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Sur President, 

Permezz ta' ittra datata l-15 ta' Ġunju 2018, inti tlabt, f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur (IMCO), lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali (JURI), f'konformità 

mal-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, li jipprovdilek opinjoni dwar l-

adegwatezza ta' modifika tal-bażi ġuridika tal-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' gateway diġitali unika li tipprovdi 

informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 1024/2012 fid-dawl tal-eżitu tan-negozjati interistituzzjonali mmirati 

lejn qbil fl-ewwel qari.  

 

I - L-isfond 

 

Il-proposta kienet soġġetta għal negozjati interistituzzjonali skont l-Artikolu 69c tar-Regoli ta' 

Proċedura. Ftehim proviżorju ntlaħaq waqt trilogu fl-24 ta' Mejju 2018. Permezz ta' ittra tal-

20 ta' Ġunju 2018, il-President tal-COREPER (Parti 1) informa lill-President tal-IMCO li l-

Kunsill seta' japprova t-test ta' kompromess stabbilit fl-anness għal dik l-ittra (il-

"kompromess"). 

 

Il-kompromess jipprevedi l-istabbiliment ta' gateway diġitali unika. Skont l-Artikolu 2, dik il-

gateway tikkonsisti minn interfaċċa komuni tal-utent li tikkollega ma' paġni web nazzjonali u 

tal-Unjoni u tagħti aċċess għal informazzjoni, proċeduri u servizzi ta' assistenza u ta' 

soluzzjoni tal-problemi fir-rigward tal-Unjoni u regoli nazzjonali applikabbli għal ċittadini u 

negozji li jeżerċitaw jew għandhom il-ħsieb li jeżerċitaw id-drittijiet tas-suq intern tagħhom.  

 

L-Anness I fih lista tad-drittijiet, l-obbligi u r-regoli tas-suq intern dwar liema informazzjoni 

għandha tkun disponibbli permezz tal-gateway diġitali unika, b'rabta ma', inter alia, l-

ivvjaġġar, ix-xogħol u l-irtirar u l-vetturi. Informazzjoni dwar kwistjonijiet mhux elenkati fl-

Anness I tista', skont l-Artikolu 5, issir aċċessibbli biss permezz tal-gateway jekk din 

tikkonċerna l-eżerċitar ta' drittijiet fil-qasam tas-suq intern skont it-tifsira tal-Artikolu 26(2) 

tat-TFUE. 

 

Il-gateway barra minn hekk għandu jagħti aċċess u links għall-informazzjoni dwar proċeduri 

li ġew stabbiliti biex jippermettu lill-utenti jeżerċitaw id-drittijiet u jikkonformaw mal-obbligi 

u r-regoli fl-oqsma tas-suq intern elenkati fl-Anness I. L-Anness II fih lista ta' proċeduri li 

huma fost dawk li għandhom jiġu koperti mill-gateway. 

 

Il-gateway għandha tipprovdi wkoll aċċess għal informazzjoni dwar "servizzi ta' assistenza u 

ta' soluzzjoni tal-problemi" u links għalihom, li ċ-ċittadini u n-negozji jistgħu jirreferu 

għalihom b'mistoqsijiet jew problemi relatati mad-drittijiet, l-obbligi jew il-proċeduri li 

jaqgħu fl-ambitu tal-gateway. L-Anness III jelenka seba' servizzi bħal dawn, bħall-Punti ta' 

Kuntatt għall-Prodotti u l-EURES. Skont l-Artikolu 7(3), il-Kummissjoni tista' żżid links għal 

servizzi addizzjonali għall-gateway jekk jiġu ssodisfati ċerti kondizzjonijiet. Fi kwalunkwe 

każ, is-servizz irid joffri informazzjoni jew assistenza fl-oqsma u għall-iskopijiet koperti mir-

Regolament. 

 

Il-kompromess jimponi obbligi fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jiżgura l-aċċess 
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għall-informazzjoni, il-proċeduri u s-servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi fil-

livell nazzjonali u f'dak tal-Unjoni rispettivament, u jistabbilixxi ċerti rekwiżiti ta' kwalità u 

ta' aċċess għal tali informazzjoni, proċeduri u servizzi. 

 

Skont l-Artikolu 6, il-kompromess jobbliga lill-Istati Membri jippermettu lill-utenti jaċċedu 

għall-proċeduri kollha li huma elenkati fl-Anness II kompletament online, tal-anqas sa fejn 

dawk il-proċeduri jkunu stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat. L-Artikolu 6 jispjega meta l-

aċċess għandu jiġi kkunsidrat kompletament online, u jipprevedi li f'każijiet eċċezzjonali biss 

tista' tintalab dehra ta' persuna quddiem awtorità kompetenti. 

 

F'konformità mal-Artikolu 14, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema teknika għall-

iskambju awtomatizzat transfruntier ta' evidenza fil-kuntest tal-proċeduri elenkati fl-Anness II 

u tal-proċeduri previsti fid-Direttivi 2005/36 (id-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali), 

2006/123 (id-Direttiva dwar is-Servizzi), 2014/24 (id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku) u 

2014/25 (id-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku tal-Utilitajiet). L-għan ta' din is-sistema huwa 

li jiġi evitat li l-utenti jkollhom jipprovdu l-istess prova kull darba li jkollhom jikkompletaw 

proċedura differenti. 

 

L-Artikolu 25 jobbliga lill-Kummissjoni tipprovdi għall-utenti tal-gateway għodda faċli għall-

utent biex jipprovdu feedback dwar is-servizzi tal-gateway. Skont l-Artikolu 26, il-

Kummissjoni għandha tipprovdi għodda simili għall-utenti biex jissenjalaw kwalunkwe 

ostakolu li jiltaqgħu miegħu meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fis-suq intern. Il-

Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom janalizzaw u jinvestigaw il-problemi li jitqajmu u 

jindirizzawhom b'mezzi xierqa kull fejn ikun possibbli. 

 

Il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq l-Artikolu 21(2) tat-TFUE (id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li 

jiċċaqilqu u jgħixu liberament), l-Artikolu 48 tat-TFUE (is-sigurtà soċjali) u l-Artikolu 114(1) 

tat-TFUE (is-suq intern) bħala bażi ġuridika konġunta għall-proposta tagħha. Fil-

kompromess, l-Artikolu 48 tat-TFUE tħassar, u b'hekk l-Artikoli 21(2) u 114(1) tat-TFUE 

tħallew bħala bażijiet ġuridiċi konġunti. 

 

 

II - L-Artikoli Rilevanti tat-Trattat 

 

Artikolu 21 

(ex Artikolu 18 tat-TKE) 

 

1. Kull ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament 

fit-territorju tal-Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u 

d-dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. 

 

2. Jekk ikun hemm il-ħtieġa ta' azzjoni mill-Unjoni sabiex dan il-għan jintlaħaq u t-Trattati 

ma pprovdewx il-poteri meħtieġa, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja, jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet bl-għan li jiffaċilita l-

eżerċizzju tad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 

 

 

Artikolu 48 
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(ex Artikolu 42 tat-TKE) 

 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja 

għandhom jadottaw dawk il-miżuri fil-qasam ta' sigurtà soċjali li jkunu meħtieġa sabiex 

jipprovdu l-libertà tal-moviment għall-ħaddiema; għal dan l-għan, għandhom jagħmlu 

arranġamenti sabiex jassiguraw il-ħaddiema migranti impjegati u dawk li jaħdmu għal 

rashom u d-dipendenti tagħhom: 

 

(a) l-aggregazzjoni, għall-fini li wieħed jakkwista jew iżomm id-dritt għall-benefiċċju u fil-

kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju, tal-perijodi kollha li hu meħud kont tagħhom skond il-

liġijiet nazzjonali differenti; 

 

(b) il-pagament tal-benefiċċju lil persuni residenti fit-territorji tal-Istati Membri. 

 

Meta membru tal-Kunsill jiddikjara li abbozz ta' att leġiżlattiv imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu jkun jaffettwa aspetti importanti tas-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu, inkluż il-

kamp ta' applikazzjoni, l-ispiża jew l-istruttura finanzjarja tagħha, jew ikun jaffettwa l-

ekwilibriju finanzjarju ta' dik is-sistema, huwa jista' jitlob li l-kwistjoni titressaq quddiem il-

Kunsill Ewropew. F'dan il-każ, il-proċedura leġiżlattiva ordinarja għandha tiġi sospiża. 

Wara diskussjoni, il-Kunsill Ewropew għandu, fi żmien erba' xhur minn din is-sospensjoni, 

jew: 

 

(a) jirriferi l-abbozz lura lill-Kunsill, li għandu jtemm is-sospensjoni tal-proċedura 

leġiżlattiva ordinarja, jew 

 

(b) ma jieħu l-ebda azzjoni jew jitlob lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta ġdida; 

f'dak il-każ, l-att 

propost oriġinarjament għandu jitqies li ma jkunx ġie adottat. 

 

Artikolu 114(1) 

(ex Artikolu 95 tat-TKE) 

 

1. Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw 

għall- 

kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu 

skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali, għandhom jadottaw il-miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati 

bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri li għandhom bħala l-għan 

tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern. 

 

 

III. Ġurisprudenza tal-QtĠ-UE dwar l-għażla tal-bażi ġuridika 

 

Huwa importanti li wieħed jiftakar mill-bidu l-prinċipji li jirregolaw l-għażla tal-bażi ġuridika 

għall-atti tal-Unjoni. Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, "l-għażla tal-

bażi legali ta' att [tal-Unjoni] għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 
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suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att".1   

 

Jekk att għandu żewġ għanijiet jew żewġ komponenti u jekk wieħed minn dawn huwa 

identifikabbli bħala l-għan jew il-komponent ewlieni jew predominanti, filwaqt li l-ieħor ma 

huwiex għajr inċidentali, "l-att irid ikun ibbażat fuq bażi legali waħda, jiġifieri dik mitluba 

mill-għan jew mill-komponent ewlieni jew predominanti".2   

 

Att jista' jkun ibbażat fuq diversi bażijiet ġuridiċi biss "b'mod eċċezzjonali". Dan jista' jkun il-

każ jekk att simultanjament isegwi għadd ta' għanijiet jew għandu diversi komponenti li huma 

"marbutin b'mod li ma jistgħux jinfirdu minn xulxin, mingħajr ma wieħed ikun aċċessorju 

għall-ieħor". Tali att għandu jkun fondat fuq il-bażijiet ġuridiċi korrispondenti differenti.3   

 

Minn dan ta' hawn fuq isegwi li l-għan u l-kontenut ta' miżura proposta jenħtieġ li  jiġu 

eżaminati sabiex jiġi stabbilit jekk il-bażi ġuridika hijiex xierqa jew le. F'dan il-każ, tali eżami 

jenħtieġ li jsir fir-rigward tal-għan u l-kontenut tar-Regolament propost kif miftiehem 

proviżorjament wara negozjati interistituzzjonali. 

 

 

IV. Għan u kontenut tal-kompromess 

 

Skont il-Premessa 73, "L-objettiv ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura li l-utenti li joperaw fi 

Stati Membri oħrajn ikollhom aċċess online għal informazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali 

komprensiva, affidabbli, aċċessibbli u li tinftiehem dwar id-drittijiet, ir-regoli u l-obbligi, 

għal proċeduri online li huma għal kollox tranżazzjonali bejn il-fruntieri u għal servizzi ta' 

assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi".  

 

Il-Premessa 6, f'aktar dettall, tiċċara li l-abbozz tar-Regolament għandu għan triplu, jiġifieri 

"li tnaqqas piż amministrattiv addizzjonali fuq iċ-ċittadini u n-negozji li jeżerċitaw jew li jridu 

jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern, inkluż il-moviment liberu taċ-ċittadini" u "li 

tiżgura l-funzjonament tas-suq intern fir-rigward tal-għoti ta' informazzjoni, proċeduri u 

servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni ta' problemi". 

 

Premessi oħra fihom kjarifiki simili. Skont il-premessa 7, il-kompromess għandu l-għan li 

jistabbilixxi gateway diġitali unika li toffri liċ-ċittadini u lin-negozji tal-Unjoni aċċess għall-

informazzjoni sabiex dawn "jgawdu d-dritt tagħhom ta' moviment liberu fis-suq intern". Il-

premessa 16 tispjega li l-oqsma ta' informazzjoni li jenħtieġ li jkunu koperti fl-ambitu tal-

gateway huma dawk "li huma rilevanti għaċ-ċittadini u għan-negozji li jeżerċitaw id-drittijiet 

tagħhom u jikkonformaw mal-obbligi tagħhom fis-suq intern". Bl-istess mod, il-premessa 23 

tipprevedi li l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li ċerti proċeduri jkunu disponibbli online, 

"Sabiex jippermetti liċ-ċittadini u lin-negozji jgawdu direttament mill-benefiċċji tas-suq intern 

mingħajr piż amministrattiv addizzjonali bla bżonn". 

                                                 
1  Ara s-sentenza tat-8 ta' Settembru 2009, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill, C-

411/06, EU:C:2009:518, il-punt 45. 
2  Ara s-sentenza tas-25 ta' April 2013, Inuit Tapiriit Kanatami,T-526/10, EU:T:2013:215, 

il-punt 66. 
3  Ara s-sentenza tas-6 ta' Novembru 2008, Il-Parlament vs Il-Kunsill, C-155/07, 

EU:C:2008:605, il-punti 35-36. 
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Il-kontenut tar-Regolament propost jirrifletti l-għanijiet imsemmija hawn fuq. L-aspetti 

elenkati fl-Anness I, li fuqhom għandha tkun disponibbli informazzjoni permezz tal-gateway, 

il-kwistjonijiet kollha x'aktarx li jkunu rilevanti għaċ-ċittadini u n-negozji li jeżerċitaw id-

drittijiet tagħhom ta' moviment liberu. L-għoti ta' informazzjoni faċilment aċċessibbli dwar 

dawk l-aspetti li jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti ta' kwalità jista' jkun mistenni li 

ġenwinament jikkontribwixxi għal eżerċizzju aktar bla xkiel ta' dawk id-drittijiet.  

 

Bl-istess mod, l-Anness II jelenka serje ta' proċeduri li, jekk ma jkunux disponibbli 

kompletament online, jidhru li jikkostitwixxu ostakoli sinifikanti għaċ-ċittadini u għan-

negozji li huma involuti jew li biħsiebhom jinvolvu ruħhom f'attività transfruntiera. L-obbligu 

fuq l-Istati Membri li jiżguraw, pereżempju, li studenti prospettivi jistgħu japplikaw għal 

għotja ta' studju, li l-ħaddiema migranti jistgħu jitolbu prova tar-reġistrazzjoni tat-twelid jew 

li dikjarazzjoni tat-taxxa fuq id-dħul tista' tiġi ppreżentata minn barra, mingħajr ma jkollhom 

jidhru personalment, tiffaċilita l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suq intern taċ-ċittadini u tan-

negozji. 

 

Huwa importanti li, kif jiċċara l-Memorandum Spjegattiv għall-proposta, l-abbozz ta' 

Regolament "ma jaffettwax is-sustanza jew il-kompetenza fir-rigward ta' kwalunkwe [...] 

regoli jew proċeduri." Il-kompromess jonqox dan il-prinċipju fl-Artikolu 1(3) u fil-

premessa 25. Din tal-aħħar tiċċara li r-Regolament propost "ma jistabbilixxix regoli materjali 

jew proċedurali fl-oqsma koperti mill-Anness II, inklużi kwistjonijiet ta' tassazzjoni", iżda 

tistabbilixxi biss "ir-rekwiżiti tekniċi sabiex jiġi żgurat li tali proċeduri, meta jeżistu fl-Istat 

Membru kkonċernat, ikunu disponibbli bis-sħiħ online". 

 

 

V. L-analiżi u d-determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa 

 

Skont l-Artikolu 114(1) tat-TFUE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jadottaw il-

miżuri għall-approssimizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati b'liġi, regolament jew azzjoni 

amministrattiva fl-Istati Membri li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-

funzjonament tas-suq intern. Madankollu, f'konformità mal-Artikolu 114(2) tat-TFUE, il-

miżuri relatati mal-moviment liberu tal-persuni ma jistgħux ikunu bbażati fuq il-paragrafu 

preċedenti. 

 

L-Artikolu 21(2) tat-TFUE jipprevedi li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jadottaw 

dispożizzjonijiet bl-għan li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni li 

jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri, kif stipulat fl-Artikolu 21(1) tat-

TFUE. 

 

Fid-dawl tal-għanijiet u l-kontenut tiegħu, huwa ċar li l-kompromess prinċipalment 

jikkonċerna l-ħolqien ta' gateway diġitali unika sabiex ineħħi l-ostakoli għall-eżerċizzju min-

negozji u ċ-ċittadini tad-drittijiet tas-suq intern tagħhom. Meta jitqies li l-kompromess 

jikkonċerna l-moviment liberu tal-persuni, mhux bħala kwistjoni anċillari iżda bħala aspett 

ekwivalenti għad-drittijiet l-oħra tas-suq intern tan-negozji u taċ-ċittadini, huwa xieraq li 

jintużaw l-Artikoli 114(1) u 21(2) tat-TFUE bħala bażi ġuridika doppja. 

 

F'dak li għandu x'jaqsam mal-Artikolu 48 tat-TFUE, huwa minnu li l-kompromess jittratta ftit 
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il-qasam tas-sigurtà soċjali. Pereżempju, il-lista fl-Anness I fiha "id-drittijiet u l-obbligi tas-

sigurtà soċjali fl-Unjoni (ir-reġistrazzjoni bħala impjegatur, ir-reġistrazzjoni tal-impjegati, 

in-notifika ta' tmiem ta' kuntratt ta' impjegat, il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet soċjali, id-drittijiet 

u l-obbligi relatati mal-pensjonijiet)". B'riżultat ta' dan, il-gateway diġitali unika trid tiżgura l-

aċċess għall-informazzjoni rilevanti, u għall-proċeduri u s-servizzi li jikkonċernaw dawn il-

kwistjonijiet. Bl-istess mod, minħabba l-inklużjoni fl-Anness II ta' "talba għad-

determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli skont it-Titolu II tar-Regolament (KE) 

Nru 883/2004" (ir-Regolament dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali), il-

proċeduri biex tinkiseb id-deċiżjoni korrispondenti jridu jkunu disponibbli online taħt il-

kompromess. 

 

Madankollu, meta wieħed iqis l-għan u l-kontenut tar-Regolament propost, u 

b'kunsiderazzjoni partikolari tad-dikjarazzjoni espliċita tal-leġiżlatur li huwa ma għandux l-

intenzjoni li jaffettwa r-regoli materjali u proċedurali relatati mal-kwistjonijiet elenkati fl-

Anness II, li b'hekk jiġu inklużi r-regoli tas-sigurtà soċjali, l-aspett tas-sigurtà soċjali jidher li 

huwa ta' importanza sekondarja biss fl-ekonomija tal-kompromess. Ma jistax jiġi kkunsidrat, 

fir-rigward tal-għanijiet immirati lejn it-tneħħija tal-ostakoli għad-drittijiet tas-suq intern taċ-

ċittadini u tan-negozji, li jiġu "marbutin b'mod li ma jistgħux jinfirdu minn xulxin, mingħajr 

ma wieħed ikun aċċessorju għall-ieħor". Fi kliem ieħor, l-Artikolu 48 tat-TFUE ma 

jissodisfax il-kriterji stabbiliti mill-Qorti dwar il-bażijiet ġuridiċi konġunti, u b'hekk 

m'għandhomx jintużaw bħala t-tielet bażi ġuridika għal dan l-att leġiżlattiv.  

 

 

VI. Konklużjoni u rakkomandazzjoni 

 

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, l-Artikoli 21(2) u 114(1) tat-TFUE jidhru li jipprovdu bażi 

ġuridika konġunta xierqa għall-kompromess. 

 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk ikkonkluda li l-bażi ġuridika xierqa għall-proposta 

għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' gateway 

diġitali unika li tipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni 

tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 hija l-Artikoli 21(2) u 114(1) 

tat-TFUE.  

 

Fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Lulju 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali konsegwentement 

iddeċieda unanimament1, bi 18-il vot favur, li l-bażi ġuridika xierqa għall-proposta għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' gateway diġitali 

unika li tipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-

problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012, kif emendat matul in-negozjati 

interistituzzjonali konklużi, hija l-Artikoli 21(2) u l-Artikolu 114(1) tat-TFUE. 

                                                 
1  Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), 

Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Viċi Presidenti), Axel Voss 

(rapporteur għal opinjoni), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne 

Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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Dejjem tiegħek, 

 

Pavel Svoboda 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


