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1. Introduzzjoni 
 

 

 
Il-Kumitat 
 
Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) huwa kumitat speċjali fil-Parlament 

Ewropew. Mhuwiex kumitat b'funzjonijiet leġiżlattivi b'saħħithom, iżda s -suġġetti li jidħlu fil-
qasam ta' kompetenza tiegħu huma importanti ħafna għall-ħidma tal-Parlament b'mod 

ġenerali, għad-dinamika interistituzzjonali u għall-governanza ġenerali tal-Unjoni. Huwa 
responsabbli wkoll għall-inizjazzjoni ta' diversi proċeduri leġiżlattivi speċjali, bħal proposti  

għal regolament dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament (l-Artikolu 226 TFUE) jew dwar l-att 
elettorali Ewropew (l-Artikolu 223 tat-TFUE).  

 
B'mod partikolari, il-Kumitat AFCO huwa responsabbli għal: 

 l-aspetti istituzzjonali tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea, b'mod partikolari l-
preparazzjoni, l-inizjazzjoni u l-proċedimenti tal-proċeduri ordinarji u ssemplifikati 

għar-reviżjoni tat-Trattati; 

 l-implimentazzjoni tat-Trattati u l-valutazzjoni tal-operat tagħhom; 

 il-konsegwenzi istituzzjonali tan-negozjati tat-tkabbir tal-Unjoni jew tal-ħruġ minnha; 

 ir-relazzjonijiet interistituzzjonali, inkluż l-eżami tal-ftehimiet interistituzzjonali skont 

l-Artikolu 148(2)1 tar-Regoli ta' Proċedura, bil-għan li jiġu approvati mill-Parlament; 

 il-proċedura elettorali uniformi; 

 il-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi fuq livell Ewropew, mingħajr preġudizzju għall-

kompetenzi tal-Bureau; 
 id-determinazzjoni tal-eżistenza ta' ksur gravi u persistenti, min-naħa ta' Stat Membru, 

tal-prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri; 
 l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura u l-proposti għal emendi 

għar-Regoli. 
 

Matul it-8 leġiżlatura, il-Kumitat AFCO: 

 kellu 100 laqgħa tal-kumitat, li 28 minnhom kienu laqgħat konġunti ta' kumitati; 

 adotta 34 rapport, 8 interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura u 51 opinjoni; 

 irċeva 8 951 emenda għal dawn ir-rapporti u opinjonijiet; 
 adotta mozzjoni għal riżoluzzjoni waħda; 

 ippreżenta 4 mistoqsijiet orali; 

 organizza 18-il missjoni; 

                                                 
1l-ex Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura 



 organizza 36 seduta ta' smigħ 

 kellu 11-il sessjoni ta' ħidma tad-dipartiment tematiku; 

 
Skop ta' dan id-dokument 
 
Dan id-dokument jipprovdi ħarsa ġenerali tal-ħidma tal-kumitat matul it-8 leġiżlatura tal-
Parlament Ewropew, jiġifieri minn Lulju 2014 sa Ġunju 2019. Dan jittratta kull qasam ta' 
kompetenza tal-kumitat, billi jiffoka fuq il-punti ewlenin u jidentifika l-prijoritajiet li l-Kumitat 
ipprova jippromwovi matul dak il-perjodu.   



 

 

 

 

2. Il-futur tal-Ewropa  
 

 

 
 

 

 

2.1. It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-
potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona 
 

 Rapporteurs: Mercedes Bresso (S&D, IT) and Elmar Brok (PPE, DE) 
 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2014/2249 (INI)) 
 

2.2. Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali 
attwali tal-Unjoni Ewropea 
 

 Rapporteur: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 
 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2014/2248 (INI)) 

 

2.3. L-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa 
 

 Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2018/2094 (INI)) 
 

Elementi prinċipali  
 

Fil-bidu tat-8 leġiżlatura, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali ħa l-inizjattiva biex 
jabbozza żewġ riżoluzzjonijiet dwar il-futur tal-Ewropa, fejn ippropona approċċ f'żewġ 
fażijiet għar-riformi istituzzjonali tal-UE:  

➢ ir-rapport intitolat "It-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament 
tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona" jipprovdi valutazzjoni tal-possibbiltajiet ġuridiċi 

fit-Trattati għal titjib tal-funzjonament tal-UE;  
 ir-rapport intitolat "Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli fl-istruttura 

istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea" fih proposti li ma jistgħux jinkisbu bl-użu 
tal-għodod attwalment previsti fit-Trattati u li għalhekk jistgħu jinkisbu biss permezz 

ta' bidla futura fit-Trattati. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFudqbk-reAhWD6qQKHXHlCw8QjRx6BAgBEAU&url=http://capitalradio.es/gibraltar-se-juega-futuro/&psig=AOvVaw2DzCfUZJpgHweVcpy3Yvgp&ust=1543049931167877


Dawn iż-żewġ riżoluzzjonijiet, adottati fis-sessjoni plenarja tas-16 ta' Frar 2017, eżaminaw 

modi biex tinkiseb mill-ġdid il-fiduċja taċ-ċittadini u t-titjib tat-trasparenza fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi informali tal-UE. Dan 

jista' jsir billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni interistituzzjonali, billi tittejjeb il-kapaċità tal-Unjoni 
li taġixxi, billi jiġu stabbiliti strumenti ġodda u kapaċitajiet effikaċi ġodda u billi l -proċessi 

deċiżjonali jsiru iktar demokratiċi.  
 

F'dawn ir-rapporti, il-Parlament enfasizza l-importanza tal-qafas istituzzjonali uniku u tal-
metodu "Komunitarju" jew "tal-Unjoni". Il-Parlament kien favur il-prinċipju ta' Votazzjoni 

b'Maġġoranza Kwalifikata (VMK) fil-Kunsill u l-użu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, fejn 
possibbli permezz tal-użu ta' klawsoli "passerelle". Dwar is-suġġett tal-integrazzjoni 
differenzjata, il-Parlament ġibed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-possibbiltajiet offruti  
mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-kooperazzjoni msaħħa. Ir-rapporti ddiskutew ukoll  
ir-rwoli tal-istituzzjonijiet differenti, ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali u l-proċess 
Spitzenkandidaten. Ingħatat attenzjoni speċjali lir-responsabbiltà demokratika tad-
deċiżjonijiet meħuda fil-qasam tal-UEM, l-iżviluppi fl-oqsma tal-azzjoni esterna, il-
ġustizzja u l-affarijiet interni, u s-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-
dritt.  

 
Mill-2017, id-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa intensifika iktar bid-Dikjarazzjoni u l-Pjan 

Direzzjonali ta' Bratislava, il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, id-
Dikjarazzjoni ta' Ruma, u l-Aġenda tal-Mexxejja adottata mill-Kunsill Ewropew 

f'Ottubru 2017. Saru wkoll kontribuzzjonijiet importanti mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, mill-Kumitat tar-Reġjuni, u mill-Istati Membri fil-kapaċità individwali tagħhom 

jew fi gruppi. Barra minn hekk, diversi istituzzjonijiet, korpi u Stati Membri kellhom djalogi 
u konsultazzjonijiet maċ-ċittadini.  

 
Il-Parlament Ewropew kompla dan id-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa permezz ta' dibattiti  
plenarji mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern u bl-adozzjoni fil-plenarja, fit-13 ta' Frar 2019, ta' 
rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa mħejji mill-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali fit-tħejjija għas-samit ta' Sibiu ta' Mejju 2019. 

 
Ir-rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa jfakkar xi wħud mill-kisbiet tal-
Unjoni u jissottolinja li l-isfidi multipli li qed tiffaċċja l-Unjoni jeħtieġ li jiġu indirizzati flimkien 
u jeħtieġu integrazzjoni politika ikbar u aħjar. Ir-rapport itenni li r-riformi istituzzjonali 

għandhom jagħmlu l-proċessi deċiżjonali iktar demokratiċi u trasparenti u jżidu l-kapaċità 
ta' azzjoni tal-Unjoni. Ir-rapport ifakkar f'diversi proposti li saru fir-riżoluzzjonijiet 

preċedenti tal-Parlament dwar il-futur tal-Ewropa (bħall-importanza tal-qafas istituzzjonali 
uniku u l-metodu Komunitarju, il-VMK fil-Kunsill, it-titjib fit-trasparenza tal-proċess 

deċiżjonali tal-Kunsill, id-dritt possibbli ta' inizjattiva leġiżlattiva għall-Parlament f'każ ta' 
reviżjoni futura tat-Trattati, iktar governanza ekonomika demokratika, it-tkomplija tal-

proċess Spitzenkandidaten u l-adeżjoni mal-valuri fundamentali) u jqis il-proposti 
magħmula minn istituzzjonijiet, korpi jew Stati Membri oħra f'dak il-kuntest, filwaqt li jqis 
ukoll l-iżviluppi f'diversi oqsma ta' politika. Ir-riżoluzzjoni tissottolinja l-ħtieġa li jissaħħaħ l-
ispazju pubbliku Ewropew bħala spazju demokratiku supranazzjonali; Din tenfasizza li 
ladarba jkunu ġew stabbiliti l-Parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida, dawn għandhom 
jikkapitalizzaw fuq il-ħidma li saret s'issa u jkomplu jiżviluppaw il-proposti li saru. 



 

Fit-tħejjija tar-rapporti tiegħu, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali kellu għadd ta' 
seduti ta' smigħ, organizza sessjoni ta' ħidma u ddiskuta l-futur tal-Ewropa matul il-laqgħat 

annwali tiegħu mal-parlamenti nazzjonali. Barra minn hekk, il-Membri tal-kumitat 
abbozzaw diversi dokumenti ta' ħidma dwar aspetti istituzzjonali relatati mad-dimensjoni 

soċjali tal-Unjoni, mal-kontroll tal-globalizzazzjoni, l-approfondiment tal-UEM, id-difiża 
Ewropea, il-futur tal-finanzi tal-UE, l-istruttura u l-metodi ta' ħidma tal-Kunsill, u l-

integrazzjoni b'veloċitajiet differenti. 
 

 
Opinjonijiet relatati mad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa 
 

Il-Kumitat adotta wkoll diversi opinjonijiet dwar aspetti istituzzjonali ta' ċerti suġġetti 
speċifiċi fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa li għalihom kienu responsabbli 

kumitati oħra.  
 

Huwa adotta opinjoni dwar kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro (Rapporteur: Paulo 
Rangel (PPE, PT), li għaliha l-kumitati ECON u BUDG kienu responsabbli b'mod konġunt, li 

fiha fakkar il-pożizzjoni stabbilita tiegħu li din il-kapaċità għandha tkun parti mill-baġit tal-
UE u ffinanzjata mir-riżorsi proprji tal-UE. Il-Kumitat AFCO analizza l-possibbiltajiet għall-

ħolqien ta' kapaċità bħal din skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat attwali, filwaqt li tenna l-
ħtieġa għal responsabbiltà u leġittimità demokratika. 

 
Huwa adotta opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 
Fond Monetarju Ewropew, b'ħarsa partikolari lejn l-arranġamenti biex tiġi żgurata r-

responsabbiltà demokratika xierqa tas-suċċessur tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà 
intergovernattiv attwali (MES) (Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL))  

 
Fir-rigward tal-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-tisħiħ 

tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri, 
huwa rrakkomanda lill-kumitat ewlieni (ECON) li jipproponi approvazzjoni tal-proposta tal-

Kummissjoni li timmira li tintegra s-sustanza tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni 
u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG) fil-qafas legali tal-UE (Rapporteur: 

György Schöpflin (PPE, HU))  
 

 

2.4  Finanzi futuri  
 

Minbarra d-Dokument ta' Ħidma dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE, il-Kumitat AFCO pproduċa 
diversi opinjonijiet marbuta ma' dan is-suġġett fir-rigward tal-proċedura baġitarja annwali, 
il-proċedura ta' kwittanza, u l-futur tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u r-riżorsi proprji. Il-

Kumitat AFCO uża dawn l-okkażjonijiet biex jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar modi kif 
tittejjeb id-dinamika istituzzjonali f'dawn il-proċeduri u jiġi ssalvagwardjat ir-rwol tal-

Parlament. 
 



Fl-opinjonijiet kollha tiegħu dwar il-baġit annwali, il-Kumitat AFCO insista fuq 

allokazzjonijiet suffiċjenti għall-programmi taċ-ċittadini, fuq linja baġitarja speċifika għall-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u fuq biżżejjed riżorsi biex jiġu promossi l-komunikazzjoni u 

d-djalogu maċ-ċittadini (Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) għall-baġits tal-2015, 
l-2016, l-2018 u l-2019; György Schöpflin (PPE, HU) għall-baġit tal-2017; u Alain Lamassoure 

(PPE, FR) li beda l-ħidma fuq il-baġit tal-2020). 
 

Il-Kumitat adotta opinjoni (Rapporteur: Pascal Durand (Verts/ALE)) dwar il-kwittanza tal-
2014 għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali għat-taqsima dwar il-Kunsill Ewropew u l-

Kunsill, li fiha tenna l-kritika li ilha titressaq mill-Parlament dwar in-nuqqas tal-Kunsill li 
jipprovdi lill-Parlament bl-informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-
taqsima tal-baġit tal-Kunsill fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza.  
 
Fl-opinjoni tiegħu għar-rapport tal-Kumitat BUDG dwar it-tħejjija tar-reviżjoni 
postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-
Kummissjoni (Rapporteur: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)), il-Kumitat AFCO talab għall-
involviment sħiħ tal-Parlament fir-reviżjoni tal-QFP, riforma bir-reqqa tas-sistema tar-
riżorsi proprji u l-attivazzjoni tal-klawsola "passerelle" għat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam 

tal-QFP u r-riżorsi proprji.  
 

Fl-opinjoni tiegħu għar-rapport tal-Kumitat BUDG dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-
pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (Rapporteur: Gerolf Annemans (ENF, 

BE)), il-Kumitat AFCO appella għal bidla minn votazzjoni b'unanimità għal VMK fejn ikun 
possibbli, għal allinjament tal-perjodu ta' QFP futuri mal-leġiżlatura tal-Parlament u għal 

reviżjoni obbligatorja ta' nofs it-terminu tal-QFP, u wissa kontra l-espansjoni tar-rwol tal-
Kunsill Ewropew fil-qasam leġiżlattiv, li mhuwiex previst mit-Trattati. Fl-opinjoni tiegħu 

għar-rapport tal-Kumitat BUDG dwar ir-riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni 
Ewropea (Rapporteur: Mercedes Bresso (S&D, IT)), il-Kumitat AFCO appella għal riforma 
komprensiva tas-sistema tar-riżorsi proprji, bidla mill-unanimità għall-VMK fit-teħid tad-
deċiżjonijiet dwar ir-riżorsi proprji, u l-eliminazzjoni ta' rifużjonijiet u korrezzjonijiet.  
 

Finalment, fl-opinjoni tiegħu għar-rapport interim dwar il-QFP 2021-2027 – Il-pożizzjoni 
tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (Rapporteur: Fabio Massimo Castaldo), il-Kumitat AFCO 
tenna l-messaġġi msemmija hawn fuq u qies li kien importanti li r-riforma tan-naħa tad-
dħul timxi id f'id mar-riforma tal-infiq.  
 

 

2.5.  Integrazzjoni differenzjata 
 

 Rapporteur: Pascal Durand (Verts, FR) 

 
 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (INI) (2018/2093(INI)) 

 
Elementi prinċipali  

 



Minbarra d-Dokument ta' Ħidma dwar l-Integrazzjoni b'veloċitajiet differenti, il-Kumitat 

AFCO adotta rapport dwar l-integrazzjoni differenzjata f'Novembru 2018. Ir-rapport kellu l-
għan li jiċċara l-kunċett ta' integrazzjoni differenzjata, eżamina l-oqsma fejn tintuża l-iktar 

l-integrazzjoni differenzjata, qies l-isfidi li qed tiffaċċja l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju u 
ppropona xi toroq għall-futur kemm fi ħdan il-qafas attwali tat-Trattat u lil hinn minnu.  

 
Skont ir-rapport tal-Kumitat AFCO, l-integrazzjoni differenzjata għandha sseħħ fil-qafas 

tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, għandha tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha u 
m'għandhiex twassal għal proċess deċiżjonali iktar kumpless. Il-Kumitat AFCO appella għal 

simplifikazzjoni tal-forom differenti ta' differenzjazzjoni u għall-eliminazzjoni ta' opt-outs 
permanenti u eċċezzjonijiet mid-dritt primarju għal Stati Membri individwali. Ġie ssuġġerit 
ukoll li l-bidla mill-unanimità għat-teħid ta' deċiżjonijiet b'VMK fl-oqsma kollha ta' politika 
tnaqqas il-ħtieġa li wieħed jirrikorri għall-integrazzjoni differenzjata. Il-Kumitat AFCO 
fakkar li s-sħubija tal-UE għandha tirrikjedi konformità sħiħa mad-dritt primarju tal-
Unjoni fl-oqsma ta' politika kollha, filwaqt li dawk il-pajjiżi li jixtiequ relazzjoni mill-qrib 
mal-UE mingħajr ma jkunu lesti li jimpenjaw ruħhom biex jikkonformaw bis -sħiħ mad-dritt 
primarju u li jew mhux se jissieħbu jew ma jistgħux jissieħbu fl-UE għandhom jiġu offruti xi 
forma ta' sħubija. 

 
Dawn il-messaġġi ewlenin intlaqgħu fil-votazzjoni fis-seduta plenarja dwar ir-rapport, li 

seħħet fis-17 ta' Jannar 2019. 
  



 

 

 

 

3. Aspetti istituzzjonali 
 

 

 

 

 

 

 

3.1. Id-dritt ta' Inkjesta 
 

 Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Proċedura: L-Artikolu 226(3) tat-TFUE jistabbilixxi proċedura leġiżlattiva speċjali għall-

adozzjoni ta' dan ir-regolament speċifiku, fejn il-Parlament igawdi minn dritt ta' 

inizjattiva leġiżlattiva u jadotta l-att wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Kunsill u l-
Kummissjoni (2009/2212 (INL)) 

 
Elementi prinċipali  

 
Id-dritt ta' inkjesta huwa strument kruċjali li bih il-parlamenti jistgħu jżommu l-awtoritajiet 
eżekuttivi responsabbli. Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew kien rikonoxxut 
legalment għall-ewwel darba mit-Trattat ta' Maastricht u ġie rregolat mill-1995 b'deċiżjoni 
konġunta tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni2. Il-Parlament b'hekk ingħata d-dritt 

li jwaqqaf kumitati ta' inkjesta temporanji biex jinvestigaw "allegazzjonijiet ta' ksur jew 

amministrazzjoni ħażina fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni". It-Trattat ta' Lisbona 
saħħaħ din is-setgħa, u stipula li d-dritt ta' inkjesta għandu jiġi determinat permezz ta' 

regolament adottat mill-Parlament, fuq inizjattiva tiegħu stess, wara li jikseb l-
approvazzjoni tal-Kunsill (VMK) u l-Kummissjoni (l-Artikolu 226 tat-TFUE). 

 
Qabel tmiem is-7 leġiżlatura, il-Parlament adotta r-rapport David Martin f'isem il-Kumitat 

AFCO li ppropona abbozz ta' regolament dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament 
Ewropew, li fir-rigward tiegħu l-Kunsill u l-Kummissjoni esprimew oġġezzjonijiet. Fil-bidu 

tat-8 leġiżlatura, il-Konferenza tal-Presidenti kkonfermat il-proposta tal-Parlament u l-
Kumitat AFCO ħatar lil Ramón Jáuregui Atondo bħala r-rapporteur il-ġdid, bl-intenzjoni li 

titnieda mill-ġdid l-inizjattiva. 
 
L-għan tal-Parlament huwa li jsaħħaħ il-kapaċità tal-kumitati ta' inkjesta. L-esperjenza 
wriet li l-Parlament biss jista' jwettaq inkjesti dwar kwistjonijiet li, minħabba d-dimensjoni 
transnazzjonali tagħhom, imorru lil hinn mill-kompetenzi tal-parlamenti nazzjonali. Il-ħidma 

preċedenti tal-kumitati ta' inkjesta għamlitha ċara li s-setgħat tal-Parlament f'dan il-qasam 

                                                 
2 Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-dispożizzjonijiet  

dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (95/167/KE, Euratom, KEFA) (ĠU 

L 113, 19.05.1995, p. 2). 



kellhom bżonn jissaħħu sabiex dawk l-inkjesti jsiru iktar effikaċi. Fl-istess ħin, definizzjoni 

iktar preċiża tal-ambitu, il-kontenut u l-limiti tas-setgħat ta' investigazzjoni tal-Parlament 
isaħħaħ l-istat tad-dritt u tipproteġi d-drittijiet tal-entitajiet kollha involuti f'kumitat ta' 

inkjesta. 
 

L-oġġezzjonijiet ewlenin li tqajmu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni indirizzaw kwistjonijiet 
bħall-kapaċità li jsejjaħ xhieda, sanzjonijiet possibbli jekk wieħed jirrifjuta jixhed jew 

jipprovdi evidenza falza, u l-obbligu li jiġu pprovduti d-dokumenti mitluba mill-kumitati 
ta' inkjesta. 

 
Sfortunatament, minkejja l-isforzi ripetuti tal-Kumitat AFCO tul il-leġiżlatura biex isir 
progress b'dan il-fajl, pereżempju billi indika d-disponibbiltà tiegħu f'għadd ta' okkażjonijiet 
biex jinstabu soluzzjonijiet li jistgħu jegħlbu l-oġġezzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-
Kunsill irrifjuta li jidħol f'diskussjonijiet politiċi mal-Parlament dwar il-kontenut tar-
regolament. 
 
Finalment, matul is-sessjoni plenarja ta' April 2019, il-Parlament adotta riżoluzzjoni 
mressqa mill-Kumitat AFCO fejn iddeplora n-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-Kunsill u l-

Kummissjoni (li jista' jqajjem il-kwistjoni tar-rispett għall-prinċipju tal-kooperazzjoni leali) u 
stieden lil dawk l-istituzzjonijiet jerġgħu jibdew in-negozjati mal-Parlament elett ġdid3.  

 

3.2.  Kompożizzjoni tal-Parlament 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) u Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 
 

 Proċedura: Proċedura leġiżlattiva speċjali stabbilita fl-Artikolu 14(2) tat-TUE, li biha l-
Kunsill Ewropew jadotta b'unanimità, abbażi ta' proposta mill-Parlament u wara li 
jikseb l-approvazzjoni tiegħu, deċiżjoni li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew (2017/2054(INL)) 

 

Elementi prinċipali  
 

 
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew għall-2014 - 2019 ikkommettiet lill-Parlament li jippreżenta, qabel tmiem l-2016, 
proposta dwar id-definizzjoni ta' sistema li fil-ġejjieni tagħmilha possibbli, qabel kull 

elezzjoni ġdida tal-Parlament Ewropew, li jiġu allokati s-siġġijiet bejn l-Istati Membri. 
Minħabba raġunijiet politiċi konvinċenti marbuta mar-referendum tar-Renju Unit tat-

23 ta' Ġunju 2016, il-Parlament ma setax iħejji proposta, kif mitlub mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Ewropew. 

 
Il-Kumitat AFCO ppropona kompożizzjoni ġdida għall-Parlament Ewropew ibbażata fuq 

prinċipji fir-rapport tiegħu tas-26 ta' Jannar 2018. L-allokazzjoni l-ġdida tnaqqas id-daqs tal-

                                                 
3 Riżoluzzjoni dwar in-negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar il-proposta leġiżlattiva għal regolament 

dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (ivvotata fit-18 ta' April 2019). 



Parlament għal 705 Membri, b'numru ta' siġġijiet jitħallew ħielsa biex jiġi akkomodat 

tkabbir potenzjali futur tal-Unjoni Ewropea. 
 

27 mill-postijiet battala tar-Renju Unit se jerġgħu jitqassmu fost 14-il Stat Membru sabiex 
ir-rappreżentazzjoni taċ-ċittadini ssir iktar ġusta u għal kollox konformi mad-

dispożizzjonijiet tat-Trattat, b'mod partikolari l-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva. 
Jekk ir-Renju Unit ikun għadu Stat Membru fiż-żmien l-elezzjonijiet li jmiss, l-arranġamenti 

attwali jibqgħu fis-seħħ. 
 

Fit-tħejjija tar-rapport, ġew analizzati numru ta' formuli matematiċi mill-Kumitat AFCO u 
ġie konkluż li minkejja li dawn urew potenzjal kbir biex jipprovdu sistema permanenti għad-
distribuzzjoni futura tas-siġġijiet, ma kienx politikament vijabbli għall-Parlament li 
jissuġġerixxi sistema permanenti f'dan l-istadju. 
 
Il-plenarja kkonfermat il-proposti tal-Kumitat AFCO fil-votazzjoni tagħha fis-7 ta' Frar 2018. 
L-uniku element assenti f'riżoluzzjoni tal-Parlament huwa l-possibbiltà li jiġu stabbiliti 
kostitwenza konġunta u listi transnazzjonali, li kienet parti mir-rapport tal-Kumitat AFCO 
mressaq fil-plenarja. 

 
Fit-13 ta' Ġunju 2018, il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-

Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew, li kien fiha l-istess 
arranġamenti proposti mill-Parlament.  

 
 

 

3.3. Aspetti istituzzjonali tal-politiki esterni 
 
Rapport dwar l-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà 
u ta' difiża komuni possibbiltajiet offruti mit-Trattat ta' Lisbona 

 
 Rapporteurs: Esteban González Pons (PPE, ES) and Michael Gahler (PPE, DE) 

 
 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja, laqgħat konġunti ta' kumitati mal-Kumitat 

AFET (2015/2343 (INI)) 

 
Elementi prinċipali  

 
Wara s-smigħ konġunt AFET/AFCO tat-13 ta' Ottubru 2015 dwar il-Politika Estera u ta' 
Sigurtà Komuni skont it-Trattat ta' Lisbona:  Nisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħha, fejn il-
perspettivi futuri għall-PESK u l-PSDK fil-kuntest tat-Trattati fis-seħħ ġew diskussi, intalbet 
l-awtorizzazzjoni għal dan ir-rapport bil-ħsieb li jkun hemm segwitu għall-konklużjonijiet ta' 
dak is-smigħ. L-għanijiet kienu li jiġu indirizzati l-isfidi istituzzjonali fil-politika estera tal-
UE billi jintuża l-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fir-
rigward tal-implikazzjonijiet istituzzjonali u strateġiċi tat-tfassil tal-PSDK. 

 
 



F'dan ir-rapport, il-Parlament fittex li jiddefinixxi triq effettiva u progress b'saħħtu fil-

politika ta' difiża komuni li twassal għal Unjoni Ewropea tad -Difiża, bil-ħsieb li jiġu 
indirizzati l-ħolqien ta' ċirkostanzi ġeopolitiċi ġodda u t-theddid għas-sigurtà u li jiġu żgurati 

kooperazzjoni effiċjenti u l-kondiviżjoni tar-riżorsi u l-kapaċitajiet fost l-Istati Membri, 
mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tagħhom fi kwistjonijiet ta' difiża.  

 
Il-Parlament ried li jkollu rwol iktar prominenti fl-iżvilupp tal-qafas istituzzjonali tad-difiża 

komuni, bħala mod kif tissaħħaħ is-sorveljanza tiegħu u b'hekk is-sisien demokratiċi tal-
Unjoni.  

 
Ir-rapport ippreżenta diversi proposti għat-tisħiħ istituzzjonali tal-politika ta' difiża komuni, 
inklużi l-Kunsill tal-Ministri tad-Difiża, il-Bord ta' Tmexxija għad-Difiża, l-Aġenzija Ewropea 
għad-Difiża, il-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), u aspetti li jirrigwardaw il-
Parlament u l-istrutturi tiegħu.  
 
Filwaqt li ppromwova approfondiment deċiżiv tal-politika komuni ta' difiża, il-Parlament 
enfasizza wkoll il-ħtieġa ta' relazzjoni iktar mill-qrib man-NATO billi jespandi s-sħubija u 
jevita d-duplikazzjoni. 

 
Il-Parlament għamel diversi rakkomandazzjonijiet politiċi lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-

Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, 
kemm fi ħdan il-qafas kostituzzjonali attwali kif ukoll fi ħdan riforma possibbli tal -Unjoni 

Ewropea permezz ta' modifika fit-Trattat. 
 

 
Opinjonijiet relatati mal-qafas istituzzjonali futur għal politiki esterni 
 

Minbarra d-Dokument ta' Ħidma dwar il-Futur tal-Politika ta' Difiża tal-UE u r-rapport dwar 

l-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali tal-PESK, il-Kumitat AFCO ħadem 
fuq diversi opinjonijiet marbuta mal-politiki esterni tal-UE. 

 

Fl-opinjoni tiegħu dwar ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE 
fil-qasam tal-politika barranija (Rapporteur: David McAllister (PPE, DE), il-Kumitat AFCO 

qies li l-UE kellha taġixxi bħala attur internazzjonali uniku, talab li n-NU, il-Kummissjoni u 
l-Kunsill iżommu lill-Parlament infurmat bis-sħiħ dwar l-isforzi ta' koordinazzjoni tagħhom, 

u appella għal riforma tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex l-UE tkun tista' ssir membru 
permanenti ta' dak il-korp. 

 
Fl-opinjoni tiegħu dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża (Rapporteur: David McAllister (PPE, 

DE), il-Kumitat AFCO appella għall-użu tal-potenzjal sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward 
tad-difiża, għall-istabbiliment ta' Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża komprensiv u ta' Kunsill 

tal-Ministri tad-Difiża, u għal sħubija strateġika iktar b'saħħitha bejn l-UE u n-NATO. 
 

Fl-opinjoni tiegħu dwar ir-Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' 
Sigurtà u ta' Difiża Komuni (Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT)), il-Kumitat AFCO laqa' l-

istabbiliment ta' Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), it-tisħiħ tal-Fond 
Ewropew għad-Difiża (EDF) u ż-żieda fil-baġit tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA). 



Huwa tenna wkoll l-appoġġ tiegħu għall-istabbiliment ta' format għall-ministri tad-difiża 

biex jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, indika l-ħtieġa għal koordinazzjoni tad-dimensjonijiet 
interni u esterni tal-PSDK u l-iżvilupp ta' suq uniku tad-difiża, u enfasizza li l-Unjoni kien 

jeħtieġ li tkun kapaċi tiggarantixxi b'mod awtonomu s -sigurtà taċ-ċittadini tagħha. 
 

 

3.4. Aspetti istituzzjonali tal-governanza ekonomika u l-Unjoni Bankarja 
 
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-
Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (proċedura konġunta mal-
Kumitat ECON) 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) għall-Kumitat AFCO u Gabriel Mato 
(PPE, ES) għall-Kumitat ECON 

 
 Proċedura: Artikolu 129(3) tat-TFUE: Proċedura speċjali għall-emenda tal-Istatut 

tas-SEBĊ), emenda tal-protokoll għat-Trattati (2017/0810 (COD)) 

 

Elementi prinċipali  
 

Is-sentenza mogħtija fil-Kawża T-496/11 fl-4 ta' Marzu 2015 (ir-Renju Unit tal-Gran 
Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq vs il-Bank Ċentrali Ewropew) annullat il-Qafas ta' sorveljanza 
tal-Eurosistema. Bħala konsegwenza, il-BĊE ppropona rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Istatut tas-SEBĊ (l-Artikolu 22 tal-Protokoll 
Nru 4 - l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew). L-
għan tal-proposta kien li l-BĊE jingħata l-kompetenza espliċita biex jirregola l-attività tas-
sistemi tal-ikklerjar, inklużi Kontropartijiet Ċentrali (CCPs). Dan ammonta għal reviżjoni 
simplifikata tat-trattat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 129(3) tat-TFUE. Il-fajl ġie 
ttrattat fil-qafas ta' proċedura ta' kumitat konġunt bejn il-Kumitat AFCO u l-Kumitat ECON. 
 
Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) u l-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) adottaw ir-rapport tagħhom fid-
19 ta' Ġunju 2018. Sussegwentement ir-rapport ġie adottat fis-sessjoni plenarja tal-

4 ta' Lulju 2018. In-negozjati interistituzzjonali dwar l-emenda tal-istatut inżammu b'mod 
parallel mar-Regolament EMIR 2.2 li mmira lejn superviżjoni iktar robusta u effettiva tal-
kontropartijiet ċentrali (CCPs) li joffru servizzi lill-UE. Fuq l-insistenza tal-Kunsill, it-test ta' 
kompromess finali tal-emenda għall-Istatut kien jipprevedi setgħat dettaljati u limitati fuq 
is-CCPS ta' pajjiż terz u, iktar importanti minn hekk, dan ma tax lill-BĊE setgħat fir-rigward 
tas-CCPs stabbiliti fl-UE. 
  
Fl-20 ta' Marzu 2019, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda b'mod unanimu li jirtira l-
proposta tiegħu. Huwa kkunsidra li l-emendi proposti fin-negozjati interistituzzjonali mhux 
se jilħqu l-għanijiet fundamentali mixtieqa mill-BĊE fir-rigward tal-kompetenza regolatorja 
tas-SEBĊ u jistgħu jimminaw l-eżerċizzju indipendenti mill-BĊE tal-kompetenza tiegħu. Il-
BĊE indika li kien lest li jerġa' jeżamina l-kwistjoni fil-futur f'kooperazzjoni sħiħa mal-
istituzzjonijiet l-oħra, jekk jinstab mod ieħor li ma jqajjimx tħassib bħal dan. 



 

 
Opinjonijiet relatati mal-governanza ekonomika u l-Unjoni Bankarja 
 

Il-Kumitat ikkontribwixxa wkoll għal diversi aspetti istituzzjonali tal -ħidma tal-Kumitat 
ECON, b'mod partikolari fil-qasam tal-governanza ekonomika u l-Unjoni Bankarja. 

 
Governanza ekonomika  

 
Il-Kumitat AFCO ta opinjoni (Rapporteur: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) dwar ir-rapport fuq 

inizjattiva proprja dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika mniedi fl-2014 mill-
Kumitat ECON. F'din l-opinjoni, huwa appella b'mod partikolari għall-integrazzjoni tal-

Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà u t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Kooperazzjoni u l-
Governanza fil-qafas legali tal-UE, b'arranġamenti ta' responsabbiltà xierqa, u appella għal 

Ftehim Interistituzzjonali li jkopri l-istadji kollha tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, kif ukoll il-

proċeduri dwar l-żbilanċi makroekonomiċi. Huwa argumenta favur l-adozzjoni fil-qafas tal-
proċedura ta' kodeċiżjoni tal-Orjentazzjoni Wiesgħa tal-Politika Ewropea u favur il-ħolqien 

ta' kapaċità baġitarja għall-UEM fi ħdan il-baġit tal-UE. L-opinjoni kkonkludiet li UEM 
ġenwina teħtieġ tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-UE, li jiżgura inter alia li l-awtorità pubblika tkun 

soġġetta għal-liġi, u li l-ugwaljanza tas-suġġetti legali tkun garantita minn ġurisdizzjonijiet 
indipendenti.  

 
Reviżjoni tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej  

 
Fil-kuntest tar-reviżjoni tal-qafas li jirregola l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, l-opinjoni 

tal-Kumitat AFCO (Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) indirizzat l-aspetti 
istituzzjonali tan-naħa makroekonomika tas-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja 

– Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). Hija ffokat b'mod partikolari fuq l-
istruttura organizzattiva u l-arranġamenti ta' responsabbiltà tal-BERS. Il-ħatra tal-

president tal-BERS kellha tiġi fdata formalment lill-BĊE, b'żieda parallela fil-profil tal-kap 
tas-Segretarjat. Il-Kumitat AFCO insista li l-proċedura ta' ħatra tal-kap tas-Segretarjat tkun 
kompletament trasparenti, b'indipendenza tiegħu garantita. Żgura wkoll li l-firxa tad-
delegazzjoni tal-kompiti rappreżentattivi assenjati lilu tkun limitata u speċifikament 
teskludi l-obbligi ta' rappurtar lill-Parlament, li għandhom ikunu f'idejn il-President. Il-

BERS għandu jkun suġġett ukoll għal skrutinju mtejjeb u għandu jwieġeb għall-mistoqsijiet 
parlamentari. It-test ta' kompromess maqbul irrifletta dawk il-prijoritajiet. 

 
Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti  

 
Fil-qafas tal-kooperazzjoni tiegħu mal-Kumitat ECON dwar l-aspetti istituzzjonali tal-Unjoni 

Bankarja, il-Kumitat AFCO pprovda opinjoni (Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) 
dwar ir-regolament li għandu l-għan li jistabbilixxi t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja – 

Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS). L-opinjoni leġiżlattiva enfasizzat il-
ħtieġa għal tranżizzjoni bla xkiel fis-sħubija tat-tliet pilastri kollha tal-Unjoni Bankarja, 

jekk l-Istati Membri jaderixxu fi stadji iktar tard billi jaderixxu mal-UEM jew jiffirmaw ftehim 
ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE. Hija pprevediet wkoll proċedura gradwali għal 



skwalifika mill-kopertura tal-EDIS immudellata fuq il-proċedura ta' ksur, li tirrikjedi li l-

Kummissjoni Ewropea twettaq diversi passi proċedurali importanti u tiddikjara r-raġunijiet 
tagħha qabel ma tkun tista' tiddeċiedi dwar l-iskwalifika mill-kopertura tal-EDIS.  
 

 

3.5. Emendi għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment 
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 
 Proċedura: Proċedura speċjali stabbilita fl-Artikolu 308 tat-TFUE, li biha l-Kunsill 

jadotta b'unanimità, fuq il-bażi ta' proposta mill-Bank Ewropew tal-Investiment u wara 
li jikseb l-opinjonijiet mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, deċiżjoni li temenda l-
istatut tal-BEI (2018/0811(CNS) u (2019/0804(CNS)) 

 

Elementi prinċipali 
 

Minħabba r-responsabbiltà tiegħu għall-proċeduri tar-reviżjoni tat-Trattat, il-Kumitat AFCO 
kien il-kumitat ewlieni għall-opinjonijiet tal-PE dwar l-emendi tal-Protokoll (Nru 5) dwar l-
Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
 
L-għan tal-emendi mmirati proposti mill-Bank Ewropew tal-Investiment kien li l-istatut tal-
BEI jiġi adattat għas-sitwazzjoni l-ġdida maħluqa mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 
Ewropea u li jirrifletti żieda fil-kapital sottoskritt tal-BEI mill-Polonja u r-Rumanija. 
 
Fir-rapporti tiegħu, il-Kumitat AFCO approva ż-żewġ proposti mressqa mill-Bank Ewropew 
tal-Investiment.  
 
Madankollu, f'ittra lill-President fil-kariga tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019, il-President tal-
Kumitat AFCO esprima t-tħassib tal-Kumitat dwar in-nuqqas ta' spjegazzjonijiet xierqa 
pprovduti mill-BEI għaż-żewġ proposti tiegħu fir-rigward tal-bidliet fil-kostituzzjoni tal-korp 
ta' diretturi supplenti u l-impatt tiegħu fuq il-governanza tal-BEI.  
 

 

3.6. L-Istatut tal-Ombudsman Ewropew  
 

 Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT) 
 

 Proċedura: Il-proċedura leġiżlattiva speċjali msemmija fl-Artikolu 228(4) tat-TFUE, li 

tippermetti lill-Parlament Ewropew, wara li jitlob opinjoni mill-Kummissjoni u bl-
approvazzjoni tal-Kunsill, li jadotta r-regoli u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-
eżerċizzju tad-dmirijiet tal-Ombudsman (2018/2080 (INL)) 

 

Elementi prinċipali 
 



L-Istatut attwali tal-Ombudsman Ewropew (Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom) ġie 

emendat l-aħħar qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Għalhekk wasal iż-żmien li 
dan jitħassar u li jiġi adottat regolament kompletament ġdid skont il-bażi legali issa 

applikabbli.  
 

Fit-12 ta' Frar 2019, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar abbozz ta' regolament 
tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw 

it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-
Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom. 

 
Fost affarijiet oħra, l-abbozz ta' regolament: 
- jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li fihom jista' jitressaq ilment  lill-Ombudsman; 
- jistabbilixxi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti meta l-inkjesti tal-Ombudsman jiżvelaw 
każijiet ta' amministrazzjoni ħażina; 
- jippermetti lill-Ombudsman li, mingħajr preġudizzju għad-dmir primarju li jittratta l-
ilmenti, iwettaq inkjesti fuq inizjattiva tiegħu stess; 
- jippermetti lill-Ombudsman li, fuq inizjattiva tiegħu stess jew wara li jkun tressaq ilment: 
(i) iwettaq inkjesti ta' segwitu; (ii) jinkludi fir-rapport annwali tal-Ombudsman lill-

Parlament Ewropew valutazzjoni tar-rata ta' konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
magħmula; (iii) jiftaħ inkjesti ġodda abbażi ta' informazzjoni pprovduta minn informaturi; 

- jippermetti lill-Ombudsman jivvaluta l-proċeduri fis-seħħ biex jipprevjeni l-fastidju u 
jipproteġi lill-informaturi fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u 

jipprovdi pariri f'dawk l-oqsma lill-persunal tal-Unjoni;  
- jipprevedi li l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni huma obbligati li 

jipprovdu lill-Ombudsman bi kwalunkwe informazzjoni, inkluża informazzjoni jew 
dokumenti kklassifikati, li l-Ombudsman jitlob mingħandhom; 

- jobbliga lill-Ombudsman u lill-persunal tiegħu jittrattaw b'kunfidenzjalità kull 
informazzjoni li jkunu kisbu fil-qadi ta' dmirijiethom; 
- jippermetti lill-Ombudsman jikkomunika kwalunkwe informazzjoni tal-Uffiċċju tal-
Prosekutur Pubbliku Ewropew li tidħol fil-kompetenza ta' dan tal-aħħar; 
- jeħtieġ li l-Ombudsman jingħata baġit adegwat, li jkun biżżejjed biex jiżgura l-

indipendenza tiegħu u d-dmirijiet tiegħu. 
Id-dispożizzjonijiet dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u l-fastidju ma kinux fir-
rapport imressaq mill-Kumitat AFCO iżda kienu inklużi fil-livell tal-plenarja permezz ta' 
emendi.  

 

 

 
 

 
 

3.7. L-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja: emenda tal-Protokoll Nru 3  
  
 Rapporteur: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 

 



 Proċedura: Proċedura leġiżlattiva ordinarja (bażi legali: l-Artikolu 256(1) u l-Artikolu 

281, it-tieni paragrafu, TFUE) 2018/0900(COD)) 
 

Elementi prinċipali 
 

Fis-27 ta' Novembru 2018, il-Kumitat AFCO adotta opinjoni għall-Kumitat għall-affarijiet 
legali  
dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll  
Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  
Fost affarijiet oħra, l-opinjoni tiddikjara li l-emendi introdotti mir-regolament propost se 
jkollhom ikunu applikabbli għal każijiet fejn il-Qorti tal-Ġustizzja jew il-Qorti Ġenerali tiġi 

adita wara d-data minn meta r-regolament jidħol fis-seħħ. 

 

3.8.  Trasparenza, responsabbiltà u integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE 
 

Rapport dwar it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE 
 

 Rapporteur: Sven Giegold (Verts/ALE, DE) 
 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2015/2041(INI)) 
 

Elementi prinċipali  

It-trasparenza kienet waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker, b'mod partikolari bl-
inklużjoni, fil-programm ta' ħidma tagħha għall-2015, ta' proposta għal Reġistru ta' 
Trasparenza obbligatorju, u d-deċiżjoni li jiġu ppubblikati l-kuntatti kollha bejn il-lobbisti u 
l-Kummissarji, il-persunal tal-uffiċċji privati tagħhom u d-Diretturi Ġenerali mill-
1 ta' Diċembru 2014. 
 

L-għan tar-rapport AFCO dwar it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-
istituzzjonijiet tal-UE kien li jiġi żviluppat approċċ koerenti u globali tal-Parlament 

Ewropew għal dawk il-kwistjonijiet billi jiġu indirizzati aspetti bħat-trasparenza matul il-
proċedura leġiżlattiva, b'mod partikolari meta l-Istituzzjonijiet Ewropej jiġu f'kuntatt mal-

partijiet interessati u mal-lobbisti.  
 

Ir-rapport: 
 
 - ippromwova l-introduzzjoni ta' impronta leġiżlattiva fuq bażi volontarja għalissa - u l-
prattika li tikkonsisti f'laqgħat mar-rappreżentanti ta' interess li huma reġistrati fir-
Reġistru ta' Trasparenza biss, biex b'hekk ir-Reġistru tat-Trasparenza jkun kemm jista' jkun 
obbligatorju; 
 
- appella għal miżuri biex tiġi difiża l-integrità tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kontra l-
kunflitti ta' interess, b'mod partikolari permezz ta' kodiċijiet ta' kondotta u 
regolamentazzjoni xierqa fir-rigward ta' "revolving doors", "cooling-off periods" u l-
kompożizzjoni ta' gruppi ta' esperti, kif ukoll l-indirizzar ta' kunflitti ta' interess possibbli 



għan-negozji li huma l-proprjetà ta' detenturi ta' karigi tal-UE meta japplikaw għal jew 

jirċievu finanzjament tal-UE; 
 

- appella għal miżuri li jtejbu l-aċċess għal dokumenti u informazzjoni fil-proċess leġiżlattiv, 
li jkopru l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-

kompletezza tar-reġistri tad-dokumenti, li jrendu disponibbli dokumenti ta' trilogu, bażi ta' 
data konġunta speċifika dwar l-istat attwali tal-fajls leġiżlattivi, reġistru għall-atti delegati, 

il-klassifikazzjoni ta' dokumenti u l-pubblikazzjoni tal-minuti tal-laqgħat ta' ċerti korpi tal-
Kunsill u tal-Parlament; 

 
- appella wkoll għat-trasparenza u r-responsabbiltà fir-rigward tal-governanza ekonomika 
fiż-żona tal-euro u l-baġit tal-UE;  
 
- ġibed l-attenzjoni għad-dritt tal-Parlament għall-informazzjoni dwar il-ftehimiet 
internazzjonali u l-ħtieġa li jittejbu l-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni matul 
iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' dawn il-ftehimiet; 
 
- issottolinja l-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni, inter alia permezz ta' 

kooperazzjoni internazzjonali, u l-ħtieġa li jiġu protetti l-informaturi b'qafas leġiżlattiv tal-
UE effettiv; u 

 
- enfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ukoll ir-responsabbiltà tal-aġenziji u li jiġu evitati l-kunflitti 

ta' interessi fost il-persunal u l-esperti tagħhom. 
 

 

Opinjonijiet b'rabta mat-trasparenza 
 

Minbarra r-rapport tiegħu, il-Kumitat AFCO adotta wkoll opinjoni dwar il-protezzjoni ta' 

persuni li jirrapportaw ksur tad-dritt tal-Unjoni (Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo 
(S&D, ES)). 

 
Fost affarijiet oħra, l-opinjoni tissuġġerixxi emendi għall-proposta bil-ħsieb li jissaħħaħ il-

qafas legali għall-protezzjoni tal-informaturi, inkluż fil-każ ta' rapportar anonimu. B'mod 
partikolari, l-kamp ta' applikazzjoni materjali tal-proposta għandu jinkludi l-ksur tal-valuri 

komuni tal-UE msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u ksur imwettaq permezz ta' atti politiċi. L-
opinjoni tipproponi wkoll l-inklużjoni ta' uffiċjali u aġenti oħra tal-UE u l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika fost dawk eliġibbli għal protezzjoni, u tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet li jsaħħu r-rwol tad-dritt kriminali fl-implimentazzjoni tad-direttiva 

proposta. L-opinjoni fiha proposti wkoll għal protezzjoni iktar b'saħħitha fil-każ ta' 

proċedimenti legali frivoli jew vessatorji kontra l-informaturi u assistenza psikoloġika u 
appoġġ għal dawn tal-aħħar. 

 
  



 

 

 

4. Inqarrbu l-Ewropa lejn iċ-

ċittadini 
 

 

 
 

 

 

4.1. Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 
 

 Rapporteur: György Schöpflin (PPE, HU)  
 

 Proċedura: Il-proċedura leġiżlattiva 2017/0220(COD). 

 
Elementi prinċipali  

 
Il-Kumitat ilu jargumenta favur ir-reviżjoni ta' dan l-istrument legali għall-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini sa mill-ewwel rapport tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva taċ-
Ċittadini Ewropej (ECI) f'Ottubru 2015. L-għan tar-reviżjoni tal-qafas legali għall-ECI kien li 
jagħmlu strument iktar sempliċi, trasparenti u faċli biex jintuża  fl-issettjar ta' aġenda fil-
livell tal-UE. 
  
Fl-aħħar mill-aħħar, u anke b'riżultat ta' pressjoni konsistenti mill-Parlament, il-

Kummissjoni ppreżentat proposta għal regolament ġdid dwar l-ECI fit-
13 ta' Settembru 2017. In-negozjati interistituzzjonali ġew konklużi f'Diċembru 2018 u r-

regolament il-ġdid se jkun applikabbli mill-1 ta' Jannar 2020. Dan ir-regolament il-ġdid 
jintroduċi xi karatteristiċi ġodda bħar-reġistrazzjoni parzjali ta' ECI, u jillimita l-kamp ta' 

applikazzjoni tagħha għall-kapaċità tal-Kummissjoni li tipproponi leġiżlazzjoni f'qasam 
partikolari. Bis-saħħa tal-inizjattiva tal-Kumitat AFCO u l-appoġġ mill-Parlament Ewropew 

fil-livell tal-plenarja, l-organizzaturi tal-ECI issa qed jingħataw appoġġ addizzjonali 
f'termini ta' traduzzjoni, għandhom aċċess għal pjattaforma kollaborattiva online li 
tgħinhom iniedu ECI u jirċievu iktar appoġġ mill-Istati Membri permezz ta' punti ta' kuntatt 
stabbiliti fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni u l-Parlament għandhom jikkontribwixxu għas-
sensibilizzazzjoni dwar l-ECI permezz tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni tagħhom. Il-
Parlament irnexxielu wkoll jagħti lill-organizzaturi ħin addizzjonali għat-tħejjija tal-ġbir ta' 
firem u jagħti lill-Parlament rwol iktar b'saħħtu billi organizza dibattitu dwar l-ECIs li ġew 
ippreżentati b'suċċess u billi żgura skrutinju iktar b'saħħtu fl-azzjonijiet ta' segwitu tal-
Kummissjoni dwar dawk l-inizjattivi. Il-Parlament għen ukoll biex jiġi żgurat li r-rispons tal-
Kummissjoni għal ECI jkun ċar u trasparenti, billi tiġi inkluża lista ta' azzjonijiet u skeda ta' 
żmien għat-twettiq tagħhom. 

  
Il-Parlament insista wkoll li għandha tiġi żgurata t-trasparenza tal-appoġġ finanzjarju għal 

ECI billi jsir rappurtar regolari dwar is-sorsi ta' appoġġ permezz tar-reġistru. Għalkemm il-
Parlament ma rnexxielux inaqqas l-età meħtieġa għall-appoġġ ta' ECI għal 16-il sena matul 



in-negozjati interistituzzjonali, l-Istati Membri, fuq l-insistenza tal-Parlament, ingħatalhom 

il-permess jagħżlu li jbaxxu l-limitu tal-età. Ir-Regolament għandu wkoll l-għan li jelimina 
gradwalment is-sistemi ta' ġbir online fis-seħħ bħalissa, fuq perjodu ta' tliet snin u 

jibdilhom b'sistema ċentrali ta' ġbir online żviluppata mill-Kummissjoni Ewropea. 

 

4.2. Id-demokrazija elettronika fl-Unjoni Ewropea: potenzjal u sfidi 
 

 Rapporteur: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2016/2008 (INI)) 

  

 Elementi prinċipali  

Ir-rapport iħares lejn l-iżviluppi riċenti fl-użu ta' għodod ġodda tad-demokrazija 

elettronika. Dan jenfasizza li t-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni joħolqu 
spazji ġodda għall-parteċipazzjoni u d-diskussjoni fl-isfera demokratika tal-UE u 

għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-iskuntentizza pubblika fil-politika tradizzjonali, itejbu 
t-trasparenza tas-sistema politika u jnaqqsu l-hekk imsejjaħ "defiċit demokratiku" 

Ewropew. 
 

Jikkonkludi li l-esperjenza tad-demokrazija elettronika madwar l-Ewropa mhijiex uniformi u 
li l-adozzjoni usa' tagħha teħtieġ infrastruttura speċifika. Isemmi l-ħtieġa li jiġi indirizzat it-
tħassib dwar is-sigurtà u tiġi garantita l-privatezza, billi dawn l-aspetti huma ta' importanza 
kbira biex jiżguraw il-fiduċja taċ-ċittadini f'dawn l-għodod. 
  
Ir-rapport jistieden ukoll lill-Istati Membri jippromwovu l-inklużjoni elettronika permezz 
ta' litteriżmu diġitali u aċċess diġitali ugwali u sikur għaċ-ċittadini kollha tal-UE u, billi 
jintegraw dawn il-ħiliet diġitali b'mod iktar strett fil-kurrikuli tal-iskejjel u t-tagħlim tul il-
ħajja, jipprovdu infrastruttura diġitali b'veloċità għolja li tkun aċċessibbli u bi prezz 

raġonevoli. Iħeġġiġhom jippromwovu mekkaniżmi li jippermettu liċ-ċittadini tal-UE 
jinteraġixxu mal-gvernijiet u l-istituzzjonijiet tal-UE. Ir-rapport jindika l-potenzjal għoli tal-

għodod tal-ICT fid-demokrazija parteċipattiva tal-UE permezz tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini 
Ewropej, kif ukoll il-ħtieġa li tittejjeb il-parteċipazzjoni elettronika fil-proċess ta' 

konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa l-
parteċipazzjoni elettronika fi ħdan l-Istrateġija tas-Suq Diġitali mnedija fl-2017, u lill-

istituzzjonijiet tal-UE jniedu proċess immirat lejn l-iżvilupp tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Internet, biex jiġu promossi u ggarantiti d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jappartjenu 

għall-isfera diġitali.  

 

Opinjonijiet b'rabta maċ-ċittadinanza 
 

Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE:  
 
L-opinjoni tal-Kumitat AFCO (Rapporteur: Cristian Dan Preda (PPE, RO) dwar ir-Rapport 
dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE tenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi politiki u jitwettqu kampanji 
u attivitajiet immirati lejn is-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet taċ-ċittadini. Tinsisti li r-



riforma tal-liġi elettorali Ewropea għandha l-għan li żżid il-parteċipazzjoni u l-kunfidenza 

fis-sistema demokratika tal-UE, filwaqt li l-prinċipji tat-trasparenza, is-sensibilizzazzjoni u 
l-aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni huma essenzjali. Tirrakkomanda li tiġi 

promossa l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-UE billi jissaħħaħ il-karattru Ewropew 
tagħhom u tiżdied il-viżibbiltà tal-partiti politiċi fil-livell tal-UE. Tappella għal reviżjoni tar-

Regolament dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u tinsisti fuq l-iżvilupp ta' mekkaniżmi u 
politiki mmirati lejn il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-individwi fl-ambjent 

diġitali.  
 

4.3. Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni 
 

 Rapporteur: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 

 
 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja, il-kumitat assoċjat REGI (2017/2037 (INI)) 

 

Elementi prinċipali 

 
Proporzjon sostanzjali tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea tgħix fi bliet u żoni urbani u r-
rilevanza tagħhom ilha tikber fil-kuntest tal-istrutturi istituzzjonali u l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni fl-UE. Il-Kumitat AFCO qies li din it-tendenza u żviluppi oħra, bħall-Karta ta' 
Leipzig dwar Bliet Ewropej Sostenibbli, il-Patt tas-Sindki jew l-Aġenda Urbana tal-UE – b'din 
tal-aħħar tiġi stabbilita fil-qafas tal-Laqgħa Informali tal-Ministri tal-UE Responsabbli għal 
Kwistjonijiet Urbani fit-30 ta' Mejju 2016 ("il-Patt ta' Amsterdam") – sejħu għal dibattitu 
dwar l-involviment tal-bliet fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-arkitettura istituzzjonali attwali 
tal-UE mill-perspettiva tal-leġittimità demokratika, ir-responsabbiltà u t-trasparenza fi ħdan 
l-ispirtu tat-Trattati. 
 

Matul ir-rapport kollu, il-Parlament insista b'mod partikolari fuq ir-rilevanza tar-rwol li 
jaqdi l-Kumitat tar-Reġjuni bħala korp konsultattiv u li jagħti l-pariri billi jinvolvi l-bliet fil-

proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE, u enfasizza li l-istruttura istituzzjonali attwali 
kienet suffiċjenti u konformi mas-sussidjarjetà. Madankollu, il-Parlament ikkunsidra li l-

involviment trasparenti u effettiv tal-bliet fit-teħid tad-deċiżjonijiet kellu jissaħħaħ, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-leġiżlazzjoni li taffettwahom direttament. 

 
F'dan il-kuntest, ir-rapport laqa' u fittex li jissaħħu inizjattivi bħal "one stop-shop" għall-
ibliet, fl-iffaċilitar tal-aċċess għall-informazzjoni, jew l-Aġenda Urbana, fl-iżgurar tal-
governanza f'diversi livelli u s-sħubija. 
 
Il-Parlament ħeġġeġ ukoll l-involviment politiku iktar b'saħħtu tal-muniċipalitajiet u tal-
awtoritajiet lokali, inkluż permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-Kunsill, sabiex jitrawwem ir-
rwol ta' dawn bħala fora għad-dibattitu pubbliku u fit-tfassil tal-ispazju politiku fl-UE. 
 
Biex jiżviluppa r-rwol tal-bliet fl-UE, ir-rapport kien favur kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-
Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni u t-twaqqif ta' programm ta' 54 forum ta' dibattitu 

Ewropew biex jippromwovi d-dibattitu u l-konsultazzjoni muniċipali dwar l-affarijiet tal-UE. 
 



Il-Kummissjoni, fis-segwitu ta' dan ir-rapport, qablet li tabilħaqq kien hemm il-ħtieġa ta' 

djalogu iktar sistematiku mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, u ddikjarat li sa tmiem l-2019 
kien se jitwettaq studju li jivvaluta l-impatt tal-Aġenda Urbana bil-għan li jiġi ddeterminat 

kif se titkompla l-Aġenda.  
 
  



 

 

 

 

5. L-implimentazzjoni tat-Trattati 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Iċ-ċittadinanza 
 
Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-ċittadinanza tal-UE 

  
 Rapporteur: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  

 

 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2018/2111 (INI)) 
  

Elementi prinċipali  
 

Ir-rapport kellu l-għan li jivvaluta l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
marbuta maċ-ċittadinanza tal-UE. Minkejja li ċ-ċittadinanza tal-UE ilha teżisti mit-Trattat ta' 
Maastricht u kompliet tissaħħaħ fit-Trattat ta' Lisbona, l-implimentazzjoni tad-diversi 
dispożizzjonijiet dwar iċ-ċittadinanza tal-UE mhijiex meqjusa li laħqet il-potenzjal sħiħ 
tagħha, kemm f'termini tal-kamp ta' applikazzjoni kif ukoll tal-effikaċja.  

 

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE kif imnaqqxa fit-Trattati jinkludu d-drittijiet tal-
parteċipazzjoni demokratika, id-drittijiet elettorali, id-dritt għall-moviment liberu u n-

nondiskriminazzjoni u jestendu ulterjorment għad-dritt tal-protezzjoni konsulari. 
 

Ir-rapport irrakkomanda protezzjoni iktar sistematika ta' dawn id-drittijiet taċ-ċittadini 
tal-UE, fejn meħtieġ permezz ta' proċeduri ta' ksur, l-estensjoni tad-drittijiet taċ-

ċittadinanza elenkati fl-Artikolu 20(2) tat-TFUE permezz tal-proċedura fl-Artikolu 25 tat-
TFUE, u żieda fil-finanzjament għal programmi mmirati lejn it-trawwim tal-ispazju 

pubbliku tal-UE. Barra minn hekk saħaq bil-qawwa favur l-aġġornament tar-rwol tal-
Uffiċċji tal-Ewropa Diretta, li għandhom joffru appoġġ liċ-ċittadini tal-UE b'mod iktar attiv 

fl-eżerċitar tad-drittijiet tagħhom. Kien favur l-istabbiliment ta' festa pubblika Ewropea fid-
9 ta' Mejju u t-tisħiħ tar-rwol tal-edukazzjoni ċivika, u talab li l-potenzjal tal-Artikoli 165-
167 tat-TFUE jiġi esplorat iktar f'dan ir-rigward. Fl-aħħar nett, ir-rapport issuġġerixxa wkoll 
li l-proċedura li nbdiet skont l-Artikolu 25 tat-TFUE fl-aħħar mill-aħħar għandha twassal 
għall-istabbiliment ta' Statut tal-UE għaċ-Ċittadinanza, flimkien mal-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali. 
 
 



Opinjonijiet dwar ir-rapporti annwali fuq l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità 
 

Il-Kumitat AFCO ilu jipprovdi kontribuzzjonijiet regolari għar-rapport tal-Kummissjoni dwar 
l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tas-Sussidjarjetà u l-Proporzjonalità b'opinjonijiet lill-Kumitat 
JURI bħala l-kumitat ewlieni għal dan il-fajl (Rapporteurs: Kazimierz Michał Ujazdowski 
(ECR, PL) u Cristian Dan Preda (PPE, RO)). Il-Kumitat innota żieda fl-attività tal-kmamar 
parlamentari nazzjonali, kemm fil-qafas tad-djalogu politiku kif ukoll meta ħarġu 
opinjonijiet motivati (skattaw tliet karti sofor matul il-perjodu vvalutat). Huwa ssuġġerixxa 
li b'mod ġenerali l-kmamar iridu jkunu involuti fil-proċess leġiżlattiv tal-UE minflok fl-
iskrutinju preleġiżlattiv. Enfasizza li l-mixja lejn involviment bħal dan hija permezz ta' 

skrutinju tal-gvernijiet rispettivi tagħhom meta jaġixxu fil-Kunsill. Barra minn hekk ilu 
jitlob għal iktar flessibbiltà fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' twissija bikrija u ssuġġerixxa l-
possibbiltà ta' "karta ħadra" li jkollha rwol iktar kostruttiv fil-proċess leġiżlattiv tal-UE. 
 
L-opinjonijiet insistew ukoll li l-Kummissjoni għandha tqis aħjar kemm il-prinċipji tas-
sussidjarjetà kif ukoll tal-proporzjonalità meta tkun qed tabbozza l-leġiżlazzjoni u meta 
tivvaluta l-politiki. Fil-fatt il-Kummissjoni żviluppat għodod iktar b'saħħithom fil-qafas tat-
tfassil aħjar tal-liġijiet, iżda li l-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtiġilhom jittejbu f'dan ir-
rigward. 

 

5.2.  Il-parlamenti nazzjonali 
 

 Rapporteur: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 

 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2016/2149 (INI)) 

 
Elementi prinċipali 

 

L-għan tar-rapport, li ġie adottat fid-19 ta' April 2018, kien li jivvaluta l-użu tal-mekkaniżmi 
attwali għall-parteċipazzjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess politiku Ewropew u li 
jagħti ħarsa lejn it-titjib possibbli għal dawk il-mekkaniżmi, sabiex il-parlamenti nazzjonali 
jkunu involuti iktar mill-qrib fil-proċess ġenerali ta' integrazzjoni.  

 
Bi tħejjija għar-rapport, il-kumitat organizza Laqgħa Interparlamentari tal-Kumitati u 

organizza sessjoni ta' ħidma. Ir-rapporteur wettaq missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni fil-
parlamenti tal-Portugall, tad-Danimarka u tal-Greċja. Il-Kumitat irċieva wkoll  
kontribuzzjonijiet bil-miktub minn diversi parlamenti nazzjonali u bbenefika minn għarfien 
espert fil-forma ta' studji, dokumenti ta' tgħarrif u opinjoni legali.  
 
Fir-rapport, il-Parlament afferma mill-ġdid ir-rwol kruċjali tal-parlamenti nazzjonali fl-
iskrutinju tal-azzjonijiet tal-gvernijiet tagħhom fl-affarijiet Ewropej bħala membri tal-
Kunsill Ewropew u tal-Kunsill. F'dan ir-rigward, huwa ħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki, 
dibattiti regolari bejn il-Ministri u kumitati speċjalizzati tal-parlamenti nazzjonali qabel u 
wara l-laqgħat tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew, u laqgħat regolari bejn il-membri tal-



parlamenti nazzjonali, il-Kummissarji u l-Membri tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament qies 

ukoll li kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-parlamenti nazzjonali kellhom ikunu involuti  
aħjar fis-Semestru Ewropew u li l-kalendarji baġitarji fil-livell nazzjonali u Ewropew kellhom 

ikunu allinjati aħjar ma' dan il-għan. Barra minn hekk, il-Parlament issuġġerixxa l-
istabbiliment ta' ġimgħa Ewropea annwali li fiha l-membri tal-parlamenti nazzjonali 

jiddiskutu simultanjament l-affarijiet Ewropej mal-Kummissarji u mal-Membri tal-
Parlament Ewropew. 

 
Fir-rigward tar-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-iskrutinju tal-konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà, il-Parlament appoġġa riformi għas-Sistema ta' Twissija Bikrija (STB) billi 
stieden lill-Kummissjoni timplimenta perjodu ta' notifika teknika fi ħdan is -Sistema ta' 
Twissija Bikrija sabiex issib arranġament prattiku fi ħdan il-qafas tat-Trattat attwali biex ikun 
hemm iktar żmien biex il-parlamenti nazzjonali jikkunsidraw li joħorġu opinjoni motivata 
dwar abbozz ta' att leġiżlattiv. Huwa appella wkoll lill-Kummissjoni biex tindirizza l-
proporzjonalità kif ukoll is-sussidjarjetà fir-reazzjonijiet tagħha għal opinjonijiet motivati 
maħruġa mill-parlamenti nazzjonali, u ppromwova l-użu tal-pjattaforma IPEX għall-qsim 
sistematiku tal-informazzjoni u s-sinjalar bikri dwar it-tħassib dwar is-sussidjarjetà. Filwaqt 
li l-Parlament qabel mal-idea tal-parlamenti nazzjonali li jissottomettu proposti kostruttivi 

għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni – b'kunsiderazzjoni xierqa għad-dritt ta' inizjattiva 
tal-Kummissjoni –, huwa kien tal-fehma li l-implimentazzjoni tal-proċedura tal-karta 

ħamra mhijiex konċepibbli f'dan l-istadju tal-proċess ta' integrazzjoni. 
 

Fl-aħħar nett, il-Parlament talab li jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-parlamenti 
nazzjonali, filwaqt li insista, madankollu, fuq delineazzjoni ċara tal-kompetenzi tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet bejn il-Parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew u, f'dan ir-rigward, 
irrifjuta l-ħolqien ta' korpi parlamentari konġunti għat-teħid ta' deċiżjonijiet.  

 

5.3. Kooperazzjoni msaħħa 
 

 Rapporteur: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2018/2112 (INI)) 

 
Elementi prinċipali  

 
Fir-rigward tas-suġġett ġenerali tal-futur tal-Ewropa, il-Kumitat AFCO ddeċieda li jinvestiga 

l-kwistjoni ta' kooperazzjoni msaħħa u, b'mod partikolari, li jeżamina kif id-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-kooperazzjoni msaħħa ġew implimentati s'issa.  

 
Bi tħejjija għar-rapport, ir-rapporteur organizza seduta ta' smigħ u wettaq missjonijiet ta' 

ġbir ta' informazzjoni fl-Iżvizzera u fl-Istati Uniti. 
 

Fir-rapport tiegħu, il-Kumitat AFCO evalwa l-applikazzjoni ta' dan il-kunċett s'issa u 
ppropona pjan direzzjonali li għandu jiġi segwit sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni bla 

xkiel u effettiva ta' kooperazzjoni msaħħa fil-futur. 



Il-kontenut tar-rapport kien ibbażat fuq l-analiżi mhux biss tal-każijiet eżistenti ta' 

kooperazzjoni msaħħa fl-UE, iżda wkoll ta' dispożizzjonijiet simili dwar il-kooperazzjoni 
interstatali f'mudelli federali oħra, bħall-Istati Uniti, il-Kanada, l-Iżvizzera, l-Awstralja, il-

Ġermanja u l-Italja. 
 

Il-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni effettiva tal-kooperazzjoni msaħħa proposta 
mill-Kumitat AFCO se jissimplifika l-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet billi: 

 
 jiffissa skadenza ta' żewġ presidenzi konsekuttivi tal-Kunsill biex jiġi stabbilit li l-

objettivi ta' istanza ta' kooperazzjoni ma jistgħux jintlaħqu mill-Unjoni kollha kemm 
hi, f'konformità mar-rekwiżit fl-Artikolu 20 tat-TUE;  

 u jissuġġerixxi l-użu tal-klawsola "passerelle" speċjali fl-Artikolu 333 tat-TFUE biex 
jaqleb minn unanimità għal VMK, u minn proċedura leġiżlattiva speċjali għal waħda 
ordinarja, immedjatament wara li jkun approvat mill-Kunsill ftehim dwar il-bidu ta' 
kooperazzjoni msaħħa.  

 
Il-Kumitat AFCO ppropona wkoll rwol attiv għall-Kummissjoni fl-amministrazzjoni tal-
kooperazzjoni msaħħa u rrakkomanda rwol iktar b'saħħtu għall-Parlament fil-

kooperazzjoni msaħħa billi jippermettilu jissuġġerixxi forom ġodda ta' kooperazzjoni 
msaħħa permezz tal-Artikolu 225 tat-TFUE (inizjattiva kważi leġiżlattiva) u billi jinvolvih fil-

passi kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' din il-proċedura. 
 

Ir-rapport tal-Kumitat AFCO għamel ukoll rakkomandazzjonijiet rigward in-nefqa marbuta 
mal-kooperazzjoni msaħħa u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq każijiet bħal dawn. 

Fl-aħħar nett, ir-rapport irrakkomanda wkoll xi aġġustamenti għall-istruttura istituzzjonali 
tal-Unjoni biex tiġi akkomodata aħjar il-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet għal 

kooperazzjoni msaħħa u ssuġġerixxa dispożizzjonijiet li jippermettu l-irtirar jew it-tkeċċija 
ta' Stati Membri minn kooperazzjoni msaħħa.  
 
Dawn il-messaġġi ewlenin intlaqgħu fil-votazzjoni fis-seduta plenarja dwar ir-rapport, li 
saret fit-12 ta' Frar 2019. 

 

5.4. Aġenziji deċentralizzati 
 

 Rapporteur: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 
 

 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2018/2114 (INI)) 
 

Elementi prinċipali  
 

Dan ir-rapport ta' implimentazzjoni, li ġie adottat fis -sessjoni plenarja tal-14 ta' Frar 2019, 
jeżamina u jevalwa kif ġew implimentati il-mekkaniżmi istituzzjonali li jiżguraw il-kontroll 

demokratiku fuq l-aġenziji deċentralizzati , b'mod partikolari d-Dikjarazzjoni Konġunta 
tal-2012 u l-Approċċ Komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati, u jissuġġerixxi titjib biex tiġi 

stabbilita struttura istituzzjonali iktar koerenti, effiċjenti u trasparenti għall -iskrutinju 
parlamentari tal-attività ta' dawn l-aġenziji. 



 

Bi tħejjija għar-rapport, intbagħat kwestjonarju lill-kumitati parlamentari kollha u s-
servizzi ta' riċerka tal-Parlament ikkummissjonaw studju dwar "L-Aġenziji tal-UE, l-Approċċ 

Komuni u l-Iskrutinju Parlamentari". Ir-rapporteur wettaq missjonijiet ta' ġbir ta' 
informazzjoni fl-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali (FRA) fi Vjenna, fl-Aġenzija Ewropea 

għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) f'Budapest u fl-Aġenzija Ewropea GNSS (GSA) fi 
Praga. 

 
Filwaqt li jinnota li l-kumitati tal-Parlament jiskrutinizzaw b'mod attiv l-aġenziji (bħala l-

awtorità baġitarja u ta' kwittanza, permezz tal-ħatra tal-membri tal-Bordijiet tat-Tmexxija, 
permezz tal-proċedura tal-ħatra jew tat-tkeċċija ta' Diretturi tal-aġenzija, permezz ta' 
konsultazzjonijiet dwar il-programmi ta' ħidma, permezz tal-preżentazzjoni ta' rapporti  
annwali tal-attività u permezz ta' skambji ta' fehmiet, żjarat, tgħarrif jew għoti ta' għarfien 
espert), il-Parlament jitlob valutazzjoni bir-reqqa tal-implimentazzjoni tal-Approċċ 
Komuni. Abbażi ta' din ir-reviżjoni, huwa jitlob li jerġgħu jiġu kkunsidrati t-tfassil tal-FII 
dwar l-aġenziji u tiġi żgurata sorveljanza demokratika u responsabbiltà kif xieraq , inkluż 
rieżami obbligatorju ta' ħames snin  tal-prinċipji li jirregolaw l-istabbiliment u l-
funzjonament tagħhom. Il-Parlament iqis ukoll li r-rwol tiegħu fis-sorveljanza tad-

dimensjoni ta' governanza jista' jittejjeb iktar, inter alia permezz ta' dibattitu annwali dwar 
il-funzjonament u l-governanza tal-aġenziji. Il-Parlament iqis ukoll li, f'każ ta' bidla fit-

Trattat, għandu jiġi kkunsidrat kif l-aġenziji jistgħu jkunu stabbiliti b'mod iktar sod fit-
Trattati. 

 
Il-proposti għar-rilokazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-Awtorità 

Bankarja Ewropea (EBA) qajmu tħassib espress mill-Kumitat AFCO u l-kumitati ewlenin 
(ENVI u ECON) li n-nuqqas ta' involviment tal-Parlament fil-proċedura tal-għażla ta' sedi 

ġodda, ċekken is-setgħat tiegħu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Għaldaqstant, il-
Parlament adotta dikjarazzjoni fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva għar-rilokazzjoni tas-
sedi ta' dawn l-aġenziji fejn talab li d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Dikjarazzjoni Konġunta 
tal-2012 u l-Approċċ Komuni jiġu riveduti. 

 

5.5.  Is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni 
 

 Rapporteur: Mercedes Bresso (S&D, IT) 

 
 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2018/2113 (INI)) 

 
Elementi prinċipali  

 
Is-sorveljanza Parlamentari hija prekundizzjoni għal-leġittimità demokratika. Bidliet riċenti 

fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet u r-rwol leġiżlattiv ikbar tal-eżekuttiv ħolqu l-ħtieġa għal 
tisħiħ tal-proċeduri ta' skrutinju parlamentari. Dan il-fenomenu mhuwiex aljen għall-

istruttura istituzzjonali tal-Unjoni, u b'hekk il-Kummissjoni kisbet poteri fit-tfassil tal-liġijiet 
permezz ta' atti delegati, iktar "politiċizzazzjoni" u l-ħtieġa ikbar għat-tisħiħ tal-liġi biex 

tikkomplementa l-effiċjenza tal-leġiżlazzjoni. Għaldaqstant, dan ir-rapport għandu l-għan li 



jerġa' jeżamina r-rwol ta' skrutinju tal-Parlament fuq il-Kummissjoni u jaġġornah ma' dawn 

l-iżviluppi istituzzjonali ġodda. 
Fir-rapport tiegħu, il-Kumitat AFCO analizza l-istrumenti eżistenti għall-iskrutinju 

parlamentari fuq il-Kummissjoni, identifika l-isfidi ewlenin għas-sorveljanza parlamentari 
u għamel rakkomandazzjonijiet dwar ir-rispons għall-isfidi eżistenti. 

 
Fost affarijiet oħra, il-Kumitat AFCO indika li l-Parlament mhux qed jagħmel użu sħiħ mill-

istrumenti kollha ta' kontroll politiku fuq l-eżekuttiv, fakkar fl-appoġġ qawwi tiegħu għall-
proċess Spitzenkandidaten, enfasizza li l-eżekuttiv tal-UE għandu diversi livelli u jista' 

jieħu forom differenti skont il-qasam ta' politika, u wissa kontra li l-Kunsill Ewropew 
jeżerċita funzjonijiet leġiżlattivi kontra l-ittra tat-Trattati. Bis-saħħa tal-opinjonijiet 
sottomessi mill-Kumitat għall-Baġits (BUDG) u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT), il-
Kumitat AFCO eżamina bir-reqqa wkoll il-proċeduri baġitarji u ta' kwittanza bħala għodod 
ta' sorveljanza parlamentari. 
 
Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat AFCO kienu, inter alia, li l-istrumenti li jsejħu għar-
responsabbiltà tal-Kummissjoni jiġu kkombinati ma' dawk għall-iskrutinju tal-
immanuvrar u li l-metodi ta' ħidma tal-Parlament stess jiġu riformati biex jissaħħu l-

funzjonijiet ta' skrutinju tiegħu. Il-Kumitat AFCO talab ukoll lill-Kummissjoni biex tqis aħjar 
l-inizjattivi leġiżlattivi mnedija mill-Parlament skont l-Artikolu 225 tat-TFUE, u qies li l-

possibbiltà li l-Parlament jingħata d-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva fil-kuntest ta' bidla 
futura fit-Trattat kienet denja ta' kunsiderazzjoni serja. Qies ukoll li huwa neċessarju li 

kwalunkwe reviżjoni futura tat-Trattat teżamina l-possibbiltà li kummissarji individwali 
jinżammu responsabbli. Barra minn hekk, il-Kumitat AFCO talab lill-Kummissjoni u lill-

Kunsill jistabbilixxu djalogu politiku dwar il-proposta tal-Parlament għal regolament dwar 
id-dritt ta' inkjesta. Fl-aħħar nett, u b'mod importanti, il-Kumitat AFCO talab għal 

kooperazzjoni msaħħa u skambju tal-aħjar prattiki fis-sorveljanza parlamentari fuq l-
eżekuttiv mal-parlamenti nazzjonali. 
 
Dawn il-messaġġi ewlenin b'mod ġenerali ntlaqgħu fil-votazzjoni fis-seduta plenarja dwar 
ir-rapport, li saret fit-12 ta' Frar 2019. 

 

5.6. Id-drittijiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt 
 
L-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas 
istituzzjonali tal-UE 

  

 Rapporteur: Barbara Spinelli (GUE, IT)  
 

 Proċedura: Rapport ta' Implimentazzjoni (2017/2089 (INI)) 

  

Elementi prinċipali  
 
Ir-rapport analizza l-proċess ta' implimentazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE bħala l-liġi primarja tal-UE. Dan jikkonkludi li, għalkemm it-
Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Karta bħala liġi primarja tal-UE kważi 10 snin ilu, l-



integrazzjoni tagħha fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE tista' tissaħħaħ b'mod konsiderevoli. 

  
Ir-rapport irrikonoxxa l-importanza tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali f'dan il-

proċess u talab li jissaħħaħ ir-rwol tagħha permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni 
sistematika. Stieden lill-Kummissjoni tqis id-dispożizzjonijiet tal-Karta meta tkun qed tfassal 

il-Valutazzjonijiet tal-Impatt. Appella wkoll għal iktar implimentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament dwar l-istabbiliment tal-mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-

dritt u d-drittijiet fundamentali (ara hawn taħt), li tippermetti skrinjar sistematiku tal-
iżviluppi fl-UE, fl-Istati Membri u fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE. Ir-rapport talab ukoll lill-

istituzzjonijiet kollha tal-UE jsaħħu l-integrazzjoni tal-Karta fil-politiki tal-UE – b'mod 
partikolari fis-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni ekonomika, fil-finanzjament 
reġjonali tal-UE, fil-politika tat-tkabbir, fil-politika estera u ta' sigurtà komuni u fil-politika 
kummerċjali. Stieden lill-Kummissjoni twettaq l-obbligu tal-UE li taderixxi mal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet Fundamentali, li kien waqaf wara l-opinjoni 
negattiva tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ir-rapport enfasizza iktar il-potenzjal tal-aġenziji 
tal-UE li jappoġġaw lill-Istati Membri ħalli jissodisfaw l-obbligi tagħhom li jirriżultaw mill-
Karta.  
  

Ir-rapport stieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, u b'mod partikolari lill-Kummissjoni Ewropea, 
jsaħħu l-appoġġ lill-Istati Membri meta jimplimentaw il-Karta fil-livell nazzjonali sabiex 

jiżguraw li d-drittijiet tal-Karta ma jiġux injorati jew interpretati ħażin, u jsaħħu l-
kooperazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajba bejn l-Istati Membri f'dan ir-rigward. Fl-aħħar 

nett, ir-rapport enfasizza li hemm il-ħtieġa ta' interpretazzjoni iktar konsistenti tal-Karta 
mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE biex l-applikazzjoni tagħha tkun iktar 

effettiva.  
 

Opinjonijiet b'rabta mad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt  
 

Minbarra r-rapporti tiegħu dwar id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt, il-Kumitat AFCO 
adotta diversi opinjonijiet marbuta mas-suġġett: 

 
Id-drittijiet fundamentali  

 
Il-Kumitat AFCO kkontribwixxa l-opinjoni tiegħu fid-dibattitu dwar id-drittijiet 

fundamentali fl-UE fis-snin 2013–2014 (Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)), li 
fih enfasizza l-ħtieġa li titkompla l-adeżjoni tal-UE mal-QEDB, li tiġi żgurata l-promozzjoni 
tal-valuri tal-UE kif stabbilit fl-Artikolu 2, u li tiġi żgurata l-koerenza bejn l-aspetti interni u 
esterni f'termini tal-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-

ftehimiet internazzjonali. Huwa nnota d-diffikultà istituzzjonali jekk jiġi skattat l-

Artikolu 7(2) TFUE billi dan jirrikjedi unanimità fil-Kunsill, u konsegwentement ħeġġeġ lill-
Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex joħorġu b'mekkaniżmu addizzjonali għall-

monitoraġġ effettiv tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt, permezz tat-
twessigħ tal-mandat tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), l-iżvelar ta' 

informazzjoni pubblika dwar il-ksur tad-drittijiet fundamentali u l-permess lill-Kummissjoni 
biex tibda proċeduri ta' ksur għall-ksur tal-Artikolu 2 tat-TUE abbażi tas-sejbiet tal-FRA. 

 



Argumenta wkoll li għandhom jiżdiedu l-isforzi biex jiġi rivedut ir-Regolament dwar l-

aċċess pubbliku għal dokumenti u l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u biex jiġu indirizzati 
l-kwistjonijiet li jikkonċernaw il-problema li qed tikber tat-tneħħija tad-drittijiet għall-vot 

taċ-ċittadini tal-UE fl-elezzjonijiet nazzjonali minħabba li dawn qed jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom ta' moviment liberu.  

  
Il-mekkaniżmu tal-Istat tad-Dritt  

 
Il-Kumitat (Rapporteur: György Schöpflin (PPE, HU)) ikkontribwixxa għar-rapport fuq 

inizjattiva proprja tal-Kumitat LIBE bl-għan li jistabbilixxi mekkaniżmu tal-UE dwar id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (il-Patt tal-UE għad-DRF). Il-
Parlament ilu minn Ġunju 2015 iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu bħal dan, 
li l-għan tiegħu jkun li jiżgura konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u mat-
Trattati. Fir-rapport, adottat mill-plenarja tal-25 ta' Ottubru 2016, il-Parlament indirizza 
rakkomandazzjonijiet konkreti lill-Kummissjoni f'dan is-sens, fosthom proposta għal 
Ftehim Interistituzzjonali li jittraduċi dawk ir-rakkomandazzjonijiet. B'mod partikolari, 
issuġġerixxa li l-mekkaniżmu għandu jintegra u jikkumplimenta l-mekkaniżmi eżistenti u 
għandu jkun ibbażat fuq l-evidenza u l-objettiv. Issuġġerixxa li dan għandu jkun appoġġat 

minn panel ta' esperti wiesa', għandu jindirizza lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE 
u għandu jinkludi kemm miżuri korrettivi kif ukoll preventivi. Il-Kumitat AFCO tratta b'mod 

partikolari r-rakkomandazzjonijiet dwar il-forma legali tiegħu (il-Ftehim Interistituzzjonali), 
l-organizzazzjoni ta' dibattitu interparlamentari madwar l-UE dwar id-DRF u l-adozzjoni 

ta' riżoluzzjoni. 
 

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija 
 

Fl-2017 il-Kumitat AFCO adotta wkoll opinjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (Rapporteur: 
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 

  
Il-Kumitat AFCO fakkar li l-Istati Membri kollha jikkondividu u jridu jirrispettaw il-valuri 
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE, u li dawn il-valuri huma protetti mill-proċedura stabbilita fl-

Artikolu 7 tat-TUE. Il-Kumitat AFCO qies ukoll li s-sitwazzjoni bħalissa fl-Ungerija 
tirrappreżenta riskju ċar ta' ksur serju tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE u 
tiġġustifika t-tnedija tal-proċedura spjegata fl-Artikolu 7(1) tat-TUE; 
 

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat 
tad-dritt 

 
Fil-21 ta' Novembru 2018, il-Kumitat AFCO adotta opinjoni għall-Kumitat għall-Baġits u l-

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-

rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (Rapporteur Helmut Scholz (GUE, DE)).  
 
Fost affarijiet oħra, l-opinjoni tissuġġerixxi li l-miżuri imposti skont dan ir-Regolament 
għandhom jidħlu fis-seħħ biss wara li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu approvaw 
trasferiment lejn riżerva baġitarja ta' ammont ekwivalenti għall-valur tal-miżuri adottati. 
Sabiex tiġi żgurata deċiżjoni malajr dwar il-miżuri meħtieġa biex jiġu protetti l-interessi 



finanzjarji tal-Unjoni, trasferimenti bħal dawn għandhom jitqiesu bħala approvati 

sakemm, fi żmien perjodu stabbilit, il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, li jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata, jemendahom jew jirrifjutahom. L-impożizzjoni ta' miżuri bħal 

dawn m'għandhiex taffettwa l-obbligu tal-Istati Membri li jimplimentaw il-programm jew 
il-fond affettwat mill-miżura, u b'mod partikolari l-obbligu li jagħmlu pagamenti lill-

riċevituri jew benefiċjarji finali. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja b'mod attiv jekk id-
drittijiet legali tar-riċevituri jew benefiċjarji finali jkunux qed jiġu rispettati. Jekk il-

Kummissjoni ssib evidenza li l-Istat Membru mhuwiex qiegħed jissodisfa l-obbligu tiegħu li 
jiggarantixxi l-pagamenti u l-interessi leġittimi tar-riċevituri jew tal-benefiċjarji finali, 

għandha tieħu l-miżuri xierqa kollha sabiex tgħin lil dawk ir-riċevituri jew benefiċjarji 
jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom.  
 
Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri 
 
Fil-21 ta' Novembru 2018, il-Kumitat AFCO adotta opinjoni għall-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi l-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri għall-perjodu 2021–2027 
(Rapporteur: Josep-Maria Terricabras (Greens, ES)), (2018/0207(COD)). Dan il-programm il-

ġdid se jissostitwixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" u l-programm ta' Drittijiet, 
Ugwaljanza u Ċittadinanza, u għandu l-għan li jikkombina l-elementi ewlenin tagħhom.  

 
Minbarra l-linji tal-programm oriġinarjament elenkati fil-proposta, l-opinjoni tintroduċi 
fergħa tal-valuri tal-Unjoni biex tippromwovi u tissalvagwardja d-drittijiet u l-valuri 
fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u 
transnazzjonali. 

 

 
  



 

 

 

6. Il-konsegwenzi istituzzjonali 

tal-ħruġ mill-Unjoni; 
 

 

 

 
 

 

 

BREXIT 
 

1. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew — proċedura ċentralizzata 
 

Il-ħruġ tar-Renju Unit kien ta' interess orizzontali ġenerali għall-Parlament kollu. F'dan il-
kuntest, il-Parlament kollu impenja ruħu mill-bidu nett f'eżerċizzju ta' organizzazzjoni tal-

proċeduri interni biex jakkumpanja l-ħruġ, u jidentifika l-konsegwenzi tal-ħruġ għall-UE u 
għall-politiki li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' kull kumitat parlamentari. Il-Parlament irreaġixxa 
bis-sħiħ u malajr kemm jista' jkun għat-talbiet tar-rwol assenjat lilu mit-Trattat. Immobilizza 
r-riżorsi politiċi u amministrattivi tiegħu b'mod effettiv biex iwettaq il -kompitu tiegħu li jkun 
attur risponsiv, responsabbli u kostruttiv fit-taħditiet u fil-proċedura b'mod ġenerali. 
 
Għalkemm il-Parlament Ewropew mhuwiex formalment parti min-negozjati dwar il-ħruġ ta' 
Stat Membru, huwa kompetenti, skont l-Artikolu 50 tat-TUE, biex jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu dwar ftehim ta' ħruġ konkluż bejn l-UE u l-Istat Membru li ħiereġ. Il-Parlament huwa 

wkoll l-istituzzjoni tal-UE li għandha kompetenza ta' kontroll politiku ġenerali kif previst fit-
Trattat. Għal dawk ir-raġunijiet, il-Parlament segwa mill-qrib ħafna, u kellu rwol attiv, f'kull 

pass relatat mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni. 
 

Il-Parlament ġie invokat dwar il-kwistjoni wara r-referendum fir-Renju Unit tat-
23 ta' Ġunju 2016, fejn maġġoranza ta' 51.9 % ivvutaw favur li jitilqu mill-Unjoni Ewropea.  

 
Saret laqgħa straordinarja tal-Konferenza tal-Presidenti immedjatament wara r-referendum, 
fl-24 ta' Ġunju 2016, sabiex tipprepara l-laqgħa tal-President tal-Parlament mal-Presidenti 
tal-istituzzjonijiet dwar ir-referendum, u biex tikkunsidra wkoll il-passi li jmiss tal-Parlament 
fil-proċess. 
 
Fis-sessjoni parzjali straordinarja tat-28 ta' Ġunju 2016, li matulha ġie diskuss ir-referendum, 
il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar id-deċiżjoni tal-ħruġ mill-UE li rriżultat mir-referendum 
tar-Renju Unit (P8_TA(2016)0294), bi 395 vot favur, 200 kontra u 71 astensjoni, filwaqt li 
fakkar fil-kompetenzi tiegħu skont it-Trattati u talab li jkun involut bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-
proċess tal-ħruġ. Permezz tal-inizjattiva tiegħu stess u dik tal-istituzzjonijiet l-oħra, il-
Parlament ilu involut b'mod effettiv mill-bidu tal-proċess, u ġie kkonsultat, iddibatta u analizza 
l-konsegwenzi kollha istituzzjonali u ta' politika tal-Brexit. 

 



Fid-dawl tal-kwistjonijiet kumplessi politiċi, orizzontali, legali u ta' politika involuti, il -
koordinazzjoni tal-ħidma tal-Parlament kienet ċentralizzata fil-livell tal-Konferenza tal-
Presidenti, bħala l-korp ewlieni fi ħdan il-Parlament wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Il-
Konferenza tal-Presidenti stabbiliet approċċ gradwali għall-proċess: l-ewwel fażi sad-
definizzjoni tal-linji gwida tal-Kunsill Ewropew, meta l-ħidma tinżamm fil-livell tal-Konferenza, 
b'Guy Verhofstadt (ALDE, BE) bħala koordinatur għan-negozjati dwar il-ħruġ tar-Renju Unit 
wara l-ħatra tiegħu fil-laqgħa tal-Konferenza tat-8 ta' Settembru 2016; it-tieni fażi tan-
negozjati, meta Guy Verhofstadt jikkoordina l-ħidma mal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali (AFCO), Danuta Hübner (PPE, PL); u t-tielet fażi, immexxija mill-Kumitat AFCO 
u kumitati oħra, li tikkorrispondi għall-proċedura ta' approvazzjoni.  
 
F'dan il-kuntest, u bl-istess għan li jiġi żgurat l-involviment strutturat tal-Parlament fil-proċess 
tal-ħruġ, il-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Brexit (GTB) ġie stabbilit mill-Konferenza tal-Presidenti 
(formalment fil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tas-6 ta' April 2017, iżda stabbilit 
informalment wara l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-28 ta' Ġunju 2016).  

 
Il-GTB kellu l-kompitu li jikkoordina u jħejji d-deliberazzjonijiet, il-kunsiderazzjonijiet u r-

riżoluzzjonijiet tal-Parlament dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, taħt il-patroċinju tal-
Konferenza tal-Presidenti. Kien magħmul minn Guy Verhofstadt, President u koordinatur, 

Elmar Brok (PPE, DE), Roberto Gualtieri (S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele 
Zimmer (GUE/NGL, DE) u Danuta Hübner, bħala President tal-Kumitat AFCO. 
 
Il-Parlament kien involut f'kull ħin fil-metodi u l-istrutturi li jittrattaw in-negozjati, permezz ta' 
kanali ta' informazzjoni jew parteċipazzjoni attiva. F'konformità mad-Dikjarazzjoni tal-
15 ta' Diċembru 2016, maħruġa wara l-laqgħa informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tas-
27 Stat Membru, "rappreżentanti tal-Parlament" ġew mistiedna għal-laqgħat ta' tħejjija tal-
Kunsill Ewropew. Dan kien ifisser li l-Parlament kien involut b'mod effettiv, inkluż fil-laqgħat 
tax-Sherpa u fil-Kunsill Affarijiet Ġenerali. B'deċiżjoni meħuda fil-Konferenza tal-Presidenti tal-
4 ta' April 2017, il-President tal-Parlament ħatar tliet Membri biex jirrappreżentaw lill-
Parlament fil-laqgħat tax-Sherpa bi tħejjija għal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew dwar il-ħruġ tar-
Renju Unit – Elmar Brok, Roberto Gualtieri u Guy Verhofstadt. Fl-istess laqgħa, Guy 
Verhofstadt kien inkarigat biex jattendi l-laqgħat rilevanti tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali u l-

laqgħat dwar ir-rendikont politiku tas-sitwazzjoni attwali. Il-President tal-Parlament huwa 
mistieden jitkellem fil-bidu tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew. Fl-aħħar nett, il-Kap Negozjatur 

tal-Unjoni, Michel Barnier, żamm lill-Parlament informat mill-qrib u regolarment dwar l-
iżviluppi, it-tgħarrif u l-ġbir tal-informazzjoni kollha qabel u wara kull ċiklu ta' negozjati u fil-

kuntest ta' żviluppi kbar jew ta' passi fil-proċess, bħal laqgħat tal-Kunsill Ewropew relatati mal-
Brexit. Michel Barnier ħa sehem f'diversi laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex jiddiskuti s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati mal-
mexxejja tal-gruppi politiċi u l-presidenti tal-kumitati.  
 
Il-GTB iltaqa' iktar minn 70 darba u kkontribwixxa b'mod effettiv biex il-Parlament ikun involut 
sistematikament u dejjem fuq quddiem nett tal-proċedura, permezz ta' riżoluzzjonijiet u 
dikjarazzjonijiet f'waqthom b'pożizzjonijiet sostanzjati dwar in-negozjati kollha u l-iżviluppi 
ewlenin min-notifika tal-intenzjoni tal-ħruġ.  
 



L-involviment tal-Parlament ħa l-forma mhux biss fl-għadd sinifikanti ta' laqgħat li saru mill-
Grupp ta' Tmexxija dwar il-Brexit u ta' dibattiti fil-Konferenza tal-Presidenti, iżda wkoll 
f'dibattiti fil-plenarja dwar il-Brexit. Ir-riżoluzzjonijiet tiegħu kienu dejjem allinjati b'mod 
ġenerali mal-pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-
Brexit. Il-GTB ħareġ ukoll għadd ta' dikjarazzjonijiet dwar diversi kwistjonijiet f'mumenti 
kruċjali meta n-negozjati għamlu progress jew waqfu. Il-Parlament baqa' wkoll f'kuntatt mill-
qrib mal-Gvern u mal-awtoritajiet tar-Renju Unit, inkluż b'mod partikolari l-Uffiċċju tal-Intern 
tar-Renju Unit, dwar il-kwistjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini. 
 
2. Ir-rwol tal-Kumitat AFCO — ħidma preparatorja 
 
Lil hinn minn deċiżjonijiet organizzattivi bħal dawn mill-Konferenza tal-Presidenti, u skont ir-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat AFCO huwa l-kumitat kompetenti 
għall-kunsens imsemmi fl-Artikolu 50 tat-TUE. Tabilħaqq, l-Artikolu 884 dwar l-irtirar mill-
Unjoni, jistipula li "jekk Stat Membru jiddeċiedi, skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea, li jirtira mill-Unjoni, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli". 
F'konformità mat-taqsima XVIII tal-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura dwar is-setgħat u r-

responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti, il-Kumitat AFCO huwa l-kumitat responsabbli 
għall-konsegwenzi istituzzjonali tal-irtirar, u huwa għaldaqstant huwa responsabbli għall-

proċedura ta' approvazzjoni wara l-konklużjoni tan-negozjati.  
 
Il-Kumitat AFCO għandu għalhekk ikollu rwol orizzontali, mingħajr preġudizzju għall-
kompetenzi speċifiċi ta' kumitati oħra dwar kwistjonijiet settorjali. Il-Kumitat AFCO huwa 
responsabbli għall-ħruġ ta' rakkomandazzjoni biex japprova jew jirrifjuta ftehim dwar il-ħruġ 
kif innegozjat mill-UE u l-Istat Membru li ħiereġ. Rakkomandazzjoni bħal din għandha tieħu l-
forma ta' riżoluzzjoni, inklużi konsiderazzjonijiet, u jista' jkun fiha ġustifikazzjoni qasira, li ma 
titressaqx għall-vot. Huma ammissibbli biss emendi li jkollhom l-għan li jirrinversaw ir-
rakkomandazzjoni proposta mir-Rapporteur. Il-proċedura rilevanti hija prevista mir-
Regola 1055 tar-Regoli ta' Proċedura. 
 
Il-Parlament għandu jadotta deċiżjoni dwar il-kunsens li tqis ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat 
AFCO. Skont l-Artikolu 105(4)6 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament jiddeċiedi permezz ta' 

votazzjoni unika dwar il-kunsens, irrispettivament minn jekk ir-rakkomandazzjoni tkunx se 
tapprova jew tirrifjuta l-att. L-ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda u, b'konformità 

mal-Artikolu 887, il-Parlament jiddeċiedi b'maġġoranza tal-voti mitfugħa.  
 

Il-Kumitat AFCO wettaq ħidma preparatorja eżawrjenti, billi ġabar evidenza, pariri u għarfien 
espert minn setturi pubbliċi jew privati jew partijiet ikkonċernati differenti, kemm fuq il -

kontinent kif ukoll fir-Renju Unit. Il-Kumitat AFCO, bħal kumitati parlamentari oħra, organizza 
dibattiti u seduti tas-smigħ dwar l-implikazzjonijiet tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni dwar l-
oqsma ta' politika taħt il-mandati rispettivi tagħhom, f'konformità mal-linji gwida pprovduti 
mill-Konferenza tal-Presidenti. 
 

                                                 
4 l-Ex Artikolu 82 tar-Regoli ta' Proċedura 
5 l-Ex Artikolu 99 tar-Regoli ta' Proċedura 
6 l-Ex Artikolu 99 tar-Regoli ta' Proċedura 
7 l-Ex Artikolu 82 tar-Regoli ta' Proċedura 



Mit-3 ta' Settembru 2015, il-Kumitat AFCO ddiskuta l-Brexit f'iktar minn 40 laqgħa tal-
kumitat, inklużi f'dibattiti mal-Kap Negozjatur tal-UE, mal-koordinatur tal-GTB, u ma' partijiet 
ikkonċernati istituzzjonali oħra. Kien hemm seduti ta' smigħ, sessjonijiet ta' ħidma u 
preżentazzjonijiet ta' studji jew dokumenti ta' tgħarrif dwar kwistjonijiet li jvarjaw min-
negozjar mill-ġdid tar-relazzjoni kostituzzjonali tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea u l-ftehim 
li ntlaħaq mill-Kunsill Ewropew fit-18–19 ta' Frar 2016, sar-relazzjoni kostituzzjonali futura 
tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea, id-drittijiet taċ-ċittadini, u l-implikazzjonijiet tal-Brexit 
dwar il-fruntiera Irlandiża. 
 
Il-Kumitat AFCO ħa sehem ukoll, jew kien involut direttament, f'seduti ta' smigħ ta' kumitati 
oħra dwar kwistjonijiet relatati mal-ħruġ jew mar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit. 
Minbarra dawn l-avvenimenti speċjali, il-kwistjonijiet tal-ħruġ u, b'mod partikolari, is-
sitwazzjoni attwali tal-proċess ġew diskussi virtwalment f'kull laqgħa tal-kumitat wara n-
notifika tal-intenzjoni tal-ħruġ.  
 

Il-Kumitat AFCO ħoloq Grupp ta' Ħidma Intern f'Settembru 2016, bl-għan li jħejji u jikkoordina 
l-attivitajiet tal-Kumitat AFCO dwar il-proċedura għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni wara n-

notifika skont l-Artikolu 50 tat-TUE.  
 

Fl-aħħar nett, il-President tal-Kumitat AFCO u l-membru tal-GTB, Danuta Hübner, kienet 
involuta b'mod attiv fl-isforzi intensivi biex jinġabru evidenza u informazzjoni, organizzat 
madwar 500 laqgħa bilaterali ma' partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati dwar kwistjonijiet 
relatati mal-ħruġ u l-impatt tiegħu fuq l-UE u r-Renju Unit, u li pparteċipat f'għadd sinifikanti 
ta' avvenimenti esterni relatati mal-Brexit. Bħala membru tal-GTB, ħadet sehem f'madwar 
70 laqgħa tal-grupp u rrappurtat ir-riżultati tal-GTB u tal-laqgħat bilaterali kollha lura lill-
Membri tal-Kumitat AFCO matul il-laqgħat tal-Kumitat AFCO.  
 
L-attivitajiet kollha tal-Kumitat AFCO pproduċew ammont kbir ta' informazzjoni sostanzjali u 
rilevanti dwar il-ħruġ u lil hinn, b'mod partikolari dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
dwar l-impatt tal-ħruġ fuq iċ-ċittadini, in-negozji, l-istituzzjonijiet u l-komunitajiet.  
 
Fl-identifikazzjoni tal-kwistjonijiet kostituzzjonali u istituzzjonali ewlenin li jirriżultaw mill-ħruġ 

tar-Renju Unit fi stadju bikri, l-AFCO pproduċa dokument li fih għadd ta' mistoqsijiet proposti  
u preliminari dwar dawk il-kwistjonijiet. Fost l-iktar rilevanti minn dawk identifikati fil-kuntest 

tal-mandat tal-Kumitat AFCO kien hemm ir-reviżjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li 
tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew8. 

 
Id-Deċiżjoni 2013/312/UE tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-

kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (li għaliha l-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu) 
talloka 73 siġġu fil-Parlament Ewropew għar-Renju Unit.  
 

                                                 
8 Il-Parlament għandu l-inizjattiva dwar din il-kwistjoni u għandu jagħti l-kunsens tiegħu għad-deċiżjoni tal-

Kunsill Ewropew, li jiddeċiedi b'unanimità (l-Artikolu 14(2) tat-TUE). Il-Konferenza tal-Presidenti pposponiet 

id-deċiżjoni tagħha dwar l-awtorizzazzjoni biex tfassal l-INI leġiżlattiv mitlub mill-Kumitat AFCO sakemm 

jiskatta l-Artikolu 50 mir-Renju Unit, iżda ppermettiet lill-AFCO jibda l-ħidma preparatorja meħtieġa. Il-

President tal-Parlament Ewropew informa lill-President tal-Kunsill Ewropew b'dan, permezz tal-ittra tal-

14 ta' Diċembru 2016.  



Skont l-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni, li kienet tapplika biss għall-perjodu 2014–2019, il-
Parlament kellu jippreżenta sa tmiem l-2016 proposta għad-definizzjoni ta' "... sistema li fil-
ġejjieni tagħmilha possibbli, qabel kull elezzjoni ġdida għall-Parlament Ewropew, li jiġu 
allokati s-siġġijiet bejn l-Istati Membri b'mod oġġettiv, ġust, dejjiemi u trasparenti...". 
 
Il-ħruġ tar-Renju Unit kellu impatt dirett fuq l-allokazzjoni tas-siġġijiet u l-kompożizzjoni tal-
Parlament. Għaldaqstant, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2018 dwar il-
kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew, ippropona allokazzjoni ġdida tas -siġġijiet fil-
Parlament li għandha tiġi applikata mill-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Ewropew 2013/312/UE ġiet riveduta b'mod effettiv u sostitwita bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew. 
Din fiha dispożizzjonijiet speċifiċi li jipprovdu għal "eventwalità li r-Renju Unit ikun għadu Stat 
Membru tal-Unjoni fil-bidu tal-leġiżlatura 2019–2024", jew li l-ħruġ isir legalment effettiv 
qabel il-bidu ta' dak it-terminu. 
 

3. Proċedura tal-ħruġ sospiża 
 

Fir-Renju Unit, l-iżviluppi rigward il-ħruġ waqqfu l-proċedura b'mod effettiv. Fil-fatt, wara l-
għeluq tan-negozjati f'Novembru 2018, u minkejja l-isforz kollu, u r-riassigurazzjonijiet u l-

garanziji pprovduti mill-UE u mill-Gvern tar-Renju Unit rigward l-implimentazzjoni tal-Ftehim 
dwar il-Ħruġ u n-negozjati dwar relazzjoni futura, il-House of Commons irrifjutat l-abbozz tal-
ftehim dwar il-ħruġ fi tliet voti "sinifikanti" konsekuttivi. L-ewwel votazzjoni saret fil-
15 ta' Jannar 2019 (432 vot kontra; 202 voti favur), it-tieni waħda fit-12 ta' Marzu 2019 
(391 vot kontra; 242 vot favur), u t-tielet fid-29 ta' Marzu 2019 (344 vot kontra; 286 vot 
favur). 
 
Minħabba dawn iċ-ċirkostanzi, fil-21 ta' Marzu 2019, il-Kunsill Ewropew (l-Artikolu 50) laqa' t-
talba tal-Prim Ministru tar-Renju Unit għal estensjoni skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE. 
Imbagħad, il-Brexit tmexxa 'l quddiem għat-22 ta' Mejju 2019, bil-kundizzjoni li l-House of 
Commons tapprova l-Ftehim dwar il-Ħruġ sad-29 ta' Marzu jew, fin-nuqqas ta' dan, sat-
12 ta' April 2019. Wara t-telfa tad-29 ta' Marzu 2019, ir-Renju Unit ressaq it-tieni talba għal 
estensjoni fil-5 ta' April 2019, u din ingħatat mill-Kunsill Ewropew fl-10 ta' April 2019. It-tieni 

estensjoni kellha tkun twila kemm ikun meħtieġ biex tippermetti r-ratifika tal-Ftehim dwar il-
Ħruġ, iżda mhux iktar tard mill-31 ta' Ottubru 2019, u bil-kundizzjoni li jekk ma jkunx irratifikat 

sat-22 ta' Mejju 2019, ir-Renju Unit jipparteċipa fl-elezzjonijiet Ewropej tat-23–
26 ta' Mejju 2019. 

 
Għal din ir-raġuni, u għalkemm l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim 

dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika kien ġie riferut lill-Parlament u mħabbar fil-plenarja 
tal-31 ta' Jannar 2019, il-proċedura ta' approvazzjoni ma ġietx konkluża, billi l-parlament tar-
Renju Unit ma approvax il-Ftehim dwar il-Ħruġ. 
 
 



 

 

 

7. Relazzjonijiet 

interistituzzjonali 
 

 

 

 
 

 

 

7.1. Tfassil aħjar tal-liġijiet  
 
– Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet  
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 
 Proċedura: Ftehim Interistituzzjonali (2016/2005 (ACI))  

 

– L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet 

 
 Rapporteurs: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) u Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ) 

 
 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja, proċedura tal-kumitat konġunt JURI 

(2016/2018 (INI))  
 

Elementi prinċipali  
 

Bħala parti mill-pakkett ta' Regolamentazzjoni Aħjar, fid-19 ta' Mejju 2015, il-Kummissjoni 

pproponiet Ftehim Interistituzzjonali ġdid (FII) dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Wara diversi 
ċikli ta' negozjati bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill, intlaħaq ftehim fit-
8 ta' Diċembru 2015. Dan il-ftehim ġie approvat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-
Parlament fis-16 ta' Diċembru 2015. Skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-Kumitat 

AFCO eżamina l-ftehim u rrakkomanda lill-plenarja li l-FII jiġi adottat. Fid-9 ta' Marzu 2016, 
il-Parlament iddeċieda li japprovah.  

 
Il-Parlament laqa' l-ftehim bħala bażi tajba biex tiġi stabbilita u żviluppata relazzjoni ġdida, 

iktar miftuħa u trasparenti bejn it-tliet istituzzjonijiet bil-għan li jsir tfassil aħjar tal-liġijiet 
fl-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni. Id-deċiżjoni tal-Parlament identifikat ukoll firxa ta' 

kwistjonijiet li jirrikjedu iktar segwitu fil-livell politiku u/jew tekniku.  
 
Dawn il-kwistjonijiet kienu s-suġġett ta' iktar analiżi f'rapport konġunt fuq inizjattiva proprja 
tal-Kumitati JURI u AFCO dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-FII l-ġdid. Bil-ħsieb 
tal-abbozzar ta' dan ir-rapport, il-kumitati JURI u AFCO waqqfu grupp ta' ħidma biex 
jeżaminaw f'iktar dettall l-implimentazzjoni tal-FII l-ġdid. Abbażi tal-ħidma mwettqa minn 



dan il-grupp ta' ħidma, iż-żewġ kumitati fasslu r-rapport dwar l-implimentazzjoni u l-

interpretazzjoni tal-FII, li ġie adottat mill-Parlament fil-plenarja tat-30 ta' Mejju 2018. 
 

Ir-rapport eżamina l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-ipprogrammar, l-
għodod għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, l-istrumenti leġiżlattivi, l-atti delegati u ta' 

implimentazzjoni, it-trasparenza u l-koordinazzjoni tal-proċess leġiżlattiv, l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, is-simplifikazzjoni u l-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-FII. Ir-rapport b'mod ġenerali laqa' l-progress li sar (eż. 
l-adozzjoni ta' dikjarazzjonijiet konġunti dwar il-programmazzjoni interistituzzjonali 

annwali, l-istabbiliment ta' reġistru konġunt għall-atti delegati, l-aċċess għal-laqgħat tal-
esperti tal-Kummissjoni bi tħejjija għall-atti delegati) u l-esperjenza miksuba fl-ewwel sena 
u nofs tal-applikazzjoni tal-FII l-ġdid. Huwa ħeġġeġ lill-Istituzzjonijiet jagħmlu iktar sforzi 
biex jimplimentaw bis-sħiħ il-ftehim, b'mod partikolari fir-rigward tan-negozjati 
interistituzzjonali dwar kriterji mhux vinkolanti għall-applikazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 
tat-TFUE (atti delegati u ta' implimentazzjoni), l-allinjament tal-atti bażiċi kollha li 
għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi skrutinju (PRS), in-negozjati 
interistituzzjonali dwar arranġamenti prattiċi għall-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni dwar in-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali, u l-

istabbiliment ta' bażi ta' data konġunta apposta dwar l-istat attwali ta' fajls leġiżlattivi. 
 

Il-Kumitat adotta wkoll opinjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu emendati r-
regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-

eżerċitar tal-implimentazzjoni tal-poteri tal-Kummissjoni (Rapporteur: Pascal Durand 
(Verts, FR)) li fejn saret talba għal iktar trasparenza tal-voti tal-Istati Membri fil-kumitat 

permanenti u tal-appell, iżda ma ġietx segwita l-proposta tal-Kummissjoni li ma jiġux 
ikkunsidrati l-voti tal-Istati Membri fil-kumitat ta' appell li jastjenu mill-votazzjoni.  

 

7.2. Inkjesta strateġika tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-
diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE 
 

 Rapporteurs: Jo Leinen (S&D, DE) u Yana Toom (ALDE, EE) 

 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja, proċedura tal-laqgħa tal-kumitat konġunt 
PETI (2018/2096 (INI)) 

 
Elementi prinċipali  

 
F'Marzu 2017, l-Ombudsman Ewropew fetħet inkjesta strateġika dwar it-trasparenza tad-

diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill, li fiha sabet li l-prattiki attwali 
tal-Kunsill jikkostitwixxu amministrazzjoni ħażina, u fid-9 ta' Frar 2018 għamlet tliet 

rakkomandazzjonijiet speċifiċi u diversi suġġerimenti lill-Kunsill dwar kif tista' tittejjeb it-
trasparenza tal-proċess leġiżlattiv tiegħu. Il-Kunsill ma weġibx skont l-iskeda ta' żmien 

stipulata legalment ta' tliet xhur. Fis-16 ta' Mejju 2018, l-Ombudsman bagħat rapport 
speċjali lill-Parlament Ewropew biex ifittex l-appoġġ tiegħu dwar il-kwistjoni. 

 



Il-Konferenza tal-Presidenti awtorizzat it-talba tal-Kumitati AFCO u PETI biex jitfassal 

rapport fuq inizjattiva proprja dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew fl-inkjesta 
strateġika dwar it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv tal-Kunsill.  

 
Fir-rapport tiegħu, il-Kumitat AFCO kien tal-istess fehma bħall-Ombudsman jiġifieri li ċ-

ċittadini għandhom ikunu jistgħu jifhmu, isegwu fid-dettall u jipparteċipaw fil-progress 
tal-leġiżlazzjoni, u talab għal livell għoli ta' trasparenza fil-proċess leġiżlattiv. Ikkundanna 

wkoll in-natura mhux trasparenti tal-laqgħat tal-korpi preparatorji tal-Kunsill, kif ukoll il-
prattika ħażina tal-Kunsill li ma jippubblikax b'mod proattiv il-parti l-kbira tad-dokumenti 

relatati mal-fajls leġiżlattivi. Ikkunsidra wkoll il-prattika tal-Kunsill li jikklassifika 
sistematikament id-dokumenti distribwiti fil-korpi preparatorji relatati mal-fajls leġiżlattivi 
bħala "LIMITE" bħala ksur tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(QĠUE). Dan in-nuqqas ta' informazzjoni jfixkel il-kapaċità tal-parlamenti nazzjonali li 
jikkontrollaw l-azzjonijiet tal-gvernijiet nazzjonali fil-Kunsill u huwa inkompatibbli mal-
prinċipji demokratiċi. Il-Kumitat AFCO qies ukoll il-votazzjoni fil-pubbliku bħala 
karatteristika fundamentali tat-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod demokratiku. Huwa ħeġġeġ 
lill-Kunsill jagħmel użu mill-possibilità ta' votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata (VMK)  u 
biex, fejn ikun possibbli, joqgħod lura milli jieħu deċiżjonijiet b'kunsens mingħajr vot formali  

fil-pubbliku. Fl-aħħar nett, il-Kumitat AFCO approva bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Ombudsman lill-Kunsill. 

 
Il-parti l-kbira tas-suġġerimenti tal-Kumitat AFCO ġew aċċettati f'votazzjoni plenarja fis -

17 ta' Jannar 2019. 
 

7.3. Proċeduri u prattiki rigward is-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, 
tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 
 

 Rapporteur: Richard Corbett (S&D, UK) 
 

 Proċedura: Rapport fuq inizjattiva proprja (2015/2040 (INI)) 
 

Elementi prinċipali  

 
Kif kien il-każ wara l-elezzjonijiet preċedenti, il-Parlament evalwa l-proċeduri u l-metodi 
użati għas-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji individwali, filwaqt li analizza r-regoli u l-
arranġamenti tekniċi, il-kwestjonarji, l-istruttura tas-seduti ta' smigħ, l-eżitu tas-27 seduta 

ta' smigħ inizjali u t-tnejn sussegwenti, ir-riżultat tal-votazzjoni tal-Parlament, u l-interess 
tal-midja. Fir-riżoluzzjoni tiegħu adottata fit-8 ta' Settembru 2015, il-Parlament 

issuġġerixxa li tiġi stabbilita skadenza sa meta l-Istati Membri kollha għandhom iressqu l-
kandidati tagħhom, kif ukoll li kull Stat Membru jippreżenta mill-inqas żewġ kandidati — 

raġel u mara abbażi tal-ugwaljanza – biex jiġu kkunsidrati mill-President elett tal-
Kummissjoni. Il-Parlament enfasizza wkoll l-importanza ta' analiżi sostantiva tad-

dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji, inklużi l-interessi tal-familja, u għamel xi 
suġġerimenti biex jittejbu t-tmexxija tas-seduti ta' smigħ, il-mistoqsijiet bil-miktub, il-

monitoraġġ tat-tweġibiet, il-linji gwida għal-laqgħat ta' evalwazzjoni tal-koordinaturi wara 
s-seduti ta' smigħ, u d-disponibbiltà tal-informazzjoni fil-qafas tas-seduti ta' smigħ. L-



adozzjoni ta' dan ir-rapport wasslet għal bidliet sussegwenti fir-Regoli ta' Proċedura tal-

Parlament. 
  

 
  



7.4.  Reviżjoni tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni 
 

 Rapporteur: Esteban González Pons (PPE, ES) 
 

 Proċedura: Ftehim Interistituzzjonali skont l-Artikolu 1489 tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament (2017/2233 (ACI)) 

 

Elementi prinċipali  
 

Il-Kummissjoni Ewropea, permezz ta' ittra mill-President tagħha lill-President tal-Parlament 
Ewropew bid-data tat-23 ta' Novembru 2016, ippreżentat abbozz ta' reviżjoni tal-Ftehim 
Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, sabiex tagħti segwitu għat-tħabbira 
li saret waqt il-preżentazzjoni tal-programm ta' ħidma tagħha għall-2017. L-għan ta' din il-

proposta kien li jiġu mmodifikati l-kundizzjonijiet li taħthom il-Kummissarji fil-kariga jistgħu 
jipparteċipaw bħala kandidati fl-elezzjonijiet Ewropej, inkluż bħala kandidati prinċipali 

("Spitzenkandidaten") tal-partiti politiċi Ewropej. 
 

Wara negozjati mal-Konferenza tal-Presidenti, il-Kummissjoni, permezz ta' ittra mill-
President tagħha lill-President tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ottubru 2017, ikkonfermat 

li hija approvat l-emendi li kien hemm qbil dwarhom. 
 

Il-Kumitat AFCO, fil-21 ta' Novembru 2017, ħatar lil Esteban González Pons (PPE, ES) bħala 
Rapporteur dwar modifika tal-Ftehim Interistituzzjonali u, fit-23 ta' Jannar 2018, adotta r-

rapport tiegħu dwar ir-reviżjoni tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (2017/2233 (ACI)) bi 17-il vot favur, 6 voti kontra u l-

ebda astensjoni. 
 

Fl-aħħar nett, fis-7 ta' Frar 2018, il-plenarja adottat id-deċiżjoni tagħha dwar ir-reviżjoni tal-
Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea 
(2017/2233 (ACI)) b'457 vot favur, 200 kontra u 20 astensjoni. 

 
Din id-deċiżjoni, minbarra l-approvazzjoni tal-modifika tal-Ftehim Qafas innegozjat bejn ir-

rappreżentanti taż-żewġ istituzzjonijiet, kienet partikolarment opportunità biex tiġi 
affermata mill-ġdid b'mod qawwi l-adeżjoni tal-Parlament Ewropew mas-sistema tal-

iSpitzenkandidaten u r-rekwiżit li r-riżultat tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss fl-2019 jiġi 
rrispettat mill-Kunsill Ewropew meta jipproponi lill-Parlament Ewropew kandidat għall-

presidenza tal-Kummissjoni Ewropea futura, li mbagħad jidħol fil-kariga fl-
1 ta' Novembru 2019.  

 
 

  

                                                 
9 Ex Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 

 

8. Il-proċedura elettorali 
 

 

 

 

 
 

 

8.1. Riforma tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Unjoni Ewropea 
b'vot dirett universali 
 

 Rapporteurs: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) u Jo Leinen (S&D, DE) 
 

 Proċedura: Proċedura ta' inizjattiva leġiżlattiva speċjali stabbilita fl-Artikolu 223(1) tat-
TFUE li biha l-Parlament ifassal proposta u jippreżentaha lill-Kunsill. Il-Kunsill jadotta 
d-deċiżjoni tiegħu b'unanimità, wara li jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament. Biex jagħti 

l-approvazzjoni tiegħu, il-Parlament jeħtieġ il-maġġoranza tal-Membri komponenti 
tiegħu (maġġoranza assoluta ta' 376 favur). Wara, l-Istati Membri jeħtiġilhom 

japprovaw id-dispożizzjonijiet elettorali f'konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali  
rispettivi tagħhom (2015/2035 (INL)). 

 
Elementi prinċipali  

 
Minkejja l-fatt li t-Trattat ta' Ruma fl-1957 diġà ppreveda l-possibbiltà li tiġi stabbilita 
proċedura elettorali uniformi bbażata fuq vot dirett universali, l-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew għadhom iddominati bil-qawwi minn regoli elettorali nazzjonali. Il-
Kumitat AFCO kien għalhekk determinat li jħares lejn modi ta' riforma tal-metodi antikwati 

u diversi li jirregolaw l-elezzjonijiet Ewropej. 

 
L-abbozz ta' rapport dwar ir-riforma tal-liġi elettorali tal-UE ġie vvutat fil-Kumitat AFCO fit-

28 ta' Settembru 2015 u ġie adottat fil-plenarja fil-11 ta' Novembru 2015. Fost l-iktar 
emendi notevoli għall-att tal-1976 li kienu jisabu fir-riżoluzzjoni tal-Parlament kien hemm 

il-ħolqien ta' kostitwenza konġunta li fiha l-listi huma mmexxija minn kull kandidat ta' 
familja politika għal President tal-Kummissjoni (li ma kienx parti mill-proposta inizjali tal-
Kumitat AFCO iżda li ġie miżjud fil-livell tal-plenarja); l-introduzzjoni ta' limitu 
obbligatorju; miżuri li jsaħħu l-viżibbiltà tal-partiti politiċi Ewropej; skadenzi komuni 
għall-istabbiliment ta' listi fil-livell nazzjonali u għall-finalizzazzjoni tar-reġistru elettorali; 
l-introduzzjoni ta' votazzjoni elettronika, fuq l-internet u bil-posta; miżuri li jiżguraw l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; id-dritt tal-vot taċ-ċittadini li jgħixu barra mill-UE; ħinijiet tal-
għeluq tal-votazzjoni komuni; u xi miżuri oħra li jsaħħu r-rwol tal-Parlament fl-
istabbiliment tal-perjodu elettorali. 
 



Il-Kunsill laħaq ftehim fil-laqgħa tal-COREPER tas-7 ta' Ġunju 2018 u l-Parlament intalab 

uffiċjalment jagħti l-approvazzjoni tiegħu fit-18 ta' Ġunju 2018. L-approvazzjoni tal-
Parlament dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, annessa mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976 ingħatat fit-2 ta' Lulju 2018 

bi 397 vot favur, 207 kontra u 62 astensjoni. 
 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2018/994 ġiet adottata fit-13 ta' Lulju 2018. 
 

Il-kontenut tar-riforma tal-2018 kien kif ġej: 
 
• Artikolu 1 - Referenza għall-Membri tal-PE bħala rappreżentanti taċ-ċittadini tal-UE  
• Artikolu 3 - Livell limitu obbligatorju b'firxa ta' 2-5 % applikabbli għall-kostitwenzi b'iktar 
minn 35 siġġu  
• Artikolu 3a - Data ta' skadenza mhux vinkolanti għall-finalizzazzjoni tal-listi tal-
kandidati, biss fejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali diġà tipprevedi tali skadenza, u titnaqqas minn 
12-il ġimgħa għal 3 ġimgħat. 
• Artikolu 3b — Dispożizzjonijiet dwar il-viżibbiltà tal-partiti politiċi Ewropej  

• Artikolu 4a — Il-possibbiltà li tiġi introdotta votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-posta, 
elettronika jew bl-internet  

• Artikolu 9 — Dispożizzjoni ġdida li toħloq obbligu għall-Istati Membri li jiżguraw penali 
effettivi, proporzjonati u dissważivi fil-każ ta' votazzjoni doppja 

• Artikolu 9a - F'konformità mal-proċeduri elettorali nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu liċ-ċittadini tagħhom li huma residenti 

f'pajjiżi terzi jivvutaw fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew 
• Artikolu 9b - Obbligu għall-Istati Membri li jaħtru awtorità ta' kuntatt għall-iskambju ta' 

data dwar il-votanti u l-kandidati u li jistabbilixxu skadenza għall-bidu ta' tali skambju ta' 
data. 

 

8.2. Iffissar ta' perjodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament 
Ewropew b'vot dirett universali 
 

 Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 

 Proċedura: Il-proċedura speċjali skont l-Artikolu 11(2) tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni 
tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali, fejn il-Kunsill jitlob l-
opinjoni tal-Parlament jekk jipproponi bidla fid-dati tas-soltu li fihom isiru l-
elezzjonijiet (2018/0805 (CNS)). 

 
Elementi prinċipali  

 
Dan ir-rapport tfassal b'risposta għal talba mill-Kunsill għal konsultazzjoni dwar abbozz ta' 

deċiżjoni bil-għan li jiġi mmodifikat il-perjodu li fih altrimenti kellhom isiru l-elezzjonijiet 
Ewropej li ġejjin. Taħt l-Artikolu 11(2) tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-

Parlament Ewropew b'vot dirett universali ("l-Att Elettorali"), dan il-perjodu kellu jkun mill-



Ħamis, 6 sal-Ħadd, 9 ta' Ġunju 2019, b'analoġija mad-dati li fihom saru l-ewwel elezzjonijiet 

b'vot dirett universali (mill-Ħamis 9 sal-Ħadd 12 ta' Ġunju 1979). 
 

Madankollu, f'konformità mal-Artikolu 11(2) tal-Att Elettorali, jekk jirriżulta impossibbli li 
jsiru l-elezzjonijiet matul dak il-perjodu, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'mod unanimu, wara li 

jikkonsulta lill-Parlament Ewropew, għandu jiddetermina, mill-anqas sena qabel tmiem il-
mandat ta' ħames snin, perjodu elettorali ieħor li m'għandux ikun iktar minn xahrejn qabel 

jew xahar wara l-perjodu normalment applikabbli. 
 

Il-Kunsill laħaq qbil bejn l-Istati Membri li kien ser ikun impossibbli li l-elezzjoni tal-
Parlament Ewropew li jmiss issir matul id-dati normalment applikabbli, u ppropona, fl-
istennija tal-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew, li l-elezzjonijiet isiru fil-perjodu bejn 
it-23 u s-26 ta' Mejju 2019. L-istess perjodu ġie ssuġġerit mill-Konferenza tal-Presidenti 
tal-Parlament fil-laqgħa tagħhom tal-11 ta' Jannar 2018. 

 
  



 

 

 

9. Il-partiti politiċi u l-

fondazzjonijiet politiċi f'livell 

Ewropew 
 

 

 

 
 

 

 
 Rapporteurs: Mercedes Bresso (S&D, IT) u Rainer Wieland (PPE, DE) 

 
 Proċedura: Proċedura leġiżlattiva ordinarja skont l-Artikolu 224 tat-TFUE 

 

Elementi prinċipali   
 

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti  
politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej kien is-suġġett ta' żewġ reviżjonijiet 
matul il-leġiżlatura 2014-2019. Dan huwa soġġett għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
f'konformità mal-Artikolu 224 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 
 
L-ewwel reviżjoni oriġinat f'ittra konġunta tat-28 ta' April 2016 indirizzata lill-Kummissjoni 
Ewropea (skont id-dritt tagħha ta' inizjattiva leġiżlattiva) mill-Presidenti tat-tliet partiti  
politiċi Ewropej, il-Partit Popolari Ewropew, il-Partit Soċjalista Ewropew u l-partit tal-

Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa, segwita fil-15 ta' Ġunju 2017 minn 
riżoluzzjoni dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet politiċi fil-livell 

Ewropew adottata mill-Parlament Ewropew, li ħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni 
b'mod partikolari fir-rigward tal-livell ta' kofinanzjament (riżorsi proprji) u l-possibbiltà li l-

Membri tal-Parlament ikunu membri ta' diversi partiti. 
 

Il-Kummissjoni indirizzat dawn it-talbiet billi ppreżentat il-proposta leġiżlattiva tagħha fit-
13 ta' Settembru 2017. 

 
Fit-28 ta' Settembru 2017, il-Kumitat AFCO ħatar żewġ korapporteurs: Mercedes Bresso 
(S&D, IT) u Rainer Wieland (PPE, DE), li r-rapport tagħhom dwar il-proposta għal 
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut 
u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ġie adottat 
mill-Kumitat AFCO fil-21 ta' Novembru 2017 bi 19-il vot favur, 2 kontra u 2 astensjonijiet. 
 
Imbagħad il-plenarja approvat mandat ta' negozjar fuq il-bażi ta' dan ir-rapport fis-sessjoni 

plenarja tagħha tad-29 u t-30 ta' Novembru 2017. 
 

Kienet biżżejjed laqgħa ta' trilogu waħda fis-27 ta' Frar 2018 biex jintlaħaq ftehim mal-
Kunsill, li l-Kumitat AFCO sussegwentement approva fil-21 ta' Marzu 2018 bi 22 vot favur, 

http://www.engcont.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170324PHT68449/20170324PHT68449_original.jpg


vot wieħed kontra u astensjoni waħda u li l-plenarja vvalidat fis-17 ta' April 2018 b'589 vot 

favur, 89 kontra u 36 astensjoni. 
 

L-emendi għar-Regolament ta' bażi adottati b'dan il-mod, li ġew inklużi fir-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/673) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Mejju 2018 li jemenda r-

Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, u approvati mill-Kunsill bl-istess termini, ġew 

ippubblikati u daħlu fis-seħħ fl-4 ta' Mejju 2018. 
 

B'mod partikolari, huma introduċew regoli aktar stretti għall-aċċess tal-partiti u l-
fondazzjonijiet għall-finanzjament pubbliku Ewropew u għall-irkupru ta' fondi użati ħażin; 
il-partiti politiċi nazzjonali biss (u mhux aktar l-individwi) issa se jkunu jistgħu jiffurmaw 
partit politiku Ewropew jekk iridu jkunu eliġibbli għal dan il-finanzjament. Partit jista' 
jitħassar mir-reġistru stabbilit mill-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej jekk jgħaddi lill-awtorità informazzjoni inkorretta jew qarrieqa. Fuq talba 
espliċita tal-Parlament Ewropew, ġiet introdotta l-possibbiltà li grupp ta' ċittadini jitolbu lill-
Parlament Ewropew jirreferi l-kwistjoni lill-awtorità sabiex jiġi vverifikat ir-rispett mill-
partiti u mill-fondazzjonijiet tal-valuri fundamentali tal-Unjoni. 

 
It-tieni reviżjoni tħabbret mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker fid-diskors 

tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni, u l-proposta tal-Kummissjoni ġiet ippreżentata fl-istess jum. 
 

Din kienet parti mill-"pakkett" ta' miżuri li jiżguraw "elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti". 
 

Fit-24 ta' Settembru 2018, il-Kumitat AFCO kkonferma lil Mercedes Bresso (S&D, IT) u lil 
Rainer Wieland (DE) bħala ż-żewġ korapporteurs tiegħu, u fis-6 ta' Diċembru 2018 adotta 

r-rapport tagħhom dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 fir-rigward ta' proċedura ta' verifika 
għal ksur tar-regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest ta' elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew b'vot unanimu ta' 21 votant. 
  

Imbagħad il-plenarja approvat mandat ta' negozjar fuq il-bażi ta' dan ir-rapport fis-sessjoni 
plenarja tagħha bejn l-10 u t-13 ta' Diċembru 2018. 
 
Intlaħaq ftehim mal-Kunsill matul l-unika laqgħa organizzata tat-trilogu fis-

16 ta' Jannar 2019, li l-Kumitat AFCO approva fid-29 ta' Jannar 2019, għal darb'oħra b'vot 
unanimu ta' 20 votant, u li l-plenarja vvalidatat fit-12 ta' Marzu 2019 b'586 vot favur, 

55 kontra u 24 astensjoni. 
 

L-emendi għar-Regolament ta' bażi adottati b'dan il-mod, kif stabbilit fir-Regolament (UE, 
Euratom) 2019/493 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Marzu 2019 li jemenda 

r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, fir-rigward ta' proċedura ta' verifika għal ksur 
tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew, u approvati mill-Kunsill bl-istess termini, ġew ippubblikati u daħlu fis -seħħ fis-
27 ta' Marzu 2019. 
 



L-objettiv tagħhom kien li jipprevjenu u jippenalizzaw (inkluż finanzjarjament), fuq il -bażi 

partikolarment ta' deċiżjonijiet mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-protezzjoni tad-
data, kwalunkwe tentattiv li jinfluwenza b'mod deliberat ir-riżultat tal-elezzjonijiet Ewropej 

billi jittieħed vantaġġ minn ksur tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data personali 
minn persuna fiżika jew ġuridika. Ir-Regolament estenda wkoll is-setgħat amministrattivi  

tad-Direttur tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. 
 

Seduta ta' smigħ tar-rappreżentanti tal-Alleanza għall-Paċi u l-Libertà 
 

Ir-Regolament (KE) Nru 2004/2003, imħassar mir-Regolament 1141/2014, ippreveda (fl-
Artikolu 5 tiegħu) li l-Parlament Ewropew kellu jivverifika regolarment il-konformità tal-
partiti politiċi Ewropej mal-valuri fundamentali tal-Unjoni. 
 
Il-Parlament kien iddefinixxa t-termini ta' din il-verifika fl-Artikolu 225 tar-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu. 
 
Ir-Regolament Nru 1141/2014 kien jinkludi sadattant fl-Artikolu 40 tiegħu dispożizzjoni 
tranżitorja li kienet tgħid li r-regolament li kien qed iħassar kellu jibqa' japplika "fir-rigward 

tal-atti u tal-impenji relatati mal-finanzjament (...) għas-snin ta' baġit 2014, 2015, 2016 u 
2017". 

 
Fis-26 ta' Mejju 2016, il-Kumitat AFCO rċieva talba mingħand il-President tal-Parlament 

Ewropew — imnedija fuq l-inizjattiva tal-Gruppi PPE, S&D, ALDE u GUE/NGL u appoġġjata 
min-numru meħtieġ ta' Membri (mill-inqas kwart tal-Membri tal-Parlament li 

jirrappreżentaw mill-inqas tliet gruppi politiċi) — bl-iskop li tiġi implimentata l-proċedura 
ta' verifika fil-konfront tal-partit politiku Ewropew "Alleanza għall-Paċi u l-Libertà". 

 
Qabel ma ngħata segwitu għal din it-talba, kienet intalbet opinjoni tas-Servizz Legali tal-
Parlament biex jiġi vverifikat jekk il-kundizzjonijiet magħmula għall-estensjoni tal-
applikazzjoni provviżorja tar-Regolament Nru 2004/2003 fil-fatt kinux issodisfati għal dak li 
jikkonċerna s-sustanza. 

 
Wara l-konklużjonijiet pożittivi tas-Servizz Legali f'dan ir-rigward, il-Kumitat AFCO bagħat, 
permezz tal-President tal-Parlament, talba għal opinjoni lill-kumitat ta' persuni eminenti 
indipendenti stabbilit bir-Regolament 2004/2003. 

 
Minħabba li l-opinjoni għadha ma twasslitx, il-Kumitat AFCO, fid-9 ta' Frar 2017, xorta baqa' 

sejjer bis-smigħ tar-rappreżentanti tal-partit politiku kkonċernat. 
 

Peress li l-opinjoni tal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti hija kundizzjoni 
indispensabbli li għandha tiġi ssodisfata qabel ma tkun tista' tiġi adottata rakkomandazzjoni 

għall-attenzjoni tal-plenarja, il-Kumitat AFCO ddeferixxa t-trattament tal-proċedura 
sakemm tasal l-opinjoni tal-Kumitat. 
Peress li r-Regolament Nru 1141/2014 sar applikabbli b'mod sħiħ fl-elementi kollha tiegħu 
fl-1 ta' Jannar 2018 u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti ma adotta l-ebda opinjoni 
sadanittant (u qatt ma ltaqa'), din il-proċedura saret superfluwa. 

 

 



 

 

 

 

10. Regoli ta' Proċedura 
 

 

 

 

 

 

 

10.1. Reviżjoni ġenerali 
 
Meta stabbilixxa l-programm ta' ħidma tiegħu, wara li ġie stabbilit fil-bidu tal-leġiżlatura fil-
ħarifa tal-2014, il-Kumitat AFCO ddeċieda li jkompli bir-reviżjoni bir-reqqa tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament bil-għan li jiġu identifikati l-iżbalji possibbli, l-inkonsistenzi u l-
lakuni, kif ukoll id-dispożizzjonijiet li saru superfluwi jew li jeħtieġu adattament fid-dawl tal-
esperjenza tas-snin preċedenti. 
 
Għal dan il-għan, huwa waqqaf Grupp ta' Ħidma li jlaqqa' rappreżentanti tal-gruppi politiċi 

kollha, kif ukoll osservatur mill-Membri mhux affiljati. Dan il-Grupp ħatar bħala l-President 
lil Rainer Wieland (PPE, DE) - ukoll Viċi President tal-Parlament — u bħala rapporteur lil 

Richard Corbett (S&D, UK), awtur ta' diversi rapporti importanti dwar l-emenda tar-Regoli 
ta' Proċedura f'leġiżlaturi preċedenti. 
 
Il-Grupp ta' Ħidma organizza 33 laqgħa suċċessiva, kemm fi Strasburgu kif ukoll fi Brussell, 

bejn it-13 ta' Jannar 2015 u d-9 ta' Ġunju 2016. Huwa kien megħjun minn grupp ta' proġetti  
li jiġbor flimkien is-servizzi kollha tas-Segretarjat tal-Parlament li huma direttament 
ikkonċernati mill-bidliet proposti kollha, kif ukoll mir-rappreżentanti tal-kabinetti tas-
Segretarju Ġenerali u tal-President tal-Parlament u l-koordinazzjoni tal-gruppi politiċi. 
 
Ir-riżultati tax-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma mbagħad intużaw bħala bażi għall-abbozzar tar-
rapport AFCO, li uffiċjalment ħatar lil Richard Corbett bħala r-Rapporteur tiegħu fit-
12 ta' Lulju 2016. 
 

Il-ħidma mwettqa, fl-aħħar mill-aħħar, marret lil hinn sewwa mill-mandat inizjali msemmi 
hawn fuq. L-emendi proposti kellhom impatt fuq it-titoli kollha tar-Regolament, bl-eċċezzjoni 

tat-Titoli VI (Relazzjonijiet ma' parlamenti nazzjonali), XI (Segretarjat tal-Parlament) u XIV 
(Dispożizzjonijiet mixxellanji), filwaqt li mill-ħames annessi soġġetti għall-istess proċedura ta' 

adozzjoni bħall-emendi għar-Regolament, l-Annessi III (Linji gwida u prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu segwiti fl-għażla tas-suġġetti li għandhom jiġu inklużi fl-aġenda għad-

diskussjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat 
tad-dritt skont l-Artikolu 135) u IV (Proċedura għall-eżami u l-adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar 
l-għoti tal-kwittanza) ma ġewx emendati. Għalhekk kienet l-aktar reviżjoni importanti tar-
Regoli ta' Proċedura mill-ewwel elezzjonijiet diretti tal-Parlament Ewropew fl-1979. 
 



Fit-8 ta' Novembru 2016, il-Kumitat AFCO adotta r-rapport ta' Richard Corbett dwar ir-
reviżjoni ġenerali tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew bi 19-il vot favur, 5 kontra 
u l-ebda astensjoni. 
 
Il-votazzjoni fil-plenarja saret fit-13 ta' Diċembru 2016 (deċiżjoni adottata b'548 vot favur, 
145 kontra u 13-il astensjoni) u l-emendi introdotti daħlu fis-seħħ fil-ftuħ tas-sessjoni 
sussegwenti fis-16 ta' Jannar 2017, bl-eċċezzjoni ta' xi dispożizzjonijiet relatati mal-
Artikoli 196 sa 200 (dwar il-kostituzzjoni ta' kumitati parlamentari), 204 (il-Bureaux tal-
kumitati) u 212 (dwar id-delegazzjonijiet interparlamentari), intiżi li japplikaw biss mill-ewwel 
sessjoni parzjali wara l-elezzjonijiet tal-2019, jew mit-2 ta' Lulju 2019. 
 
Fost il-bidliet ewlenin li rriżultaw minn din ir-reviżjoni wieħed jista' jinkludi ż-żieda fit-
trasparenza u l-intensifikazzjoni tal-arranġamenti li jirregolaw in-negozjati interistituzzjonali  
fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva, it-traspożizzjoni tal-impenji li jirriżultaw mill-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-"Tfassil Aħjar tal-Liġijiet", it-tisħiħ tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-

Membri u l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-interessi finanzjarji, kif ukoll is-sanzjonijiet 
applikabbli fil-każ ta' ksur, is-simplifikazzjoni tal-limiti proċedurali u l-limitazzjoni tal-għadd ta' 

talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet, bidliet fil-mod kif jiġu komposti l-kumitati 
parlamentari, u l-introduzzjoni ta' dibattiti topiċi għad-diskrezzjoni ta' kull grupp politiku, kif 

ukoll interpellanzi żgħar u maġġuri indirizzati lir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet l-oħra. 
 
Fl-aħħar nett, l-Annessi tar-Regoli kienu, fil-biċċa l-kbira, miġbura flimkien f'Kompendju ta' 
atti legali ewlenin b'rabta mar-Regoli ta' Proċedura, li huma separati mir-Regoli ta' 
Proċedura, billi ma jżommux iktar bħala annessi ġenwini ħlief dawk li qed ġejjin direttament 
mill-Parlament jew mill-korpi tiegħu.  
 
Id-deċiżjoni rreferiet għal eżami sussegwenti r-reviżjoni tal-proċeduri baġitarji interni, kif ukoll 
il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet il-ġodda li jikkonċernaw id-definizzjoni 
tal-limiti minimi u l-artikoli li jimplimentawhom. 
 

10.2. Reviżjoni komplementari tar-reviżjoni ġenerali 
 
Ċiklu ta' ħidma ġdid bħala kontinwità għal dak preċedenti nbeda ftit aktar minn sena wara, 
oriġinarjament biex jindirizza kwistjonijiet li baqgħu pendenti matul ir-reviżjoni ġenerali. 
 
Madankollu, deher li rigward iż-żewġ suġġetti relatati mad-dispożizzjonijiet interni tal-baġit u 
d-definizzjoni u l-applikazzjoni tal-limiti, kien prematur li wieħed jidħol f'diskussjonijiet. Dawn 
il-mistoqsijiet għalhekk ġew posposti għal-leġiżlatura li jmiss. 

 
B'riżultat ta' dan, id-dibattitu fil-fatt ikkonċentra fuq kwistjonijiet li diġà kienu ġew trattati 
qabel, iżda li l-implimentazzjoni tagħhom kienet dehret problematika jew li dwarhom il-
Parlament talab aktar progress, b'mod partikolari rigward it-trasparenza. 
 
Għal dan il-għan, il-grupp ta' ħidma tal-kumitat li kien ħejja r-reviżjoni ġenerali, reġa' ltaqa' bl-
istess kompożizzjoni bejn il-5 ta' Ottubru 2017 u l-14 ta' Ġunju 2018 f'seba' laqgħat suċċessivi. 
 



Wara li lesta x-xogħol tiegħu, il-Kumitat AFCO għal darb'oħra ħatar lil Richard Corbett (S&D, 
UK) bħala Rapporteur fl-20 ta' Ġunju 2018. 
 
Wara diversi diskussjonijiet fil-kumitat u bejn ix-shadow rapporteurs, ir-rapport dwar l-
emenda tat-Titolu I, tal-Kapitoli 1 u 4, tat-Titolu V, Kapitolu 3, tat-Titolu VII, Kapitoli 4 u 5, 
tat-Titolu VIII, Kapitolu 1, tat-Titolu XII, tat-Titolu XIV u tal-Anness II tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament Ewropew ġie adottat mill-Kumitat AFCO fit-6 ta' Diċembru 2018, 
b'21 vot favur u l-ebda astensjoni. 
 
Il-plenarja mbagħad ħadet deċiżjoni fil-31 ta' Jannar 2019 (deċiżjoni adottata b'496 vot favur, 
114 kontra u 33 astensjoni), bl-emendi approvati li jidħlu fis-seħħ fil-11 ta' Frar 2019, bl-
eċċezzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-Artikolu 11 (Regoli ta' Kondotta) u l-punti 6 u 
7 tal-Kodiċi ta' Mġiba Xierqa għall-Membri tal-Parlament Ewropew fit-twettiq tad-dmirijiet 
tagħhom, u l-Artikoli 196 (Kostituzzjoni tal-Kumitati Permanenti) u 204 (Bureaux tal-Kumitati), 
li kellhom jidħlu fis-seħħ biss mill-bidu tad-disa' leġiżlatura (Lulju 2019). 

 
Din ir-reviżjoni komplementari wasslet, fost l-oħrajn, għal tisħiħ ulterjuri tal-istandards ta' 

kondotta għall-Membri sabiex jiġu miġġielda, b'mod partikolari, lingwaġġ jew imġiba mhux 
xierqa, inkluż il-fastidju psikoloġiku jew sesswali, għal progress sinifikanti fit-trasparenza tal-

ħidma leġiżlattiva (pubbliċità ta' laqgħat ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess) u l -użu ta' 
allowances parlamentari, kif ukoll l-operazzjoni ta' intergruppi, riformulazzjoni tal-
arranġamenti li jirregolaw il-mistoqsijiet parlamentari (b'mod partikolari l-interpellanzi 
introdotti matul ir-riforma preċedenti) u għall-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar it-
trattament ta' inizjattivi Ewropej u dwar il-kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà tat-talbiet taċ-
ċittadini għall-verifika tar-rispett tal-valuri fundamentali tal-Unjoni mill-partiti u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej. 
  

10.3. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura 
 

Il-Parlament Ewropew adotta wkoll, fuq proposta mill-Kumitat AFCO, għadd ta' diversi 
deċiżjonijiet interpretattivi fir-Regoli ta' Proċedura tiegħu dwar: 
 
- il-punt 1(a) tal-Anness XVI (issa l-Anness VII10) li jikkonċerna l-eżami tad-dikjarazzjonijiet tal-
interessi finanzjarji tal-Kummissarji nnominati (deċiżjoni tat-28 ta' April 2015); 
 
- Artikolu 13811, paragrafu 3 dwar il-mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub (deċiżjoni tad-
9 ta' Settembru 2015); 
 

- Artikolu 20112 dwar is-sospensjoni jew l-għeluq ta' seduta (deċiżjoni tad-
9 ta' Settembru 2015); 
 

                                                 
10 Ex Annex VI before the renumbering that entered into force in July 2019. 
11 Ex Rule 130 before the renumbering that entered into force in July 2019. 

 
12 Ex Rule 191 before the renumbering that entered into force in July 2019. 



- Artikolu 6113, paragrafu 2 dwar l-adozzjoni ta' emendi għal proposta tal-Kummissjoni 
(deċiżjoni tal-15 ta' Settembru 2016); 
 
- Artikolu 5, paragrafu 5, u Artikolu 22114 dwar l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali 
(deċiżjoni tal-5 ta' Lulju 2017); 
 
- Artikolu 18215, paragrafu (1b), dwar in-nuqqas ta' maġġoranza, fil-kumitat, dwar proposta 
għal att legalment vinkolanti (deċiżjoni tat-13 ta' Marzu 2019); 
 
- Artikolu 15816, paragrafu 2 dwar l-abbozzar jew l-emenda tat-titolu ta' riżoluzzjoni 
sottomessa sabiex jiġi konkluż dibattitu (deċiżjoni tas-17 ta' April 2019); 
 
- Artikolu 3317, paragrafu 5, l-ewwel inċiż, it-tieni subparagrafu dwar stqarrija politika għat-
twaqqif ta' grupp politiku (deċiżjoni tas-17 ta' April 2019). 
  

                                                 
13 Numbering remained unchanged. 
14 Ex Rule 210a before the renumbering that entered into force in July 2019. 
15 Ex Rule 171 before the renumbering that entered into force in July 2019. 
16 Ex Rule 149a before the renumbering that entered into force in July 2019. 
17 Ex Rule 32 before the renumbering that entered into force in July 2019. 



 

 

 

11. Relazzjonijiet mal-

parlamenti nazzjonali 

 

 

 
 

 

 

11.1. Laqgħat interparlamentari tal-kumitati 
 
Il-Kumitati tal-Parlament Ewropew jistgħu jidħlu fi djalogu dirett mal-parlamenti nazzjonali fil-
livell tal-kumitat. Dan jista' jinkludi laqgħat li jlaqqgħu flimkien il-membri tal-parlamenti 
nazzjonali u Membri tal-PE minn kumitati korrispondenti biex jiddiskutu kwistjonijiet ta' 
interess komuni. 
 

Matul it-8 leġiżlatura, il-Kumitat AFCO organizza ħames  Laqgħat Interparlamentari tal-
Kumitati (ICMs) iddedikati għas-suġġetti li ġejjin: 

 

Data Programm u parteċipanti 

Id-
19 ta' Novembru 2015 

L-evoluzzjoni istituzzjonali futura tal-Unjoni: intejbu d-djalogu 
politiku bejn il-PE u l-parlamenti nazzjonali u nsaħħu l-iskrutinju 

parlamentari tal-eżekuttiv f'livell Ewropew 

Dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni: 

• Marc Angel, President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u 
Ewropej, id-Difiża, il-Kooperazzjoni u l-Immigrazzjoni tal-Kamra 
tad-Deputati Lussemburgiża 

• Nicolas Schmit, Ministru tal-Lussemburgu għax-Xogħol, l-
Impjiegi u l-Ekonomija Soċjali u ta' Solidarjetà – Ex Membru tal-

Konvenzjoni Ewropea 

I:  L-evoluzzjoni istituzzjonali futura tal-Unjoni 

• Mercedes Bresso u Elmar Brok, Korapporteurs tal-

Kumitat AFCO dwar it-"Titjib tal-funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 

Lisbona" (2014/2249(INI)) 

II: Insaħħu l-iskrutinju parlamentari tal-governanza tal-UE 

Seduta ta' smigħ dwar "L-Iskrutinju Parlamentari fuq l-

eżekuttiv fl-UE" 



Data Programm u parteċipanti 

• Christine Neuhold, President Speċjali tal-Governanza 
Demokratika tal-UE, Dipartiment tax-Xjenza Politika, Fakultà 

tal-Arti u x-Xjenzi Soċjali, Università ta' Maastricht 

• Olivier Rozenberg, Professur Assoċjat fix-Xjenzi Politiċi, 
Centre d'études européennes de Sciences Po, Pariġi 

• Philippe Poirier, Detentur tas-Sedja tar-Riċerka għall-Istudji 
Parlamentari fil-Kamra tad-Deputati tal-Lussemburgu, Kap 

tal-kollezzjoni dwar l-istudji parlamentari - Editions Larcier, 
Professur Assoċjat tax-Xjenzi Politiċi fil-Collège des 

Bernardins u fl-Università ta' Pariġi Sorbonne (Celsa) 

Id-

29 ta' Novembru 2016 

Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew 

Ir-reviżjoni tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 
L-evoluzzjoni istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni 

Dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni: 

• Peter Javorčík, Rappreżentant Permanenti Slovakk għall-UE 

• Kristalina Georgieva, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea 

I: Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew 

• Ramón Jáuregui Atondo, Rapporteur tal-Kumitat AFCO dwar 
il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew dwar id-

dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt 
ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew li jissostitwixxi d-

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 (95/167/KE, Euratom, 
KEFA), (ex 2009/2212(INL)) 

II: Ir-reviżjoni tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea 

• Danuta Maria Hübner u Jo Leinen, Korapporteurs tal-
Kumitat AFCO dwar it-"Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni 

Ewropea (2015/2035(INL)) 

III: L-evoluzzjoni istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni 

Seduta ta' smigħ dwar "Liema toroq kostituzzjonali għall-

iżvilupp tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni?" 

• Mario Monti, President tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-

Riżorsi Proprji, Ex Prim Ministru tal-Italja u Kummissarju 
Ewropew 

• António Vitorino, Ex Kummissarju Ewropew 

• Mercedes Bresso u Elmar Brok, Korapporteurs tal-
Kumitat AFCO dwar it-"Titjib tal-funzjonament tal-Unjoni 



Data Programm u parteċipanti 

Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' 
Lisbona" (2014/2249 (INI)) 

It-2 ta' Mejju 2017 L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li 
jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

Dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni: 

• Václav Hampl, President tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-UE tas-

Senát Parlamentu Ċek 

• Vanino Chiti, President tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-UE tas-
Senato della Repubblica, l-Italja 

• Enrico Forti, Direttur tal-Kummissjoni Ewropea għar-

relazzjonijiet mal-Istituzzjonijiet l-oħra, inklużi l-parlamenti 
nazzjonali 

Preżentazzjoni ta' dokument preparatorju 
 minn Paulo Rangel, rapporteur tal-Kumitat AFCO dwar "L-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li 
jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali" (2016/2149 (INI)) 

Seduta ta' smigħ dwar "L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet  

tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali: it-Triq 'il 
Quddiem  

• Carlo Casini: Kooperazzjoni interparlamentari fil-livell tal-UE 
 (ex President tal-Kumitat AFCO u ex rapporteur dwar il-

parlamenti nazzjonali)  

• Ludwik Dorn: Is-Sussidjarjetà u l-parlamenti nazzjonali 
 (ex Speaker tas-Sejm Pollakk) 

• Ingolf Pernice: Id-djalogu politiku strutturat u l-parlamenti 

nazzjonali 
 (Direttur tar-Riċerka dwar il-Kostituzzjonaliżmu Globali mill-

Istitut Humboldt għall-Internet u s-Soċjetà, Berlin) 

Il-11 ta' Ottubru 2017 Il-futur tal-Ewropa Perspettivi dwar il-proposti tal-Parlament 
Ewropew u dwar il-White Paper tal-Kummissjoni 

Dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni: 

• Matti Maasikas, President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 
Viċi Ministru għall-Affarijiet tal-UE tar-Repubblika tal-Estonja 

• Valdis Dombrovskis, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea 
għall-Euro u d-Djalogu Soċjali, u responsabbli wkoll għall-
Istabilità Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq 

Kapitali 



Data Programm u parteċipanti 

I: L-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, il-Futur 
tal-Finanzi tal-UE, id-Dimensjoni Soċjali 

II: Il-Futur tad-Difiża Ewropea u l-Ġestjoni tal-Globalizzazzjoni 

l-10 ta' Ottubru 2018 L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa 

Dikjarazzjonijiet ta' introduzzjoni: 

• Juliane Bogner-Strauß, Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill, 
Ministru Federali fi ħdan il-Kanċellerija Federali għan-Nisa, il-

Familji u ż-Żgħażagħ 

• Věra Jourová, Kummissarju responsabbli mill-Ġustizzja, il-
Konsumaturi u l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 

• Reinhold Lopatka, President tas-Sottokumitat Permanenti dwar 
l-Affarijiet tal-UE tal-Kunsill Nazzjonali Awstrijak 

• Christian Buchmann, President tal-Kumitat tal-UE tal-Kunsill 

Nazzjonali Awstrijak 

Preżentazzjonijiet minn: 

• Luca Jahier, President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew. 

• Barbara Duden, President tal-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-
Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni (CIVEX) tal-
Kumitat tar-Reġjuni 

• Joaquín Almunia, Ex Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea 

• Ramón Jáuregui Atondo, Rapporteur tal-Kumitat AFCO dwar "L-
istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa" (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, Rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON dwar 
"L-istat tad-dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa” (2018/2094 (INI)) 
(kumitat assoċjat) 

 

 

 

 

 



11.2. Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni (COSAC) 
 
Skont l-Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-President tal-
Kumitat AFCO jippresjedi b'mod konġunt id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall- 
Konferenza tal-Kumitati Parlamentari Speċjalizzati għall-Affarijiet tal-Unjoni, flimkien mal-
Viċi President tal-Parlament Ewropew responsabbli għall-implimentazzjoni tar-relazzjonijiet 
mal-parlamenti nazzjonali.Konferenza tal-Kumitati Parlamentari Speċjalizzati għall-

Affarijiet tal-Unjoni 
 

Il-COSAC ġiet uffiċjalizzata bit-Titolu II, Artikolu 10 tal-Protokoll (Nru 1) dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea anness mat-Trattati li jistabbilixxu l-Unjoni Ewropea. 

 
Il-Konferenza tiltaqa' erba' darbiet fis-sena, darbtejn fil-livell tal-presidenti tad-

delegazzjonijiet tagħha, u darbtejn f'laqgħat plenarji, li fihom jipparteċipaw delegazzjonijiet 
ta' sitt membri ta' kull kumitat għall-affarijiet Ewropej ta' kull waħda mill-Kmamar tal-

parlamenti nazzjonali, kif ukoll delegazzjoni ta' erba'  Membri tal-Parlament Ewropew 
(flimkien maż-żewġ kopresidenti tiegħu) magħżula fuq il-bażi tas-suġġetti diskussi f'kull waħda 
mil-laqgħat. 
 
Il-laqgħat jinżammu u jkunu ppresjeduti għal sitt xhur fil-qafas / tad-dimensjoni parlamentari 
tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-Istat Membru li jkollu l-Presidenza. 

 
Fit-tmien leġiżlatura tal-Parlament Ewropew, dawn seħħew suċċessivament fl-Italja (2014-II), 
il-Latvja u l-Lussemburgu (2015), in-Netherlands u s-Slovakkja (2016), Malta u l-Estonja 
(2017), il-Bulgarija u l-Awstrija (2018) u r-Rumanija (2019-I). 
 

Matul l-aħħar leġiżlatura, id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew kienet kopresjeduta mill-
President tal-Kumitat AFCO Danuta Hübner (PPE, PL) u mill-Ewwel Viċi President tal-PE 
Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
Wara kull laqgħa tal-COSAC, il-President tal-Kumitat AFCO infurmat lill-membri tal-Kumitat 

dwar it-tmexxija u l-konklużjonijiet tiegħu. 

 
Id-dokumenti kollha rilevanti għal dawn il-laqgħat huma disponibbli fl-indirizz li ġej: 

www.cosac.eu. 
 
 

 

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42%23title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 

12. Xogħol mhux mitmum 
 

 

 

 

 
 

 

 

12.1. Id-dritt ta' inkjesta  
 
Il-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Kumitat AFCO, ilu mill-2012 bi ftit suċċess 
jipprova jilħaq ftehim mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar l-allinjament tal-qafas legali li fuq 
il-bażi tiegħu l-Parlament iwettaq l-inkjesti tiegħu bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona 
u b'mod partikolari l-Artikolu 226 tat-TFUE (ara iktar 'il fuq 3.1). 
 

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2019 dwar in-negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni 
dwar il-proposta leġiżlattiva għal regolament dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament 

Ewropew: 

il-Kumitat JURI għandu jeżamina l-fattibbiltà tat-tħejjija ta' azzjoni quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea b'rabta mal-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera reċiproka bejn l-

istituzzjonijiet (Artikolu 13(2) tat-TUE); 

- il-proċess leġiżlattiv li jirriżulta mid-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva mogħti lill-Parlament mit-
Trattati jrid jinkludi, skont il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (FII), 

talba għall-istabbiliment ta' kalendarju leġiżlattiv għall-inizjattivi kkonċernati, simili għall-
proċedura leġiżlattiva ordinarja; 

 
- il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikomplu bin-negozjati mal-Parlament elett ġdid, filwaqt 

li jirrikonoxxu l-progress li sar bil-formulazzjoni l-ġdida tal-proposta ppreżentata fid-
dokument informali; 

 

- il-partiti politiċi għandhom jiżguraw li l-programmi elettorali tagħhom jesprimu l-impenn 
tagħhom favur il-proposta tal-Parlament għal regolament ġdid u aġġornat dwar id-dritt ta' 

inkjesta tiegħu, u jistieden lill-iSpitzenkandidaten differenti joffru l-appoġġ pubbliku u politiku 
tagħhom dwar din il-kwistjoni. 

 
Il-Parlament jeħtieġ strateġija ġdida għan-negozjati dwar dan il-fajl għal-leġiżlatura li jmiss 

sabiex jiżblokka s-sitwazzjoni. Possibbiltà waħda tista' tkun li jinbeda abbozz ta' test ġdid, 
filwaqt li jitqies it-tħassib espress mill-Kunsill.  

 
 

12.2. Reġistru ta' trasparenza 



 
Il-Parlament Ewropew għamel talbiet konsistenti għal reġistru mtejjeb tat-trasparenza li 
għandu jiġi introdott biex jirregola l-interazzjoni bejn ir-rappreżentanti ta' interessi u dawk li 
jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE. Minkejja d-diversi talbiet tiegħu biex ir-Reġistru ta' Trasparenza 
jsir obbligatorju permezz ta' att leġiżlattiv minflok FII (ara r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-
11 ta' Mejju 2011, tal-15 ta' April 2014, tat-28 ta' April 2016 u tal-14 ta' Settembru 2017), 
għadha ma dehret l-ebda proposta ta' dan it-tip. Il-Parlament argumenta li, għall-kuntrarju ta' 

att legali, FII jippermetti biss lill-istituzzjonijiet jorganizzaw il-kooperazzjoni tagħhom (skont l-
Artikolu 295 tat-TFUE), iżda ma jippermettilhomx li jimponu obbligi fuq partijiet terzi, ir-reġim 

meħtieġ biex ir-reġistru jsir verament obbligatorju. Ġie konkluż li l-unika bażi legali xierqa għal 
att li jirregola din il-kwistjoni jkun l-Artikolu 352 tat-TFUE. Madankollu, fis-

26 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni ppreżentat proposta ġdida għal ftehim 
interistituzzjonali li jistabbilixxi "reġistru ta' trasparenza obbligatorju" li għandu jiġi konkluż 

bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew.  
  

Fis-27 ta' Ottubru 2016, il-Konferenza tal-Presidenti nnominat lill-Viċi President Sylvie 
Guillaume u lill-President tal-Kumitat AFCO Danuta Hübner biex imexxu negozjati f'isem il-
Parlament, bl-għajnuna ta' Grupp ta' Kuntatt. Mandat tal-Parlament imfassal min-negozjaturi 
ewlenin bl-appoġġ tal-Grupp ta' Kuntatt ġie adottat mill-Konferenza fil-15 ta' Ġunju 2017. Il-
Coreper approva l-mandat tal-Kunsill fis-6 ta' Diċembru 2017. Kemm il-mandat tal-Parlament 
kif ukoll tal-Kunsill varjaw sostanzjalment mill-proposta oriġinali; iż-żewġ istituzzjonijiet talbu 
opinjonijiet mis-servizzi legali tagħhom fl-2017 li mbagħad infurmaw lin-negozjaturi rispettivi 
tagħhom. L-oġġezzjoni legali ewlenija tal-Kunsill kienet li l-liġi tal-UE ma tistax formalment 
tissoġġetta r-Rappreżentanzi Permanenti għal reġim legali ta' din in-natura u kwalunkwe 

impenn min-naħa tagħhom irid ikun volontarju. Ir-restrizzjoni legali ewlenija tal-Parlament kif 
identifikata mis-servizz legali tiegħu kienet li l-fatt li l-Membri tal-PE jiġu ssoġġettati għal 

obbligu legali li jiltaqgħu biss ma' rappreżentanti ta' interess irreġistrati jammonta għal 
limitazzjoni sproporzjonata tad-dritt kostituzzjonali li jeżerċitaw mandat liberu (kif definit fl-

Att Elettorali u l-Istatut tal-Parlament). Kien hemm bosta laqgħat tekniċi, iżda tliet negozjati 
biss fil-livell politiku (fis-16 ta' April 2018, fit-12 ta' Ġunju 2018 u fit-13 ta' Frar 2019).  

  
Matul in-negozjati, il-Kummissjoni insistiet li l-uniku mod kif ir-Reġistru ta' Trasparenza jkun 

ġenwinament obbligatorju kien billi jiġi applikat il-prinċipju ta' "ebda reġistrazzjoni = ebda 
laqgħa" invarjabbilment għall-istituzzjonijiet kollha u għal dawk kollha li jieħdu d-deċiżjonijiet 

identifikati fil-proposta tagħha għal FII. Il-Kunsill, min-naħa tiegħu, ippropona alternattiva: 
reġim volontarju li jissoġġetta lill-presidenzi attwali u futuri għall-obbligi taħt ir-Reġistru ta' 
Trasparenza permezz ta' dikjarazzjoni politika li għandha tiġi adottata flimkien mal-FII dwar ir-
Reġistru ta' Trasparenza fil-Kunsill. Din id-dikjarazzjoni testendi l-obbligu volontarju għat-
23 Stat Membru li kienu esprimew ir-rieda tagħhom li jissottoskrivu għar-reġim. L-isforz tal-

Parlament biex jgħaqqad il-pożizzjonijiet bil-għan li l-aċċess minn rappreżentanti ta' gruppi ta' 
interess mhux reġistrati għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-Parlament isir impossibbli 

permezz ta' settijiet ta' miżuri addizzjonali (eż. obbligu għal rappreżentanti ta' gruppi ta' 
interess li jirreġistraw jekk ikunu jixtiequ jattendu kwalunkwe seduta ta' smigħ, delegazzjoni 

jew laqgħat bejn il-gruppi, projbizzjoni fuq il-patroċinju ta' avvenimenti, id-distribuzzjoni ta' 
badges ta' aċċess, eċċ.). B'mod parallel u permezz ta' proċedura separata, il-Parlament 

emenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu fir-rigward tal-miżuri ta' trasparenza, billi impona 
obbligu b'mod partikolari fuq ir-rapporteurs, ix-shadow rapporteurs u l-presidenti tal-kumitati  



li jippubblikaw online l-laqgħat skedati kollha ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Reġistru ta' Trasparenza (Artikolu 11). F'Settembru 2018 
il-Kummissjoni ddeċidiet li tissospendi n-negozjati. L-aħħar laqgħa politika saret fit-
13 ta'Frar 2019. Kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill talbu bil-qawwa l-adozzjoni ta' FII dwar 
ir-Reġistru tat-Trasparenza taħt it-8 leġiżlatura, iżda dan ma kienx possibbli. 
  
F'dan il-kuntest, u wara skambju man-negozjaturi ewlenin tal-Parlament, il-Konferenza tal-
Presidenti, fil-laqgħa tagħha tal-11 ta' April 2019, issottolinjat li l-ftehimiet interistituzzjonali 
jistgħu jkunu vinkolanti biss fuq l-istituzzjonijiet u biss sa fejn dawn l-istituzzjonijiet jistgħu 
jimpenjaw ruħhom skont it-Trattati, u li sistema ta' trasparenza verament obbligatorja li hija 
maħsuba li tkun vinkolanti fuq partijiet terzi ma tistax tinkiseb permezz ta' Ftehim 
Interistituzzjonali. 
  
Konsegwentement, il-Konferenza tal-Presidenti approvat ir-rakkomandazzjonijiet min-
negozjaturi ewlenin li l-Kummissjoni l-ġdida tressaq proposta leġiżlattiva. Jekk dan ma jkunx 

possibbli, in-negozjati dwar il-FII għandhom jerġgħu jibdew matul il-leġiżlatura li jmiss, abbażi 
tal-ħidma u l-mandat ta' dawn l-aħħar sentejn.  

 

12.3. Evalwazzjoni tal-proċedura skont l-Artikolu 50 tat-TUE 
 
L-implimentazzjoni tal-Artikolu 50 tat-TUE wriet li hemm ċertu grad ta' flessibbiltà politika fir-
rigward tad-determinazzjoni tal-aspetti importanti ta' din id-dispożizzjoni. Min-naħa l-oħra, 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 50 tat-TUE u t-Trattati b'mod ġenerali jimponu restrizzjonijiet 
kostituzzjonali sostanzjali fuq il-proċedura u l-arranġamenti ta' ħruġ, li ġew interpretati b'mod 
strett mill-istituzzjonijiet matul il-proċess. 
 
L-Artikolu 50 tat-TUE ma jipprovdix tweġibiet għall-kwistjonijiet kollha li ħarġu matul l-
applikazzjoni tiegħu, inklużi t-tifsira tal-arranġamenti ta' ħruġ, il-livell ta' dettall tal-qafas dwar 
ir-relazzjoni futura u, fuq in-naħa proċedurali, il-forma li fiha tingħata n-notifika tal-intenzjoni 
ta' ħruġ mill-Unjoni, il-possibbiltà li tiġi revokata l-intenzjoni tal-ħruġ, u s-sekwenzjar tan-
negozjati.  

 
Dawn il-kwistjonijiet ġew solvuti waqt li l-proċedura tal-ħruġ tar-Renju Unit evolviet. Il-Kunsill 

Ewropew fil-linji gwida suċċessivi tiegħu, il-Kunsill fid-direttivi għan-negozjar tiegħu, il-
Parlament fir-riżoluzzjonijiet suċċessivi tiegħu u l-Qorti tal-Ġustizzja fil-ġurisprudenza tagħha 
dwar il-Brexit ilkoll bnew dak li jista' jitqies bħala dottrina u prattika dwar ħruġ mill -UE.  
 
Fi tmiem il-leġiżlatura, il-proċedura tal-ħruġ tar-Renju Unit kienet għadha ma ġietx konkluża. 
Iż-żewġ estensjonijiet konsekuttivi mogħtija skont l-Artikolu 50(3) tat-TUE qajmu kwistjonijiet 
kemm ta' natura legali kif ukoll politika rigward il-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fl-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew tat-23-26 ta' Mejju 2019. Dawn il-kwistjonijiet kienu jinkludu l-
obbligu tar-Renju Unit skont il-liġi tal-UE li jipparteċipa fl-elezzjonijiet jekk il-pajjiż jibqa' 
Membru matul il-perjodu tal-elezzjoni u l-leġiżlatura l-ġdida, u l-impatt li s-sħubija kontinwa 
tar-Renju Unit tal-UE jista' jkollha fuq il-funzjonament istituzzjonali tal-UE, u b'mod partikolari  
tal-Parlament Ewropew. 
 



Għandhom jiġu vvalutati wkoll l-organizzazzjoni interna tal-proċedura fil-Parlament u d-
dinamika interistituzzjonali. Fir-rigward tal-ewwel, ir-rwol li l-Kumitat AFCO fil-fatt żvolġa fil-
proċess u l-interazzjoni tiegħu mal-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Brexit, it-tnejn jistħoqqilhom 
riflessjoni. Minn perspettiva interistituzzjonali, l-approċċi differenti rigward il-Parlament 
Ewropew meħuda mid-diversi istituzzjonijiet matul il-proċess jistgħu wkoll jiġu riveduti u 
analizzati. 
 
Hawnhekk huma involuti kwistjonijiet politiċi, istituzzjonali, legali u kostituzzjonali kumplessi 
tal-UE u dawn jeħtieġ li jiġu analizzati u diskussi bil-ħsieb li jiġi żgurat fehim sħiħ u profond tal-
proċess tal-Artikolu 50 tat-TUE u l-impatt tiegħu fuq l-istruttura u l-funzjonament tal-UE 
kollha kemm hi. 

 

12.4. Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali 
 
Skont it-termini tal-Artikolu 6(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) "L-Unjoni għandha 
taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 

Fundamentali. Din l-adeżjoni m'għandhiex taffettwa l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-
Trattati". 

 
Abbozz ta' ftehim bejn ir-rappreżentanti kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Kunsill tal-

Ewropa ġie ffinalizzat fil-5 ta' April 2013. 
 

Matul in-negozjati, korp informali għall-koordinazzjoni tal-iskambju ta' informazzjoni bejn il-
Parlament Ewropew u l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa kien ippermetta liż-

żewġ assemblej isegwu l-proċess flimkien. 
 

sadattant, il-konklużjoni tal-ftehim ta' adeżjoni jirrikjedi l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew, f'konformità mal-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(ii) tat-TFUE, kif 
ukoll dik tal-Istati Membri, f'konformità mar-regoli kostituzzjonali rispettivi tagħhom. 
 
Madankollu, qabel ma ssottomettiet dan l-abbozz għall-iffirmar u r-ratifika, fis-

7 ta' Settembru 2013, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat talba lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar il-kompatibbiltà tal-proġett mat-Trattati. 

 
Il-Qorti tal-Ġustizzja tat l-opinjoni (vinkolanti) tagħha fit-18 ta' Diċembru 2014, fejn waslet 

għall-konklużjoni li l-ftehim innegozjat kien inkompatibbli mat-Trattati kif ukoll mal-Protokoll  
Nru 8 tiegħu li jikkonċerna din l-adeżjoni. 

 
Fis-26 ta' Frar 2015, il-Kumitat AFCO kellu l-ewwel laqgħa konġunta mal-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE), biex jiddiskutu l-kontenut tal-opinjoni tal-Qorti u 
jikkunsidraw kif għandhom jipproċedu. 

 
It-tieni laqgħa konġunta mal-Kumitat LIBE ġiet organizzata fl-20 ta' April 2016, filwaqt li la l-

Kummissjoni u lanqas il-Kunsill ma kienu għadhom ħadu inizjattiva biex jibdew mill-ġdid il-
proċess ta' adeżjoni, li jimplika l-adozzjoni ta' mandat għan-negozjar rivedut filwaqt li jitqiesu 



l-konklużjonijiet tal-opinjoni. Għalhekk, esperti legali u rappreżentanti tal-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ewropa rriflettew dwar kif għandhom iwieġbu għall-oġġezzjonijiet 
tal-Qorti. 
 
Il-kwistjoni se tibqa' fuq l-aġenda għal-leġiżlatura li jmiss, peress li ma seħħ  l-ebda żvilupp ġdid 
minn dak iż-żmien 'l hawn. 
 

12.5. Ir-Regoli ta' Proċedura 
 
Matul ir-reviżjoni tar-regoli ta' proċedura tal-Parlament, ġie meqjus bħala prematur li wieħed 
jidħol f'diskussjonijiet dwar żewġ suġġetti relatati mal-proċeduri baġitarji interni u l-
applikazzjoni tar-regoli korrispondenti. Dawn tħallew għall-konsiderazzjoni f'reviżjonijiet 
futuri.  
 

12.6. Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-
kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba 

 
Dan il-fajl huwa relatat mal-pakkett ta' proposti tal-QFP għall-perjodu 2021-2027 u jispeċifika 

kif l-istituzzjonijiet jikkooperaw dwar il-proċedura baġitarja annwali u wħud mill-istrumenti 
speċjali proposti taħt ir-regolament QFP.  

 
Filwaqt li l-Kumitat AFCO huwa kompetenti skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-

eżami ta' ftehimiet interistituzzjonali u bħala tali huwa responsabbli għat-tfassil tar-rapport 
lill-Parlament li jipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-abbozz ta' ftehim, il-Kumitat BUDG 
għandu l-kompetenza fir-rigward tan-negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
interistituzzjonali fil-qasam tal-prerogattivi baġitarji tal-Parlament u bħala tali se jfassal ukoll 
rapport dwar dan il-FII. F'konformità mal-proċedura segwita f'okkażjonijiet preċedenti, b'mod 
partikolari fl-2007 u fl-2013, iż-żewġ rapporti għandhom jiġu diskussi u vvutati flimkien fil-
plenarja u l-ebda wieħed miż-żewġ kumitati m'għandu jfassal opinjoni dwar ir-rapport tal-
kumitat l-ieħor. 
 
Peress li n-negozjati tal-QFP 2021–2027 ma tlestewx matul it-8 leġiżlatura, kemm ir-
Regolament QFP kif ukoll il-FII dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni f'materji ta' 

baġit u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba se jgħaddu għal-leġiżlatura l-ġdida. 
 
  



 


