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IT-TRATTAT TA' NIZZA U L-KONVENZJONI
DWAR IL-FUTUR TAL-EWROPA

It-Trattat ta' Nizza ħejja lill-Unjoni Ewropea b'mod parzjali biss għall-proċessi importanti
ta' tkabbir tal-2004 u tal-2007 lejn il-Lvant u n-Nofsinhar. Wara l-kwistjonijiet imqajma fid-
dikjarazzjoni ta' Laeken, il-Konvenzjoni dwar il-futur tal-Ewropa għamlet sforz biex tfassal
bażi ġuridika ġdida għall-Unjoni fil-forma ta' Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-
Ewropa. Wara r-riżultati negattivi ta' referendums f'żewġ Stati Membri, dan it-Trattat ma
kienx irratifikat.

IT-TRATTAT TA' NIZZA

It-Trattat kien iffirmat fis-26 ta' Frar 2001 u daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2003.
A. L-objettivi
Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ħelsinki tal-1999 kienu jesiġu li, sa tmiem l-2002,
l-Unjoni tkun tista' tilqa' l-Istati Membri l-ġodda li kienu lesti għall-adeżjoni. Peress li żewġ
pajjiżi applikanti biss kellhom popolazzjoni ikbar mill-medja tal-Istati Membri eżistenti, il-piż
politiku ta' pajjiżi b'popolazzjoni iżgħar kien se jiżdied b'mod konsiderevoli. It-Trattat ta' Nizza
għalhekk, kellu l-għan li jwassal l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu iktar effiċjenti u leġittimi, u jħejji
l-UE għat-tkabbir il-kbir li jmiss.
B. L-isfond
Kienu ġew indirizzati għadd ta' kwistjonijiet istituzzjonali mill-Konferenzi Intergovernattivi
(IGCs) ta' Maastricht u Amsterdam (1.1.3.) iżda dawn ma kinux ġew solvuti b'mod sodisfaċenti
(imsejħa “l-kwistjonijiet pendenti” tat-Trattat ta' Amsterdam): id-daqs u l-kompożizzjoni tal-
Kummissjoni, il-piż tal-voti fil-Kunsill u l-estensjoni tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata.
Abbażi ta' rapport mill-Presidenza Finlandiża, il-Kunsill Ewropew ta' Ħelsinki ddeċieda li
għal tmiem l-1999, l-IGC għandha tindirizza l-kwistjonijiet pendenti u l-bidliet l-oħrajn kollha
meħtieġa fit-tħejjija għat-tkabbir.
C. Il-kontenut
L-IGC bdiet fl-14 ta' Frar 2000 u temmet xogħolha f'Nizza fl-10 ta' Diċembru 2000, billi
ntlaħaq qbil dwar il-kwistjonijiet istituzzjonali ta' hawn fuq u dwar firxa ta' punti oħrajn – bħal
distribuzzjoni ġdida tas-siġġijiet fil-Parlament Ewropew, kooperazzjoni msaħħa iktar flessibbli,
monitoraġġ tad-drittijiet fundamentali u tal-valuri fl-UE, u tisħiħ tas-sistema ġudizzjarja tal-UE.
1. Id-distribuzzjoni tal-voti fil-Kunsill
Meta jiġu kkunsidrati flimkien is-sistema ta' votazzjoni fil-Kunsill, il-kompożizzjoni tal-
Kummissjoni u, sa ċertu punt, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet fil-Parlament Ewropew, l-IGC
indunat li d-dmir imperattiv kien li jinbidel il-piż relattiv tal-Istati Membri, suġġett li l-ebda IGC
oħra ma kienet indirizzat sa mit-Trattat ta' Ruma.
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Kienu previsti żewġ metodi ta' definizzjoni tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata: sistema
ġdida ta' għoti ta' voti (modifikata minn dik preżenti) jew l-applikazzjoni ta' maġġoranza doppja
(ta' voti u popolazzjoni), soluzzjoni proposta mill-Kummissjoni u appoġġata mill-Parlament. L-
IGC għażlet l-ewwel metodu. Għalkemm l-għadd ta' voti żdied għall-Istati Membri kollha, is-
sehem tal-iktar Stati Membri popolati naqas: qabel dan kien ta' 55 % tal-voti, imbagħad naqas
għal 45 % tal-voti meta ssieħbu l-10 Membri l-ġodda u għal 44.5 % fl-1 ta' Jannar 2007. Din
kienet ir-raġuni li għaliha ġiet introdotta “xibka ta' sikurezza” demografika: Stat Membru jista'
jitlob verifika li l-maġġoranza kwalifikata tirrappreżenta mill-inqas 62 % tal-popolazzjoni totali
tal-Unjoni. Jekk din ma tkunx tirrappreżenta tali perċentwal, id-deċiżjoni ma tiġix adottata.
2. Il-Kummissjoni Ewropea
a. Il-kompożizzjoni
Sa mill-2005 il-Kummissjoni għandha kummissarju wieħed għal kull Stat Membru. Il-
Kunsill ingħata s-setgħa li jiddeċiedi, b'mod unanimu, dwar l-għadd ta' Kummissarji u
dwar l-arranġamenti għal sistema ta' rotazzjoni, sakemm kull Kummissjoni tirrifletti l-medda
demografika u ġeografika tal-Istati Membri.
b. L-organizzazzjoni interna
It-Trattat ta' Nizza ta lill-President tal-Kummissjoni s-setgħa li jalloka responsabbiltajiet lill-
Kummissarji u jerġa' jbiddel din l-allokazzjoni tul il-mandat. Huwa jagħżel il-viċi presidenti u
jiddeċiedi kemm se jkun hemm viċi presidenti.
3. Il-Parlament Ewropew
a. Il-kompożizzjoni
It-Trattat ta' Amsterdam stabbilixxa l-għadd massimu ta' Membri tal-PE għal 700. F'Nizza, il-
Kunsill ikkunsidra li, f'perspettiva ta' tkabbir, jeħtieġ li jkun rivedut l-għadd ta' Membri tal-PE
għal kull Stat Membru. Il-kompożizzjoni l-ġdida tal-Parlament intużat ukoll sabiex tibbilanċja
l-għadd ta' voti distribwiti fil-Kunsill. L-għadd massimu ta' MPE ġie stabbilit għal 732.
b. Is-setgħat
Bħall-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, il-PE ingħata l-possibbiltà li jippreżenta rikors
legali għal atti tal-Kunsill, tal-Kummissjoni jew tal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba nuqqas
ta' kompetenza, ksur ta' rekwiżit proċedurali essenzjali, ksur tat-Trattat jew ta' kwalunkwe stat
tad-dritt relatat mal-applikazzjoni tiegħu, jew użu ħażin tal-poteri.
Wara proposta mill-Kummissjoni, l-Artikolu 191 inbidel f'bażi ġuridika għal ħidmiet li
jippermettu Regolamenti li jirregolaw partiti politiċi f'livell Ewropew u regoli li jirrigwardaw
il-finanzjament tagħhom, li għandhom jiġu adottati permezz tal-proċedura ta' kodeċiżjoni.
Is-setgħat tal-PE żdiedu, permezz ta' estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura ta'
kodeċiżjoni u billi l-PE jintalab jagħti l-kunsens tiegħu biex ikun hemm kooperazzjoni msaħħa
f'oqsma koperti mill-kodeċiżjoni. Il-PE se jintalab ukoll jagħti l-opinjoni tiegħu meta l-Kunsill
jiddeċiedi dwar riskju ta' ksur serju tad-drittijiet fundamentali fi Stat Membru.
4. Ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja
a. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Il-Qorti tal-Ġustizzja ngħatat il-possibbiltà li tiltaqa' b'diversi modi: tista' tiltaqa' f'awli
(magħmulin minn tliet jew ħames imħallfin), f'Awla Manja (ħdax-il imħallef) jew bħala
Qorti sħiħa. Il-Kunsill waqt li jaġixxi b'mod unanimu jista' jżid l-għadd ta' Avukati Ġenerali.
Il-Qorti tal-Ġustizzja għad għandha ġurisdizzjoni fuq kwistjonijiet li jkunu riferuti għal
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deċiżjoni preliminari iżda, skont l-Istatut tagħha, tista' tirreferi tipi ta' kwistjonijiet lill-Qorti ta'
Prim'Istanza, ħlief dawk imniżżlin fl-Artikolu 225 tat-Trattat KE.
b. Il-Qorti ta' Prim'Istanza
Is-setgħat tal-Qorti ta' Prim'Istanza żdiedu sabiex jinkludu ċerti kategoriji ta' deċiżjonijiet
preliminari, bil-possibilità li jiġu stabbiliti awli ġurisdizzjonali permezz ta' deċiżjoni unanima
tal-Kunsill. Dawn id-dispożizzjonijiet operattivi kollha, u b'mod notevoli l-poteri tal-Qorti ta'
Prim'Istanza, minn hemm 'il quddiem ġew stabbiliti fit-Trattat innifsu.
5. Il-Proċeduri leġiżlattivi
Għalkemm għadd konsiderevoli ta' politiki u miżuri ġodda (27) issa jirrikjedu votazzjoni
b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, il-kodeċiżjoni ġiet estiża għal ftit oqsma minuri biss
(l-Artikoli 13, 62, 63, 65, 157, 159 u 191 tat-Trattat KE; huwa meħtieġ kunsens għall-
Artikolu 161).
6. Il-kooperazzjoni msaħħa
Bħat-Trattat ta' Amsterdam, it-Trattat ta' Nizza jinkludi dispożizzjonijiet ġenerali li japplikaw
għall-oqsma kollha ta' kooperazzjoni msaħħa u dispożizzjonijiet speċifiċi għall-pilastru
konċernat. Filwaqt li t-Trattat ta' Amsterdam kien jipprovdi għall-kooperazzjoni msaħħa taħt l-
ewwel u t-tielet pilastru biss, it-Trattat ta' Nizza jipprovdi għaliha taħt it-tliet pilastri kollha.
It-Trattat ta' Nizza ġab miegħu bidliet oħra: ma baqax possibbli li jsir rikors quddiem il-Kunsill
Ewropew, u l-kunċett ta' “żmien raġonevoli” ġie kkjarifikat. Il-kunsens tal-Parlament issa kien
meħtieġ fl-oqsma kollha fejn il-kooperazzjoni msaħħa kienet marbuta ma' kwistjoni koperta
mill-proċedura ta' kodeċiżjoni.
7. Il-Protezzjoni tad-drittijiet fundamentali
Żdied paragrafu mal-Artikolu 7 tat-TUE, sabiex ikopri każijiet fejn ma jkunx seħħ verament ksur
evidenti tad-drittijiet fundamentali iżda jkun hemm “riskju ċar” li dan jista' jseħħ. Il-Kunsill,
waqt li jaġixxi b'maġġoranza ta' erbgħa minn ħamsa tal-membri tiegħu u wara li jkun kiseb
il-kunsens tal-Parlament, jiddetermina l-eżistenza tar-riskju u jindirizza rakkomandazzjonijiet
xierqa lill-Istat Membru kkonċernat. Ġiet ipproklamata Karta tad-Drittijiet Fundamentali mhux
vinkolanti (ara 1.1.6.).
D. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew
Bħal fil-konferenzi intergovernattivi li seħħew qabel, il-PE kien involut b'mod attiv fit-
tħejjijiet għall-IGC tal-2000, fejn ta l-fehmiet tiegħu dwar l-aġenda tal-konferenza u dwar il-
progress u l-objettivi tagħha. Il-Parlament esprima wkoll l-opinjoni tiegħu dwar is-sustanza
u l-implikazzjonijiet ġudizzjarji tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (ara 1.1.6.). Il-Parlament
insista b'mod partikolari li l-IGC li jmiss issegwi proċess trasparenti, bl-involviment ta' membri
tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali, tal-Kummissjoni, inkluż l-opinjoni taċ-
ċittadini. Ir-riżultat tagħha għandu jkun dokument fuq linja kostituzzjonali.

IL-KONVENZJONI DWAR IL-FUTUR TAL-EWROPA

A. Il-Bażi u l-objettivi
B'konformità mad-Dikjarazzjoni Nru 23 annessa mat-Trattat ta' Nizza, il-Kunsill Ewropew ta'
Laeken tal-14 ul-15 ta' Diċembru 2001 iddeċieda li jorganizza Konvenzjoni li tlaqqa' flimkien il-
partijiet ewlenin konċernati għal dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. L-objettivi kienu li
titħejja l-IGC li jmiss b'mod trasparenti kemm jista' jkun u li jkunu indirizzati l-erba' kwistjonijiet
ewlenin rigward l-iżvilupp ulterjuri tal-UE: tqassim aħjar tal-kompetenzi, simplifikazzjoni tal-

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_1.1.6.pdf
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istrumenti ta' azzjoni tal-Unjoni, żieda fid-demokrazija, fit-trasparenza u fl-effiċjenza, u t-tfassil
ta' Kostituzzjoni għaċ-ċittadini tal-Ewropa.
B. L-organizzazzjoni
Il-Konvenzjoni kellha President (is-Sur Giscard d'Estaing), żewġ Viċi Presidenti (is-Sur Amato
u s-Sur Dehaene), 15-il rappreżentant tal-kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern tal-Istati Membri,
30 membru ta' parlamenti nazzjonali (2 għal kull Stat Membru), 16-il membru tal-Parlament
Ewropew u 2 membri tal-Kummissjoni Ewropea. Il-pajjiżi li applikaw sabiex jissieħbu mal-
Unjoni wkoll ħadu sehem fid-dibattitu fuq bażi ugwali, iżda ma setgħu jimblukkaw l-
ebda kunsens li jintlaħaq mill-Istati Membri. Għaldaqstant, il-Konvenzjoni kellha total ta'
105 membri.
Minbarra l-Presidenti u l-viċi Presidenti, il-Praesidium kien fih disa' membri tal-Konvenzjoni
u rappreżentant mistieden magħżul mill-pajjiżi applikanti. Il-Praesidium kellu r-rwol li jagħti
impetu lill-Konvenzjoni, u jipprovdilha bażi li fuqha tista' taħdem.
C. L-eżitu
Il-ħidma tal-Konvenzjoni kienet tikkonsisti minn “fażi ta' smigħ” li fiha l-Konvenzjoni kienet
tfittex li tidentifika l-aspettattivi u l-ħtiġijiet tal-Istati Membri u taċ-ċittadini tal-Ewropa; fażi
li fiha jiġu studjati l-ideat li jitressqu; u fażi ta' tfassil ta' rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-
essenza tad-dibattitu. Fi tmiem l-2002, il-ħdax-il grupp ta' ħidma ppreżentaw il-konklużjonijiet
tagħhom fil-Konvenzjoni. Matul l-ewwel nofs tal-2003, il-Konvenzjoni fasslet u ddiskutiet test
li sar l-abbozz tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.
Il-Parti I tat-Trattat (prinċipji u istituzzjonijiet, 59 artikolu) u l-Parti II (Il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, 54 artikolu) ġew ippreżentati lill-Kunsill Ewropew ta' Tessalonika
fl-20 ta' Ġunju 2003. Il-Parti III (politiki, 338 artikolu) u l-Parti IV (dispożizzjonijiet finali,
10 artikoli) ġew ippreżentati lill-Presidenza Taljana fit-18 ta' Lulju 2003. L-IGC adottat dan
it-test fit-18 ta Ġunju 2004 b'għadd ta' emendi, iżda nżammet l-istruttura bażika tal-abbozz
tal-Konvenzjoni. Wara żewġ referendums negattivi li saru fi Franza u fil-Pajjiżi l-Baxxi, il-
proċedura ta' ratifika tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ma setgħetx tiġi
kompletata (ara 1.1.5).
D. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew
Il-maġġoranza tal-osservaturi tal-ħidma tal-Konvenzjoni Ewropea stmaw li l-impatt tal-Membri
tal-Parlament Ewropew waqt il-ħidma tal-Konvenzjoni kien deċisiv. Permezz ta' għadd
ta' fatturi, bħall-esperjenza tagħhom tan-negozjati fl-ambjent internazzjonali u l-fatt li l-
Konvenzjoni ltaqgħet fil-bini tal-Parlament, ippermettew lill-Membri tal-Parlament Ewropew
jagħmlu impatt qawwi fuq id-dibattiti u r-riżultati tal-Konvenzjoni. Barra minn hekk, huma
kkontribwixxew b'mod attiv għall-formazzjoni ta' familji politiċi, magħmula minn membri
tal-Parlament Ewropew u membri parlamentari nazzjonali. Il-Parlament seta' jilħaq għadd
konsiderevoli mill-objettivi inizjali tiegħu. Il-biċċa l-kbira tagħhom kienu salvagwardati fit-
Trattat ta' Lisbona.
Petr Novak
04/2017
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