a) l-għajnuna mmirata biex tiffavorixxi l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni fejn il-livell ta’ 
għixien huwa baxx aktar min-normal jew fejn hemm nuqqas gravi ta’ opportunitajiet ta’ 
xogħol, kif ukoll dak tar-reġjuni li jaqgħu taħt fl-Artikolu III-4248, meta tiġi 
kkunsidrata s-sitwazzjoni strutturali, ekonomika u soċjali tagħhom. 

Rigward il-koeżjoni ekonomika u soċjali, tingħata attenzjoni partikolari għall-għajnuna ta’ l-
Istat għal "żoni rurali, għaż-żoni fejn topera transizzjoni industrijali, u r-reġjuni l-aktar fit-
tramuntana b’densità fjakka ta’ popolazzjoni u r-reġjuni insulari, trans-konfinali u tal-
muntanja" (TFUE art.158). 
 

                                                 
8  Il-Guadeloupe, il-Gujana Franċiża, Martinique, l-Ażores, Réunion, il-Madejra u l-ġżejjer Kanarji. 
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Barra minn hekk, il-protokoll Nru 9 jirrikonoxxi l-prinċipju ta’ l-aċċess universali għas-servizzi 
ta’ interess ekonomiku ġenerali kif ukoll l-irwol essenzjali tagħhom u d-"ammont kbir ta’ 
flessibilità"  ta’ l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali f’dan il-qasam. 

Il-possibilità li t-Trattat ta’ Riforma ma jkunx ratifikat jkollha impatt negattiv fuq il-proċess 
deċiżjonali dwar il-politika reġjonali u ta’ koeżjoni. 
 
L-ewwel nett, il-Parlament Ewropew jitneħħielu r-rikors għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 
Il-Parlament diġà enfasizza li l-proċedura ta’ opinjoni konformi għall-adozzjoni tar-Regolament 
ġenerali ma tippermettilux li jinvolvi ruħu biżżejjed fid-deċiżjonijiet dwar il-Fondi Strutturali u 
ta’ Koeżjoni, peress li jkun impossibbli li jiġu introdotti emendi għall-proposta tal-Kummissjoni 
jew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, kuntrarju għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni.  
 
In-nuqqas attwali ta’ bażi ġuridika ċara fit-Trattati dwar il-koeżjoni territorjali hija sitwazzjoni 
ta’ min jiddeploraha. Fin-nuqqas ta’ bażi ġuridika obbligatorja, id-dimensjoni territorjali tal-
politika ta’ koeżjoni, bħala kompletar neċessarju u indiviżibbli ta’ l-għan tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, tista’ ma tiġix ikkunsidrata mill-Istati Membri fil-programmi operattivi 
tagħhom.  
 
2.4.  Il-Kumitat għas-Sajd 
 
Hekk kif diġà ntqal qabel, iż-żieda tas-setgħat tal-Parlament Ewropew ma tolqotx lill-Kumitati 
kollha inkarigati mill-Politika Strutturali u ta’ Koeżjoni bl-istess mod. Il-qasam tas-sajd – 
flimkien ma’ dak tal-biedja – huwa wieħed mill-oqsma li se jħossu l-iżjed tibdil sinifikattiv 
f’termini ta’ proċedura ma’ l-introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

Is-sajd (minbarra l-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, li tibqa’ kompetenza 
esklussiva ta’ l-UE) jissemma fl-Artikolu 4 § 2d li jippreċiża l-kompetenzi kondiviżi bejn l-
Unjoni u l-Istati Membri. 
 
Skond it-Trattati attwali, is-sajd jibqa’ l-unika politika komuni Ewropea fejn il-proċess deċiżiv 
huwa kompletament soġġett għall-proċedura ta’ konsultazzjoni. L-Artikolu emendat 37 § 2bis 
tat-TFUE, jipprevedi b’hekk li jwessa’ l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-Politika Komuni 
dwar is-Sajd (PKS). 
 
Jekk it-Trattat il-ġdid jidħol fis-seħħ, fl-aħħar dan jagħti lill-Parlament Ewropew poter ġenwin 
fil-proċess deċiżjonali relatat mal-Linji Gwida applikabbli għas-settur. 
 
In-novità formali kbira hija l-introduzzjoni tas-"Sajd" fit-titolu II tat-TFUE, għalkemm l-
eżistenza tagħha hija parallela ma’ dik tal-"Biedja". Min-naħa l-oħra, dan il-kapitolu jibqa’ ma 
jinkludix fih id-dispożizzjonijiet distinti dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd u l-Akwakultura.  
 
Mingħajr dubju ta’ xejn, il-Politika Komuni dwar is-Sajd żviluppat ħafna f’dawn l-aħħar 
għoxrin sena, b’tali mod li llum il-ġurnata hija tagħmel parti mill-Politika Settorjali Komunitarja 
b’mod komplet,  li ssegwi għanijiet tagħha proprji. Madanakollu, it-Trattat il-ġdid ma jagħti l-
ebda definizzjoni, la ta’ l-għanijiet speċifiċi u lanqas tal-mezzi sabiex dawn jintlaħqu. Minn issa 
’l quddiem, ċerti għanijiet imniżżla fl-Artikolu 33 § 1 tat-TFUE u l-mezzi sabiex dawn jintlaħqu 
mniżżla fl-Artikolu 33 § 2,  ma jikkonċernaw biss il-Politika Agrikola Komuni, u dan ukoll jekk 
dawn l-Artikoli huma mistennija li japplikaw kemm għall-biedja kif ukoll għas-sajd (cf. supra 
punt 3.1.). 
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In-natura differenti għal kollox ta’ l-attivitajiet ta’ dawn iż-żewġ setturi tippreżenta sitwazzjoni 
ambigwa ħafna. It-Trattat ta’ Riforma sfortunatament ma jagħmel l-ebda referenza għall-
isfruttament fuq perjodu ta’ żmien twil tar-riżorsi akwatiċi ħajjin u tal-prodotti ta’ l-akwakultura 
f’kuntest ta’ żvilupp sostenibbli, filwaqt li jassigura l-ekwilibriju bejn l-aspetti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali. Kien hemm stennija twila min-naħa tas-settur rigward dan il-punt u 
sfortunatament qatt ma ngħata tweġiba. 
 
Fl-istess ħin, ta’ min jiddeplora l-fatt li t-Trattat il-ġdid ma jsemmix b’mod speċifiku l-Istrument 
Finanzjarju għall-Gwida tas-Sajd fost il-Fondi Strutturali.  
 
Min-naħa l-oħra, il-Parlament juri soddisfazzjon għall-għarfien mogħti mit-Trattat ta’ Riforma 
lill-prinċipju ta’ sussidjarjetà u jgħid li, fil-qasam tas-sajd, it-twaqqif tal-kunsilli konsultattivi 
reġjonali jista’ jiġi kkunsidrat bħala konformi ma’ dan il-prinċipju importanti u bħala pass ’il 
quddiem lejn amministrazzjoni tas-sajd fuq livell deċiżjonali iżjed lokalizzat (Artikolu I-5 § 3). 

"... l-Unjoni tinteriveni biss jekk, u f’każ li, l-għanijiet ta’ l-azzjoni ppjanata ma jkunux jistgħu 
jintlaħqu b’mod sodisfaċenti mill-Istati Membri, kemm fuq livell ċentrali kif ukoll fuq livell 
reġjonali u lokali..." 

Il-Parlament Ewropew mill-ewwel insista sabiex l-approvazzjoni tiegħu (opinjoni konformi) 
tkun meħtieġa għall-adozzjoni ta’ kull ftehim internazzjonali rigward is-sajd. L-Artikolu l-ġdid 
188 N (TFUE) li jissostitwixxi l-Artikolu 300 (TKE) iwieġeb għal din il-kwistjoni u jista’, 
eventwalment, iwassal għall-infurzar ta’ l-irwol tal-Parlament Ewropew fil-konklużjoni ta’ 
dawn il-ftehimiet. 
 
2.5.  Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 
 
Il-politika tat-trasport ilha ħafna li ġiet komunitarizzata u, f’dan is-sens, il-bidliet introdotti mit-
Trattat ta’ Riforma huma minimi. 
 
Tniżżlet fl-Artikolu 4 § 2 tat-TFUE li jippreċiża l-kompetenzi kondiviżi bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri u b’mod partikolari f’punti g (dwar it-trasport) u h (netwerks trans-Ewropej). 
L-Artikolu 78 tat-TKE, li jagħmel referenza għad-diffikultajiet li għaddiet minnhom il-
Ġermanja minħabba fid-diviżjoni tagħha, jintroduċi emenda żgħira: 

"Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat li emenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, il-Kunsill, fuq il-proposta tal-Kummissjoni, jista’ 
jadotta deċiżjoni li tirrevoka dan l-Artikolu." 
 
Il-paragrafu 2 (ġdid) ta’ l-Artikolu 80 (TFUE) jagħmel uffiċjali l-prattika ta’ kodeċiżjoni, de 
facto diġà użata fil-qasam tan-navigazzjoni marittima u ta’ l-ajru: 

"Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, b’deċiżjoni konformi mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 
jistgħu jistabilixxu d-dispożizzjonijiet xierqa għan-navigazzjoni marittima u ta’ l-ajru. Huma 
jaslu għal-deċiżjoni wara konsultazzjoni mal-Kumitat għar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali." 
 
Min-naħa l-oħra, il-qasam tat-turiżmu jgawdi minn bosta dispożizzjonijiet importanti. 

Dan imniżżel fl-Artikolu 6 § 2 tat-TFUE, li jippreċiża li l-Unjoni għandha l-kompetenza li 
tmexxi ċerti azzjonijiet b’deċiżjoni Ewropea sabiex tappoġġja, tikkoordina jew tissupplimenta l-
azzjoni ta’ l-Istati Membri.  
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It-Trattat ta’ Riforma min-naħa l-oħra joffri bażi legali ċara sabiex il-Parlament Ewropew ikun 
jista’ jippjana azzjonijiet ta’ appoġġ li jippermettu li tissaħħaħ l-identità tas-settur tat-turiżmu. 
Il-kapitolu l-ġdid XXI tat-TFUE minn issa ’l quddiem sejjer ikun dedikat speċifikament għat-
turiżmu. L-Artikolu 176B tiegħu jipprovdi li: 

 "L-Unjoni tikkompleta l-azzjoni ta’ l-Istati Membri fis-settur tat-turiżmu, b’mod partikolari billi 
tippromwovi l-kompetittività ta’ l-impriżi ta’ l-Unjoni f’dan is-settur. Għal dan l-iskop, l-azzjoni 
ta’ l-Unjoni jkollha l-għan li: 

a) tħeġġeġ il-ħolqien ta’ ambjent favorevoli għall-iżvilupp ta’ l-impriżi f’dan is-settur;  

b)  tiffavorixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, b’mod partikolari permezz ta’ l-
iskambju tal-prattiki t-tajba ". 

 
Madanakollu, in-novità prinċipali ta’ l-abbozz tirrigwarda l-proċedura leġiżlattiva. Jekk it-
Trattat il-ġdid jiġi ratifikat, l-Unjoni tkun tista’ espliċitament tilleġiżla fil-qasam tat-turiżmu 
sabiex tistabilixxi "miżuri partikolari bi skop li tikkompleta l-azzjonijiet imwettqa fl-Istati 
Membri sabiex jintlaħqu l-għanijiet ippjanati f’dan l-Artikolu" iżda mingħajr ma dan ikun jista’ 
jwassal għall-"armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji  ta’ l-Istati 
Membri" (TFUE, Artikolu 176D § 2). 
 
 
3.  L-irwol ta’ Istituzzjonijiet Ewropej differenti  
 
L-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-UE jagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni d-dritt li 
jesprimu opinjoni favorevoli għas-sejħa ta’ KIG permezz tal-President tal-Kunsill, bl-għan li 
permezz ta’ ftehim komuni jiġu deċiżi l-emendi li jridu jsiru għat-Trattati. Fil-każ ta’ emendi 
istituzzjonali fil-qasam monetarju, il-Kunsill tal-Bank Ċentrali Ewropew jiġi kkonsultat ukoll. 
 
B’konsegwenza ta’ dan, fis-16 ta’ Lulju 2007, il-Kunsill tal-Ministri ta, mingħajr l-ebda 
dibattitu, il-kunsens tiegħu għall-bidu ta’ KIG (fit-23 ta’ Lulju 2007) li għandha l-inkarigu li 
tiffinalizza t-Trattat il-ġdid dwar l-UE fuq il-bażi tal-mandat ta’ negozjati adottat mill-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2007.  
 
3.1. Il-Parlament Ewropew 
 
L-opinjoni  l-iżjed importanti (demokratikament) hija dik tal-Parlament Ewropew peress li d-
dibattitu fi ħdanu kien pubbliku u l-opinjonijiet kollha ġew espressi b’mod apert ħafna. 
 
Il-Parlament Ewropew jintervieni b’mod formali darbtejn fil-proċedura: l-ewwel sabiex jagħti l-
opinjoni tiegħu dwar is-sejħa tal-KIG, imbagħad dwar it-test imfassal minn din ta’ l-aħħar. L-
aħħar opinjoni tiegħu m’hijiex obbligatorja, iżda tista’ tkun influwenti fuq l-attitudni ta’ ċerti 
Parlamenti Nazzjonali. 
 
L-opinjoni favorevoli (rapport ta’ Jo Leinen9) meta tniedet il-KIG ġiet adottata mill-Parlament 
Ewropew fil-11 ta’ Lulju 200710, b’maġġoranza kbira. Jekk jintlaqa’ tajjebl-fatt li l-mandat 
"iżomm fil-parti l-kbiras-sustanza tat-Trattat Kostituzzjonali, b’mod partikolari l-personalità 
ġuridika unika ta’ l-Unjoni u r-revoka ta’ l-istruttura b’pilastri, l-estensjoni ta’ votazzjoni 

                                                 
9 Membru tal- Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew  
10 Dokument A6-0279/2007 
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b’maġġoranza kwalifikata fi ħdan il-Kunsill u tal-kodeċiżjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill, l-
elementi ta’ demokrazija parteċipattiva, l-istatut ġuridiku obbligatorju tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, it-tisħiħ tal-koerenza u ta’ l-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni u pjan istituzzjonali 
ekwilibrat", il-Parlament xorta waħda jesrpimi ċerti riservi.  
 
Għalhekk id-deputati jiddispjaċihom li dan il-mandat "jimplika l-abbandun ta’ ċerti elementi 
importanti li fuqhom kien hemm ftehim matul il-KIG ta’ l-2004, bħal kunċett tat-Trattat 
Kostituzzjonali, is-simboli ta’ l-Unjoni, denominazzjoni li tista’ tinftiehem ta’ l-atti ġuridiċi, 
affermazzjoni ċara tal-prevalenza tal-liġi ta’ l-Unjoni u d-definizzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea 
bħala Unjoni taċ-ċittadini u ta’ l-Istati, u jimplika wkoll dewmien sinifikanti fl-introduzzjoni ta’ 
elementi oħrajn". Huma imħassba wkoll minħabba l-fatt li l-mandat jippermetti numru ta’ 
derogi li dejjem qiegħed jikber mogħtija lil ċerti Stati Membri b’konsiderazzjoni tat-tpoġġija fis-
seħħ tad-dispożizzjonijiet importanti tat-Trattati, derogi li jistgħu jwasslu għall-indebboliment 
tal-koeżjoni ta’ l-Unjoni. 
 
Għall-maġġoranza tad-deputati, dan il-kompromess huwa l-prezz li jrid jitħallas għall-progress, 
iżda kien hemm numru kbir ta’ opinjonijiet kritiċi espressi waqt id-dibattitu dwar l-iżvilupp u r-
riżultat tal-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2007, li, skond xi wħud, jista’ jitqies bħala Trattat li ma 
jistax jinqara. 
 
Għall-president tal-Parlament, Hans-Gert Pöttering, min-naħa l-oħra, "dan il-kompromess 
jippermetti li jsiru r-riformi neċessarji sabiex l-Unjoni Ewropea tingħata iżjed demokrazija u 
effiċjenza. It-Trattat il-ġdid sejjer isaħħaħ b’mod sinifikattiv is-setgħat tal-Parlament Ewropew 
u b’hekk allura jsaħħaħ id-demokrazija fl-Unjoni. Id-drittijiet fundamentali, li l-Parlament 
Ewropew dejjem iddefenda u li huma ċ-ċentru tat-Trattat Kostituzzjonali, ikunu obbligatorji 
b’mod ġuridiku. Il-prinċipji li l-Parlament Ewropew dejjem iddefenda jsiru realtà permezz ta’ 
din ir-riforma tat-Trattati ". 
 
Min-naħa l-oħra, ir-rapport jgħid li l-Parlament Ewropew jixtieq li jkollu "rwol attiv", kemm 
waqt kif ukoll wara n-negozjati. B’hekk, ladarba jkun informat mit-tliet rappreżentanti tiegħu 
(Elmar Brok, Enrique Baron Crespo u Andrew Duff) huwa jipproponi, jekk ikun hemm bżonn, 
ċerti proposti dwar is-suġġetti msemmija fil-kuntest tal-mandat. Wara l-elezzjonijiet ta’ l-2009, 
il-Parlament joħroġ proposti ġodda dwar ftehim kostituzzjonali li bħala għan ikollu t-titjib tal-
funzjonament ta’ l-UE.  
 
Bl-istess mod, l-opinjoni tenfasizza l-intenzjoni tal-Parlment li jiggarantixxi t-trasparenza 
assoluta tal-ħidma billi jippubblika d-dokumenti ta’ ħidma kollha tal-KIG. Barra minn hekk, 
huwa jkompli djalogu miftuħ mal-Parlamenti Nazzjonali u mas-soċjetà ċivili matul il-KIG u l-
proċess ta’ ratifikazzjoni li jiġi warajha. 
 
Fl-aħħar nett, il-Parlament jistieden lill-kumitat kompetenti tiegħu sabiex jippjana emenda 
possibbli għar-regolament tiegħu sabiex fl-attivitajiet tiegħu u fil-postijiet ta’ ħidma, jingħata 
karattru uffiċjali lill-bandiera u lill-innu ta’ l-Unjoni Ewropea, li ntgħażlu fit-Trattat 
Kostituzzjonali. 
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3.2. Il-Kummissjoni Ewropea 
 
L-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta’ l-10 ta’ Lulju 200711 tiġbor it-titjib kollu li jġib 
miegħu t-Trattat il-ġdid għall-kontenut u għall-funzjonament ta’ l-Unjoni u tappoġġjah, bil-
kundizzjoni li l-mandat għall-KIG, approvat mill-Kunsill Ewropew, ikun rispettat kif inhu. Din 
il-kondizzjoni tispjega għalfejn, f’dan il-każ, ir-rikors għal KIG ma jirrappreżentax pass negattiv 
la għad-demokrazija u lanqas għat-trasparenza b’relazzjoni mal-Konvenzjoni: il-mandat fil-fatt 
jerġa’ jikseb l-qofol tar-riżultati tal-Konvenzjoni. 
 
Skond l-opinjoni tal-Kummissjoni, il-kwistjoni hija li wieħed isir jaf jekk l-Ewropa hijiex 
f’pożizzjoni li tieħu miżuri li jwieġbu għall-istennija u għax-xewqat taċ-ċittadini tagħha: Ewropa li 
l-membri tagħha jkunu lesti li jgħaqqdu l-isforzi tagħhom sabiex joħolqu ġejjieni komuni. Sabiex 
jiġi sfruttat il-potenzjal tagħha, l-UE għandha bżonn li timmordenizza u tirriforma ruħha.  

Il-Kummissjoni tqis li l-mandat tal-KIG jlaqqa’ flimkien ir-realtà politika u l-ambizzjoni u jagħti 
lill-UE bażi istituzzjonali u politika solida sabiex jitwettqu l-ambizzjonijiet taċ-ċittadini. Il-mandat 
jibni l-bażi adegwata għall-KIG attiva, effiċjenti u fl-istess ħin li tkun f’pożizzjoni li tadotta t-
Trattat bi pjan ta’ ratifika mgħaġġel.  

L-opinjoni tal-Kummissjoni tenfasizza t-titjib li Trattat ta’ Riforma, li jinkiteb skond dan il-
mandat, iġib għall-UE u għaċ-ċittadini tagħha: 

   Ewropa iżjed demokratika u iżjed trasparenti: il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti 
Nazzjonali jaraw l-irwol tagħhom jikber. Il-Kunsill juri li sar aktar miftuħ; miljun ċittadin 
ikun jista’ jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta inizzjattiva li tqajjem interess 
għalihom u jkun iżjed komdu li jkun jaf min jagħmel liema xogħol fil-livelli Ewropej u 
nazzjonali. 

   Ewropa iżjed effiċjenti li għandha istituzzjonijiet u metodi ta’ ħidma kemm effiċjenti kif 
ukoll simplifikati. L-opinjoni tal-Kummissjoni tiddeskrivi kif it-Trattat ta’ Riforma sejjer 
jgħaġġel il-proċess deċiżjonali fi ħdan l-istituzzjonijiet moderni li jiffunzjonaw f’Unjoni 
b’27 Stat Membru. Il-kapaċità ta’ azzjoni titjieb fl-oqsma li llum il-ġurnata qegħdin fl-
ewwel post tal-prijoritajiet ta’ l-Unjoni. Ir-regoli tal-votazzjoni jiġu ssimplifikati u 
magħmulin iżjed ġusti u l-istituzzjonijiet jitneħħulhom piżijiet. 

   Ewropa tad-drittijiet u tal-valuri, tas-solidarjetà u tas-sigurtà, li tħabbar b’mod ċar 
il-valuri u l-għanijiet ta’ l-Unjoni. Karta għad-Drittijiet Fundamentali li tgħaqqad id-
drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi u soċjali li l-Unjoni għandha tħares; solidarjetà u 
sigurtà msaħħa fl-oqsma bħal ma hija l-politika ta’ l-enerġija; dispożizzjonijiet ġodda 
dwar il-bidla fil-klima, il-protezzjoni ċivili, l-għajnuna umanitarja u s-saħħa pubblika u t-
tisħiħ tal-kompetenzi ta’ l-Unjoni fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. 

   l-Ewropa bħala attur fix-xena mondjali: l-istrumenti ta’ politika barranija ta’ l-Ewropa 
sejrin jingħaqdu, kemm f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-iżvilupp strateġiku, kif ukoll mat-
tpoġġija fis-seħħ tal-politiki. It-Trattat ta’ Riforma jippermetti lill-Ewropa li din tinstema’ 
mill-imsieħba tagħha fuq livell mondjali; huwa jsaħħah il-koerenza bejn id-diversi setturi 
tal-politika barranija ta’ l-UE permezz ta’ arkitettura istituzzjonali ġdida u jpoġġi is-saħħa 
ekonomika, politika u diplomatika ta’ l-Ewropa għas-servizz ta’ l-interessi u tal-valuri 
tagħha mad-dinja kollha.  

L-opinjoni tal-Kummissjoni tikkonkludi li tali Trattat ta’ Riforma jagħti lill-Unjoni l-mezzi li 
jagħtu bidu għat-tibdil, li jkabbru s-sigurtà u l-prosperità għall-Ewropej jingħataw vantaġġ u li 
jipprovdu l-mezzi sabiex jaġixxu dwar il-globalizzazzjoni. Il-Kummissjoni ssejjaħ lill-parteċipanti 
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kollha għall-KIG sabiex jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-adozzjoni u għar-ratifikazzjoni 
tat-Trattat ta’ Riforma qabel l-elezzjonijiet Ewropej f’Ġunju 2009.  

 
3.3. Il-Bank Ċentrali Ewropew 
 
L-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) adottata fil-5 ta’ Lulju 200712, hija obbligatorja 
filwaqt li l-KIG iġġib ċerti emendi fil-qasam monetarju, bħalma huwa l-każ. Il-BĊE loġikament 
jikkonċentra fuq din il-kategorija ta’ emendi, u l-opinjoni tiegħu hija faverovoli għalihom bil-
kundizzjoni li dawk kollha ppjanati fit-Trattat Kostituzzjonali u dawk biss, jiġu introdotti fit-
Trattat li jmiss, sabiex jiġu evitati novitajiet u sorpriżi.  
 
Fit-testi uffiċjali, in-novitajiet monetarji jinfirxu. Meta l-BĊE jgħaqqadhom, huma jidhru iktar 
sinifikattivi: 

  it-twaqqif ta’ Unjoni ekonomika u monetarja, li l-munita tagħha hija l-Ewro u l-iffissar 
tal-prezzijiet jagħmlu parti mill-għanijiet ta’ l-UE; 

  il-BĊE jakkwista il-pożizzjoni sħiħa ta’ istituzzjoni u tiġi rikonoxxuta l-indipendenza 
finanzjarja tiegħu; 

  il-kompetenza esklussiva ta’ l-UE għall-politika monetarja tal-pajjiżi taz-Zona Ewro 
tiġi kkonfermata; 

  tiġi indikata l-perspettiva ta’ rappreżentazzjoni esterna magħquda maz-Zona Ewro fl-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali; 

  il-kontroll taż-Żona Ewro jiġi msaħħaħ permezz ta’ numru ikbar ta’ setgħat ta’ 
sorveljanza tal-Kummissjoni f’każ ta’ defiċit eċċessiv tal-baġit u permezz ta’ kapaċità 
deċiżjonali awtonoma tal-Grupp ta’ l-Ewro. 

Għalhekk, l-eżistenza tal-Grupp ta’ l-Ewro għandha tiġi rikonoxxuta, hekk kif kien ippjanat fit-
Trattat Kostituzzjonali. Il-mandat kif imfisser mill-kapijiet ta’ l-Istat u mill-Gvern jipprevedi fil-
fatt li flimkien mat-Trattati attwali jehmeż il-protokoll dwar il-Grupp ta’ l-Ewro (Nru 3), kokluż 
waqt il-KIG ta’ l-2004 u li jistabbilixxi il-metodi ta’ laqgħat bejn il-Ministri tal-Finanzi tal-
membri taz-Zona Ewro. Il-Grupp ta’ l-Ewro għandu jibqa’ entità informali, li ma jieħux 
deċiżjonijiet, iżda l-proċeduri tal-voti speċifiċi fi ħdan il-Kunsill ta’ l-Ecofin għandhom 
jantiċipaw li l-Istati Membri, li l-munita tagħhom hija l-Ewro, sejrin ikunu jistgħu jivvutaw 
f’ċerti każijiet biss. Dan ikun il-każ għall-miżuri li jikkonċernaw il-qasam tal-politika tal-baġit u 
dik ekonomika u mir-rappreżentazzjoni magħquda fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-forums 
internazzjonali. 
 
 
4. L-opinjonijiet ta’ Istituzzjonijiet Ewropej oħrajn 
 
Mingħajr ma l-opinjonijiet tagħhom jkunu obbligatorji b’mod ġuridiku, żewġ istituzzjonijiet 
Ewropej oħra b’setgħa konsultattiva xtaqu li jagħtu l-opinjoni tagħhom sabiex jipprovdu xi 
indikazzjonijiet dwar il-prijoritajiet tagħhom fir-rigward tat-Trattat il-ġdid. 
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4.1. Il-Kumitat tar-Reġjuni 
 
Fl-opinjoni tiegħu tas-6 ta’ Ġunju 200713, il-Kumitat tar-Reġjuni jitlob li s-sustanza tat-Trattat 
Kostituzzjonali tkun protetta u li l-kapijiet ta’ l-Istati u tal-Gvernijiet jimpenjaw ruħhom għall-
konklużjoni mgħaġġla tal-proċess ta’ riforma tat-Trattati mingħajr ma wieħed imur lura għal dak 
li nkiseb mill-kollettivi territorjali u għalihom b’mod partikolari rigward il-ħarsien tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà u tal-governanza t-tajba kif ukoll tal-koeżjoni territorjali ta’ l-UE. Bil-frażi 
"sustanza li trid jiġi protetta", dan jrid ifisser b’mod partikolari:  

  l-għarfien tad-diversità kulturali u lingwistika; 

  l-għarfien ta’ l-awtonomija reġjonali  u lokali; 

  id-definizzjoni l-ġdida tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà; 

  id-definizzjoni ta’ l-istrumenti ta’ amministrazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità f’żewġ protokolli separati;  

  l-għarfien tal-prinċipju ta’ konsultazzjoni, u b’konsegwenza ta’ dan, assoċjazzjoni iżjed 
mill-qrib ta’ l-awtoritajiet lokali u reġjonali għall-iżvilupp, it-tpoġġija fis-seħħ u l-
evalwazzjoni tal-politika Komunitarja; 

  il-konsiderazzjoni ta’ l-impatt tal-Liġi Komunitarja fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali; 

  il-possibilità mogħtija lill-Parlamenti Regjonali li għandhom is-setgħat leġiżlattivi 
sabiex ikunu assoċjati mal-proċedura ta’ kontroll bikri installata fil-mekkaniżmu ta’ 
kontroll ex ante fl-implimentazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità; 

 
  l-allinjament tal-mandat tal-membri tal-Kumitat tar-Reġjuni fuq dawk tal-membri tal-

Parlament u tal-Kummissjoni; 
 
  sistema ġdida li tmexxi n-numru tal-membri u sostituti taghha kif ukoll in-nomina 

tagħhom, sabiex tissostitwixxi s-sistema attwali u torjenta ruħha lejn sistema bbażata 
fuq kriterji politiċi u territorjali; 

 
  l-introduzzjoni tal-koeżjoni territorjali fl-għanijiet ta’ l-Unjoni u l-impenji ta’ l-Istati 

Membri rigward il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; 
 
  l-għarfien ta’ stejtus speċifiku għar-reġjuni ultraperiferiċi; 

 
Għall-Kumitat tar-Reġjuni, dawn l-elementi kollha għandhom jispikkawi b’konsiderazzjoni taċ-
ċittadini u għandhom jappoġġjaw d-dritt tiegħu li jressaq ċerti azzjonijiet quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea f’każ li l-prinċipju ta’ sussidjarjetà ma jitħarisx. 
 
Fl-istess ħin, il-Kumiat għar-Reġjuni jqis li f’għajnejn bosta ċittadini, fis-seklu XXI, l-għan ta’ l-
UE mhux qed jidher aktar ċar u li m’huwiex possibbli li wieħed jistenna li ċ-ċittadini jaqraw 
Trattati twal u tekniċi. Għalhekk, jipproponi li tingħata dikjarazzjoni ta’ paġna ta’ intenzjoni lill-
UE, li tgħodd għal perjodu twil, li tikkostitwixxi komplement għal kull Trattat futur u li fuqha l-
Istituzzjonijiet Ewropej ikunu jistgħu jiġbdu l-attenzjoni taċ-ċittadini, b’mod volontarju. 
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4.2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
 
Fid-deċiżjoni tiegħu adottata fil-31 ta’ Mejju 200714 b’maġġoranza kbira, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) talab li t-Trattat il-ġdid ta’ l-UE ikun jista’ jwieġeb 
għall-bżonnijiet ta’ Unjoni b’27 membru u jippremettilha li tasal fi ftehim dwar il-politiki ġodda 
u li tieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa sabiex tiffaċċja l-bosta sfidi li jinqalgħu.  

                                                

 
Għal din ir-raġuni, il-KESE titlob li l-abbozz tat-Trattat Kostituzzjonali "jibqa’ l-bażi tan-
negozjati, li jridu jħarsu s-sustanza ta’ dak li ġie deċiż fil-kuntest tal-Konvenzjoni Ewropea u 
ffrimat mill-Kapijiet ta’ l-Istat u mill-Gvern", u b’mod partikolari l-iżviluppi demokratiċi u 
istituzzjonali, fost l-oħrajn fil-kuntest tad-drittijiet fundamentali.  
 
Fil-fatt, il-KESE titlob li l-partijiet I (l-għanijiet, l-istituzzjonijiet, l-istruttura ta’ l-UE), II (il-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali) u IV (dispożizzjonijiet ġenerali u finali) jerġgħu jintużaw fit-
Trattat li ġej. Id-dispożizzjonijiet istituzzjonali u ta’ proċedura mill-parti III (il-politiki ta’ l-
Unjoni) min-naħa tagħhom għandhom jiġu integrati fil-parti I, ladarba huma jmorru lilhinn mil-
liġi li diġà hemm fis-seħħ.  
 
Il-KESE tikkonsidra li l-kapitolu dwar id-demokrazija li fih id-dispożizzjonijiet dwar il-
modalitajiet ta’ parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili għall-formazzjoni ta’ l-opinjoni u għall-
proċedura deċiżjonali, jagħmel parti mis-sustanza tat-Trattat Kostituzzjonali. Min-naħa l-oħra, 
il-KESE ma jopponix il-fatt li t-Trattat sejjer ikollu isem ieħor, "meta wieħed jikkonsidra l-
konfużjoni li t-terminu Kostituzzjoni qajjem f’ċerti Stati Membri ".  
 
Il-KESE tinsisti sabiex, għalkemm l-KIG għandha żmien qasir u l-mandat tagħha tnaqqas, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jkollhom il-possibilità li japperteċipaw fiha b’titolu 
konsultattiv. Jingħad ukoll li huwa lest li jorganizza, b’koperazzjoni mal-Presidenza Portugiża 
ta’ l-UE, laqgħat ta’ tagħrif u ta’ djalogu ma’ l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, hekk kif 
għamel matul il-ħidma tal-Konvenzjoni Ewropea. 
 
 
5. L-opinjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili 
 
Lejliet il-KIG, ir-rappreżentanti tas-Soċjetà Ċivili Ewropea esprimew ruħhom dwar il-kontenut 
tal-kompromess u l-opportunità li jitħarsu ċerti punti essenzjali li hemm fit-Trattat 
Kostituzzjonali. 
 
5.1. L-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej 
 
Il-President ta’ l-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej u tar-Reġjun Friuli-Venezja-Giulia (fl-Italja), 
Riccardo Illy, ħareġ appell li bih qiegħed ipoġġi pressjoni fuq ir-rappreżentanti Ewropej sabiex 
dawn jiżguraw li "l-interessi tar-Reġjuni jkunu mħarsa fit-Trattat il-ġdid ta’ Riforma". L-
Assemblea sejra taħdem f’koperazzjoni mill-qrib mal-KIG u tażgura li l-impenji li ġew 
imwiegħda mill-Istati Membri fil-mandat tan-negozjati rigward l-introduzzjoni tad-dimensjoni 
reġjonali fit-Trattat ta’ Riforma jiġu mħarsa. Is-Sur Illy jagħmel enfasi wkoll li huwa sejjer 
jikkopera mat-tliet rappreżentanti tal-Parlament Ewropew li sejrin ikunu fil-KIG. 
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Fl-aħħar nett, l-Assemblea sejra timpenja ruħha li tgħarraf b’mod attiv liċ-ċittadini fuq livell 
reġjonali dwar il-klawsoli essenzjali tat-Trattat: "Hija ħtieġa vitali li ċ-ċittadini ma jiħdux l-
impressjoni li wieħed ma jkunx qiegħed jikkonsidra l-opinjonijiet tagħhom. Dan kieku jwassal 
biss għall-fatt li d-distanza bejnhom u bejn l-UE tikber". 
 
5.2. Il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions 
 
John Monks, Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions indika 
f’dikjarazzjoni li jekk it-Trattat il-ġdid ma jagħtix karattru obbligatorju lill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, it-trade unions sejrin jagħmlu kampanja kontra t-Trattat il-ġdid u huma jistiednu 
lill-Parlament Ewropew biex ma jagħtihx l-appoġġ tiegħu. Huwa magħruf li ċerti Parlamenti 
Nazzjonali jistabilixxu rabta bejn l-approvazzjoni tagħhom ta’ test Ewropew u l-approvazzjoni 
tiegħu min-naħa tal-Parlament Ewropew.  
 
John Monks għamel ukoll appell "sabiex jappoġġa id-drittijiet fundamentali, jiġifieri d-dritt li 
jkunu jistgħu jsiru strajks, id-dritt għan-negozjati, id-dritt li l-ħaddiema jiġu mgħarrfa u 
kkonsultati, li l-ħaddiema jitħarsu kontra s-sensji inġusti, għas-sigurtà soċjali u għall-
kondizzjonijiet tajba ta’ xogħol ". 
 
5.3. Il-Moviment Internazzjonali ta’ l-Ewropa 
 
"Iċ-ċittadini m’humiex daqshekk interessati fil-qafas strutturali (ta’ l-Ewropa) iżda fir-riżultati. 
M’humiex interessati fil-magna, imma jridu li l-vettura twassalhom tajjeb", iddikkjara Pat Cox, 
President tal-Moviment Internazzjonali Ewropew (MIE). Huwa żied jgħid "Imlew il-karozza bil-
fjuwil, iżżidux l-ilma ma dak li hemm diġà !" F’isem il-MIE, l-ex-President Ewropew appella 
sabiex jiġi evitat li l-kompromess li għalih inkitbu 27 ikun magħmul mill-"iżgħar denominatur 
komuni". Skond dan, l-elementi tat-Trattat Kostituzzjonali li jridu jitħarsu, jikkonċernaw l-
involviment taċ-ċittadini, bħal pereżempju d-dritt ta’ inizjattiva taċ-ċittadin u l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali. 
 
5.4. Iż-Żgħażagħ Federalisti Ewropej  
 
Hekk kif qorbot il-KIG, iż-Żgħażagħ Federalisti Ewropej ġabru bosta eluf ta’ firem fit-toroq ta’ 
20 belt Ewropea. F’April li għadda, huma taw bidu għall-kampanja ta’ mobilizzazzjoni għal 
referendum dwar it-Trattat Kostituzzjonali. Huma jixtiequ jiġbru ta’ l-inqas miljun firma sabiex 
jappoġġaw it-talba tagħhom. Skond dawn, r-referendum għandu jseħħ fl-2009, fl-istess żmien li 
sejrin isiru l-elezzjonijiet Ewropej. 
 
5.5. L-Unjoni Federali  
 
L-Unjoni Federali (li twaqqfet fir-Renju Unit sabiex tiddefendi l-federaliżmu f’dan il-pajjiż, fl-
Ewropa u fid-dinja) ħadet sehem fid-dibattitu dwar l-organizzazzjoni ta’ referendum dwar it-
Trattat Kostituzzjonali fir-Renju Unit, dibattitu li huwa marbut ma’ dak li sejjer ikun il-kontenut 
tat-Trattat. L-awturi tat-test jippreżentaw erba’ possibilitajiet:  

  it-Trattat għandu jiġi ratifikat mill-Parlament u mhux b’referendum, minħabba li inkella 
jkun f’riskju li ssir votazzjoni tal-poplu għall-Gvern li hemm fil-poter.  

  referendum huwa bżonnjuż, hu x’inhu l-kontenut tat-Trattat, sabiex iċ-ċittadini jiġu 
implikati direttament.  

  iva għar-referendum, iżda t-Trattat għandu jkun ċar, sempliċi u sinifikanti.  

PE 397.235 23



It-Trattat ta’ Riforma u l-impatt tiegħu fuq il-Politika Strtutturali u ta’ Koeżjoni 

  referendum jidħol biss jekk it-Trattat ikun sostanzjali biżżejjed. Dan huwa l-argument 
tal-Gvern laburist u ta’ l-oppozizzjoni konservattiva, ukoll jekk l-opinjoniijiet tagħhom 
huma differenti dwar il-kontenut tat-Trattat sostanzjali.  

Il-konklużjoni ta’ l-Unjoni Federali hija li jekk sejjer ikun hemm bżonn ta’ referendum, ma jkun 
hemm l-ebda ċans għal suċċess ħlief jekk il-Gvern iqajjem "argumenti onesti u konvinċenti 
dwar il-bżonn ta’ Trattat sabiex l-Ewropa issir iżjed effiċjenti, iżjed demokratika u iżjed 
trasparenti". 
 
5.6. Il-Grupp Amato 
 
Il-Grupp Amato, immexxi mill-Ministru għall-Affarijiet Interni preżenti Giuliano Amato u 
magħmul minn personalitajiet bħal Kummissarji Margot Wallström u Danuta Hübner, l-ex-Prim 
Ministri Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis u Paavo Lipponen, kif ukoll l-ex-
Kummissarji Chris Patten, Michel Barnier u Antonio Vitorino, ippreżenta l-proposta tiegħu għal 
Trattat imnaqqas u ssimplifikat għall-UE. It-test li m’għandux iżjed minn 70 Artikolu jerġa’ juża 
l-parti istituzzjonali kollha tat-Trattat Kostituzzjonali, kif ukoll il-verżjoni emendata tal-parti IV 
tat-test (dispożizzjonijiet ġenerali u finali) u fih klawsola li tagħti karattru ġuridiku obbligatorju 
lill-Karta tad-Drittijiet Funadamentali. In-novitajiet tal-parti III tat-Trattat Kostituzzjonali (Il-
politiki ta’ l-Unjoni) jerġgħu jintużaw taħt forma ta’ emendi għat-Trattati eżistenti, bħala 
protokolli supplimentari. 
 
5.7. L-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze 
 
L-Istitut Universitarju Ewropew f’Firenze, l-Istitut Ewropew ta’ l-Università CEU San Pablo 
f’Madrid u l-Fondazzjoni Rafael del Pino, elaboraw studju imsejjaħ "Kif jiġi evitat falliment 
kostituzzjonali Ewropew".  
 
Kompost minn grupp ta’ professuri universitarji u speċjalisti internazzjonali oħra dwar 
kwistjonijiet Ewropej, l-istudju jiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali ta’ l-UE u t-triq kif wieħed 
jista’ joħroġ minnha, minn punt xjentifiku u ġuridiku, billi jesprimi suġġerimenti u preferenzi. 
L-istudju jwieġeb għal tliet mistoqsijiet essenzjali:  

A) Għalfejn test kostituzzjonali? Il-bidu huwa l-istess bħal dak li nsibu fir-"Rapport Cecchini" 
dwar l-ispiża tan-non-Unjoni, bid-differenza li l-analiżi mhix biss waħda ekonomika. L-ispejjeż 
tan-nuqqas ta’ Trattat Kostituzzjonali huma analizzati minn 4 punti di vista: l-effiċjenza, id-
demokrazija, il-viżibilità u t-trasparenza. Skond dawn il-punti kollha, l-istudju juri li hemm 
verament bżonn indispensabbli ta’ regoli kostituzzjonali għall-Ewropa. 

B) Il-lakuni tal-pjan li ħarget il-Konvenzjoni. Huma jittrattaw l-iżjed l-isfidi l-ġodda, bħall-
isfida klimatika. 

C) It-toroq għal barra. Erba’ possibilitajiet ġew eżaminati:  

  it-titjib tat-Trattati attwali billi jiġu emendati, mingħajr ma jiġi antiċipat Trattat ġdid; 

  il-pjan attwali jitnaqqas billi jinbidel fi Trattat żgħir; 

  iż-żamma tas-sustanza ta’ l-abbozz attwali filwaqt li jiġu eliminati l-aspetti 
kostituzzjonali; 

  it-titjib ta’ l-abbozz attwali (Trattat plus).  

Hija din l-aħħar possibilità li hija appoġġjata mill-awturi ta’ dan l-istudju, wara li kkunsidraw 
sew il-bżonn li jiġu ffaċċjati sfidi ġodda mondjali. L-istudju jindika u jfisser 38 proposta, bl-
għan  kemm li jtejjeb kif ukoll li jissimplifika l-abbozz. 
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6. L-opinjoni taċ-ċittadini Ewropej 
 
Matul l-ewwel sitt xhur ta’ l-2007, iżjed minn 1,800 ċittadin tas-27 Stat Memrbu ta’ l-UE 
ipparteċipaw f’numru ta’ konsultazzjonijiet nazzjonali dwar il-ġejjieni ta’ l-UE. Il-pjan ta’ 
konsultazzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej kien wieħed mis-sitt proġetti Pan-Ewropej b’għan li 
jħallu liċ-ċittadini jesprimu l-opinjoni tagħhom, li l-Kummissjoni Ewropea ffinanzjat fil-kuntest 
tal-"perjodu ta’ riflessjoni" tagħha, wara li Franza u l-Olanda rriffjutaw il-Kostituzzjoni 
Ewropea. 
 
Wara dak li seħħ fil-Parlament Ewropew fl-10 ta’ Mejju 2007, delegazzjoni ta’ ċittadini li kienu 
ħadu sehem fil-konsultazzjonijiet iltaqgħu mal-Viċi-President tal-Kummissjoni, Margot 
Wallström, il-Viċi-President tal-Parlament, Gérard  Onesta, u d-Deputat Ewropew (kif ukoll ex-
Prim Ministru u membru tal-Bureau tal-Konvenzjoni), Jean-Luc Dehaene, sabiex 
jippreżentawlhom il-lista ta’ xewqat li ħarġu mill-proġett ta’ konsultazzjoni. Iċ-ċittadinii 
identifikaw tliet prijoritajiet politiċi matul il-konsultazzjonijiet nazzjonali tagħhom: 

  l-UE għandu jkollha l-irwol l-iktar importanti fil-politiki marbuta mal-benessri soċjali u 
mal-familja u għandha tiggarantixxi n-normi bażiċi; 

  l-UE għandha ssib tweġiba komuni għall-kwistjonijiet dwar l-integrazzjoni u l-
immigrazzjoni; 

  l-UE għandha tkabbar is-setgħat tagħha sabiex tiżviluppa politika komuni dwar l-
enerġija. 

 
Lejliet il-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta’ Ġunju 2007, ir-riżultati ta’ sondaġġ Eurobarometer 
jindikaw li żewġ terzi ta’ l-Ewropej (66%) jappoġġaw l-idea ta’ Kostituzzjoni Ewropea, jiġifieri 
t-titjib ta’ 3 punti b’relazzjoni mal-Eurobarometer preċedenti.  
 
Barra minn hekk, 69% ta’ l-Ewropej huma pjuttost tabilħaqq ottimisti rigward il-ġejjieni ta’ l-
UE. B’mod ġenerali, din l-edizzjoni tal-Eurobarometer tiżvela għalhekk titjib konsiderevoli ta’ 
l-opijoni pubblika rigward l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha meta mqabbla mas-sondaġġ tal-ħarifa 
ta’ l-2006.  
 
Jekk 66% ta’ l-Ewropej juru li huma favur Kostituzzjoni Ewropea, ċerti kambjamenti sinifikanti 
jiġu determinati b’relazzjoni mas-sondaġġ tal-ħarifa ta’ l-2006: l-appoġġ għal kostituzzjoni 
b’hekk rebaħ 13-il punt fi Spanja, 6 punti fl-Estonja u 5 punti fil-Ġermanja, f l-Ungerija u fil-
Polonja (69% !). Fl-istess żmien, jagħmel sens li dan niżel fil-Greċja (-11-il punt) u inqas 
f’Ċipru u fil-Finlandja (-6 punti għaż-żewġ pajjiżi). 
  
Tajjeb ukoll li wieħed jenfasizza li fl-ebda pajjiż m’hemm numru ta’ nies li ma jaqblux mal-
kostituzzjoni ikbar min-numru ta’ dawk li jappoġġawha. B’mod partikolari, fiż-żewġ pajjiżi li 
ċaħdu l-Kostituzzjoni permezz ta’ referendum, l-appoġġ ġie stabbiliti għal 68 % fi Franza u 55 
% fl-Olanda rispettivament. Id-difensuri ta’ l-oppożizzjoni madanakollu jifformaw parti 
konsiderevoli ta’ l-opinjoni pubblika fil-Finlandja (43 % "kontra" b’4 punti inqas minn dawk li 
huma "favur") u fir-Renju Unit (36% "kontra" b’7 punti inqas minn dawk li huma "favur"). 
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7. X’għad irid isir 
 
Wara li t-Trattat jiġi ffirmat, għandu jiġi ratifikat mill-Istati Membri kollha, permezz ta’ 
referendum jew mingħajru (b’votazzjoni parlamentari). Fil-prinċipju, it-Trattati ta’ Riforma 
(jiġifieri dawk li bħala għan għandhom l-emenda ta’ ċerti artikoli tat-Trattati li hemm fis-seħħ) 
jistgħu jiġu ratifikati permezz ta’ votazzjoni parlamentari. Għaldaqstant, bosta Stati Membri 
diġà avżaw iż-żamma tar-referendum, u b’hekk nisslu biża’ ta’ effett sinifikanti. 
 
Skond studju ppubblikat mill-European Policy Centre15, is-sitwazzjoni hija kumplessa ħafna. 
 
L-Irlanda biss hija soġġetta għall-obbligu ġuridiku li torganizza referendum u l-Prim Ministru 
Bertie Ahern ikkonferma li sejjer isir fl-2008. Il-Gvern Irlandiż jidher konvint mir-riżultat 
pożittiv ta’ dan l-eżerċizzju, ladarba s-sitwazzjoni ekonomika ma tmurx lura. 
 
18-il pajjiż żgur li m’humiex sejrin jorganizzaw referendums (il-Ġermanja, l-Awstrija, il-
Belġju, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, 
Malta, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Iżvezja). 
 
Min-naħa l-oħra, is-sitwazzjoni tibqa’ inċerta fi 8 Stati Membri. 
 
Fid-Danimarka, il-Kostituzzjoni tantiċipa referendum hekk kif ikun hemm trasferiment ta’ 
sovranità lejn organizzazzjoni supranazzjonali. Iżda d-deċiżjoni definittiva m’għandiex tittieħed 
qabel il-ħarifa, wara eżami tat-test mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Għalhekk, waqt il-Kunsill 
Ewropew ta’ Ġunju 2007, id-delegazzjoni Daniża nnegozjat b’mandat ċar ħafna f’isem il-partiti 
politiċi prinċipali u kisbet sodisfazzjon dwar id-9 punti li ċertament jagħmlu neċessarja iż-
żamma ta’ referendum. 
 
Il-Lussemburgu u Spanja huma l-uniċi żewġ pajjiżi li rratifikaw it-Trattat Kostituzzjonali 
permezz ta’ referendum u probabbilment sejrin ikollhom bżonn jirrepetu l-eżerċizzju. Għalhekk, 
iż-żewġ Gvernijiet jidhru li huma favur ir-ratifikazzjoni parlamentari. 
 
Fl- Olanda, il-Gvern Olandiż iddeċieda fil-21/09/07 li jirratifika t-Trattat ta’ Riforma l-ġdid ta’ 
l-Unjoni Ewropea permezz ta’ votazzjoni parlamentari sempliċi u li ma jerġax jorganizza 
referendum. B’dan il-mod issegwi l-opinjoni tal-Kunsill ta’ l-Istat Olandiż li, wara li studja l-
abbozz tat-test li qiegħed jiġi diskuss bħalissa waqt il-KIG, wasal għall-konklużjoni li t-Trattat 
il-ġdid se jkun differenti mhux ħażin mit-Trattat Kostituzzjonali li ġie rrifjutat mill-poplu 
Olandiż f’Ġunju 2005 u, fl-istess ħin, ma jemendax it-Trattati eżistenti ta’ l-UE b’mod hekk 
fundamentali li tkum tinħtieġ konsultazzjoni popolari. 
 
Fil-Polonja l-formazzjoni reċenti, fi ħdan l-istess koalizzjoni governattiva, ta’ alleanza xettika 
dwar l-Ewropa magħmula mil-Lega ta' Familji Pollakki (LFP) u mill-partit "Autodéfense" 
(f’Samoobrona) m’għandhiex toħloq problemi għar-ratifika tat-Trattat ta’ Riforma l-ġdid skond 
d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Pollakk Jaroslaw Kazcynski. Madankollu il-Gvern għadu ma 
ddeċidiex jekk ir-ratifika tat-Trattat hijiex sejra issir permezz ta’ referendum popolari jew 
b’votazzjoni sempliċi tal-Parlament. 
 
Il-Portugall ħa l-impenn li jissottometti t-Trattat Kostituzzjonali għar-referendum. Dan l-
impenn għandu jkopri wkoll it-Trattat ta’ Riforma, dan huwa l-kontenut tad-diskussjonijiet fil-
                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, Lulju 2007. 
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Parlament, għalkemm il-Gvern qiegħed jagħmel l-almu tiegħu sabiex tiġi evitata din is-
sitwazzjoni. 
 
Fir-Repubblika Ċeka l-oppożizzjoni soċjo-demokratika titlob referendum, iżda l-Gvern ma 
jixtieqx jieħu r-riskju li jara l-Presidenza tiegħu fl-UE (sa minn Jannar 2009) imħarbta. Anke 
jekk id-deċiżjoni Pollakka tista’ tinfluwenza dik tar-Repubblika Ċeka, il-maġġoranza politika 
attwali tappoġġa r-ratifikazzjoni parlamentari. 
 
Il-Prim Ministru Brittaniku Gordon Brown u l-predeċessur tiegħu Tony Blair, qablu li minħabba 
l-kisbiet ta’ bosta derogi, m’huwiex sejjer ikun hemm bżonn ta’ referendum fir-Renju Unit, 
deċiżjoni li l-konservattivi u l-ġurnalisti Brittaniċi xettiċi dwar l-Ewropa diġà kkontestaw. Il-
konservattivi rrifjutaw l-abbozz tat-Trattat ta’ Riforma propost mill-Presidenza Portugiża bill 
qalu li dan huwa "kopja tal-Kostituzzjoni Ewropea ta’ qabel ". Huma diġà għamlu stqarrija li 
fin-nuqqas ta’ referendum, huma jistgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom għall-organizzazzjoni ta’ 
referendum "privat". Numru kbir ta’ deputati laburisti jistgħu jingħaqdu ma’ dan l-appell. Li 
kieku Gordon Brown ċeda taħt din il-pressjoni, kieku r-riżultat finali kien ikun probabbilment 
wieħed negattiv. 
 
Rigward it-18-il pajjiż li sejrin jirratifikaw it-Trattat permezz tal-votazzjoni parlamentari, 13 
minnhom jistgħu jagħmlu dan permess ta’ votazzjoni b’maġġoranza sempliċi jew assoluta (il-
Ġermanja, il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, 
Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja u l-Iżvezja) li m’għandux joħloq ħafna problemi.  
 
Min-naħa l-oħra, is-sitwazzjoni tista’ tkun iżjed kumplessa f’pajjiżi oħra fejn maġġoranzi 
speċjali jkunu rikjesti u fejn il-kisba ta’ maġġoranzi  tista’ tkun diffiċli daqs kemm hu diffiċli 
riżultat pożittiv bir-referendum. 
 
Maġġoranza ta’ 2/3  
 
Din il-maġġoranza hija rikjesta miż-żewġt ikmamar fl-Awstrija, fil-Belġju, fil-Finlandja u fil-
Polonja f’każ ta’ trasferiment ta’ setgħat (inkella maġġoranza sempliċi). Fl-Awstrija u fil-
Finlandja din il-maġġoranza tista’ tintlaħaq mingħajr ħafna problemi.  
 
Fil-Belġju, l-maġġoranza ta’ 2/3 hija rikjesta flimkien mal-kworum ta’ 2/3 waqt il-votazzjoni kif 
ukoll ma’ l-opinjoni favorevoli ta’ l-assembleji reġjonali, li għalhekk wieħed jistenna proċess 
twil u diffiċli minħabba t-tensjoni kostanti bejn il-komunitajiet differenti.  
 
Rigward il-Polonja, il-Gvern għad irid jiddeċiedi liema sistema ta’ votazzjoni sejjer isegwi 
(maġġoranza sempliċi jew 2/3). Peress li l-klima politika fil-Polonja hija pjuttost diffiċli biex 
tiġi mbassra, wieħed jittama li l-oppożizzjoni favur l-Ewropa tagħraf tmil il-miżien favur tagħha 
fiż-żmien tal-votazzjoni. 
 
Maġġoranza ta’ 3/5  
 
Din hija r-regola fi Franza, fis-Slovakkja u fir-Repubblika Ċeka f’każ ta’ trasferiment ta’ setgħat 
(inkella maġġoranza sempliċi).  
 
Il-Kostituzzjoni Franċiża riveduta fl-2004 fiha artikolu li jirreferi direttament għat-Trattat 
Kostituzzjonali. Minħabba f’hekk, wisq probabbli sejjer ikun hemm bżonn ta’ emenda ġdida 
(approvata minn maġġoranza ta’ 2/3). Sabiex dan l-eżerċizzju jirnexxi, il-Gvern sejjer ikollu 
bżonn żgur ta’ l-appoġġ ta’ l-oppożizzjoni soċjalista. 
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Il-maġġoranza ta’ 3/5 tidher li kważi ntlaħqet fis-Slovakkja. 
 
Min-naħa l-oħra, l-Gvern Ċek attwali huwa pjuttost xettiku dwar l-Ewropa u l-qawwa ta’ l-
oppożizzjoni waqt il-votazzjoni sejra tkun deċiżiva. 
 
Maġġoranza ta’ 5/6 
 
Din it-tip ta’ maġġoranza hija mitluba fid-Danimarka f’każ ta’ trasferiment ta’ setgħat (inkella 
maġġoranza sempliċi). Id-deċiżjoni definittiva dwar dan is-suġġett hija mistennija li tittieħed fil-
ħarifa, wara li t-test jiġi eżaminat mill-Ministeru għall-Ġustizzja. 
 

*          *          * 
F’kull każ u meta jiġu kkonsidrati numru ta’ riskji tal-proċess ta’ ratifikazzjoni, il-Gvernijiet ta’ 
l-Istati Membri jkollhom l-interess kollu li jimplikaw fid-dibattitu lis-soċjetà ċivili li, ħażin u 
tajjeb, tħossha attwalment eskluża u kkunsidrata ftit li xejn. L-adattament tat-test li ħarġet il-
KIG għal dawk kollha kkonċernati, sejjer ikollu importanza kruċjali għall-votazzjoni (kemm dik 
parlamentari kif ukoll dik ta’ referendum). 
 
Sforz intens ta’ pedagoġija u ta’ kjarifika sejjer ikun bżonnjuż sabiex ikun hemm oppożizzjoni 
għal kull tentattiv ta’ propoganda li hija xettika dwar l-Ewropa bl-għan li taljena liċ-ċittadini 
mill-progressi demokratiċi tat-test. Mingħajr dan, it-test il-ġdid li sar dejjem inqas possibbli li 
jinqara minħabba fin-numru ta’ dikjarazzjonijiet u derogi, jinsab f’riskju li jkun mira faċli tal-
qarrejja partiġġani u jitwarrab mill-avversarji tat-Trattat. 
 
F’dan il-kuntest, huwa l-każ li l-Parlament Ewropew jimpenja ruħu  f’djalogu dettaljat sabiex 
juri l-volontà tiegħu u l-kwalità tiegħu li jisma u li jinvolvi aktar liċ-ċittadini Ewropej fid-
definizzjoni tar-regoli li sejrin jiġu applikati għalihom. L-għan iwieġeb għall-volontà unanima 
marbuta mat-tiġdid – f’perjodu diffiċli tal-bini ta’ l-Ewropea – rabta qawwija bejn iċ-ċittadini u 
l-istituzzjonijiet tagħhom.  
 
F’dan is-sens, l-inizjattiva Agora citoyenne, imniedja mill-Parlament f’Ġunju 2006, twieġeb 
għal dan il-bżonn taċ-ċittadini Ewropej li jinfurmaw ruħhom u jinżammu informati. L-għanijiet 
tagħha huma tlieta: 

  li ma jibqax ikun hemm distakk bejn min jiġi elett u ċ-ċittadini, biex b’hekk jimtela’ l-
foss li jeżisti bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini ta’ l-Ewropa; 

  li ma jibqax ikun hemm distakk bejn is-setturi differenti tas-soċjetà ċivili Ewropea, 
b’riżultat li jwassal għall-koperazzjoni bejn min jiġi elett u ċ-ċittadini, iżda wkoll bejn 
l-istrati kollha tas-soċjetà ċivili Ewropea, li kważi dejjem, jinjoraw lil xulxin; 

  li ma jibqax ikun hemm distakk bejn l-egoiżmi nazzjonali, biex b’hekk jingħelbu l-
barrieri li telgħu minħabba r-riflessi nazzjonalisti u jinqasmu l-fruntieri ta’ l-Istati 
sabiex l-atturi prinċipali ta’ każ dokumentat iqabblu r-riżultati ċerti tagħhom ma’ dawk 
tal-ġirien tagħhom. 

Il-prova konkreta ta’ dawn l-intenzjonijiet lodevoli sejra tiġi pprovduta fil-ħarifa waqt il-laqgħat 
fil-qafas ta’ l-"Agora citoyenne". 
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