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7. Jirrimarka li l-emendi għal dawn ir-

Regoli ta' Proċedura għandhom jidħlu fis-

seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali ta' 

wara dak tal-adozzjoni tagħhom, bl-

eċċezzjoni tal-Artikolu 212(2) dwar il-

kompożizzjoni ta’ delegazzjonijiet 

interparlamentari, li għandu jidħol fis-seħħ 

għad-delegazzjonijiet eżistenti mal-ftuħ tal-

ewwel sessjoni ta’ wara l-elezzjonijiet li 

jmiss tal-Parlament Ewropew li mistennija 

jsiru fl-2019; 

7. Jirrimarka li l-emendi għal dawn ir-

Regoli ta' Proċedura għandhom jidħlu fis-

seħħ fl-ewwel jum tas-sessjoni parzjali ta' 

wara dak tal-adozzjoni tagħhom, bl-

eċċezzjoni ta': 

 
(a) l-emendi għall-Artikolu 212(1) u (2) 

dwar il-kompożizzjoni ta’ 

delegazzjonijiet interparlamentari, li 

għandu jidħol fis-seħħ għad-

delegazzjonijiet eżistenti mal-ftuħ 

tal-ewwel sessjoni ta’ wara l-

elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament 

Ewropew li mistennija jsiru fl-2019 

 
(b) l-emendi għall-Artikolu 199 dwar il-

kompożizzjoni tal-kumitati, li 

għandhom jidħlu fis-seħħ fil-ftuħ 

tal-ewwel sessjoni wara l-

elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament 

Ewropew li se jsiru fl-2019; 

 
(c) it-tħassir tal-Artikolu 200 dwar is-

Sostituti, li għandhom jidħlu fis-

seħħ fil-ftuħ tal-ewwel sessjoni wara 

l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament 

Ewropew li se jsiru fl-2019; 
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Il-modalitajiet attwali għall-elezzjoni tal-

membri tal-kumitati ta' inkjesta u l-

kumitati speċjali għandhom jibqgħu fis-

seħħ sal-ftuħ tal-ewwel sessjoni wara l-

elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament 

Ewropew li se jsiru fl-2019, minkejja l-

emendi għall-Artikolu 196, l-

Artikolu 197(1) u 198(3). 

Or. en 
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 8a. Jikkritika l-preżentazzjoni ta' data 

statistika dwar l-ispjegazzjonijiet tal-

votazzjoni, id-diskorsi fil-plenarja, il-

mistoqsijiet parlamentari, l-emendi u l-

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq is-sit 

web tal-Parlament, li tidher li mfassla 

b'mod biex turi, fuq pjattaformi bħal 

MEPRanking, liema Membri tal-

Parlament Ewropew huma allegatament 

''attivi''; jistieden lill-Bureau tal-

Parlament jieqaf jipprovdi numri mhux 

ittrattati f'forma statistika u biex 

jikkunsidra kriterji aktar xierqa biex 

jidentifika Membru bħala ''attiv''; 

 

Or. en 

 

 


