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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

F'din il-proposta l-Kummissjoni ressqet erba' emendi għar-Regolament (UE) Nru 182/20111 

(''regolament dwar il-proċedura ta' kumitat''), li jindirizzaw sitwazzjonijiet meta matul 

proċedura ta' kumitat, il-kumitat ta' appell ma jkunx jista' jagħti opinjoni dwar l-abbozz ta' att 

ta' implimentazzjoni propost mill-Kummissjoni. B'mod partikolari, qed jiġi propost li: 

• Il-voti tal-membri tal-kumitat li jastjenu jitneħħew mill-kalkolu tal-maġġoranza 

kwalifikata fil-kumitat ta' appell. Id-deċiżjonijiet tal-kumitat ta' appell jitqiesu validi 

biss jekk maġġoranza sempliċi tal-Istati Membri jkunu membri parteċipanti; 

• Il-kumitat ta' appell jitħalla jkollu laqgħa oħra fil-livell ministerjali; 

• Tingħata l-possibbiltà li l-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill għall-fehmiet 

tiegħu dwar il-kwistjoni u l-implikazzjonijiet usa' meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-

kumitat ta' appell; 

• Jiġu ppubblikati r-reġistri tal-votazzjonijiet tal-Istati Membri fil-kumitat ta' appell. Din 

il-miżura għandha l-għan li żżid it-trasparenza tal-proċeduri ta' kumitat. 

Dawn il-modifiki proposti jikkonċernaw biss il-proċeduri fil-livell ta' kumitat ta' appell meta 

ma tkun ingħatat l-ebda opinjoni. F'termini prattiċi, il-proposta tindirizza każijiet li 

jammontaw biss madwar 2 % tal-abbozzi tal-atti ta' implimentazzjoni sottomessi lill-kumitati. 

Fir-rigward tal-politika kummerċjali komuni li taqa' taħt il-kompetenza tal-Kumitat għall-

Kummerċ Internazzjonali (INTA), hemm 14-il Kumitat ta' komitoloġija (fl-20152) u l-parti l-

kbira tal-atti ta' implimentazzjoni adottati jikkonċernaw il-qasam ta' strumenti ta' difiża 

kummerċjali ("TDI"), jiġifieri, miżuri antidumping u kumpensatorji (eżempju: fl-2015, 52 

minn total ta' 58 att ta' implimentazzjoni adottati fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni 

kienu jirrigwardaw it-TDIs). Ir-regolament dwar il-proċedura ta' kumitat beda japplika biss 

għal miżuri TDI minn Frar 2014, wara l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 37/20143. Minn 

dak iż-żmien 'l hawn il-proċedura tal-kumitat ta' appell għal miżuri TDI ġiet attivata darba, fi 

Frar 2017, dwar il-"każ tal-pannelli solari"4. 

Il-Kumitat INTA huwa responsabbli wkoll għall-atti ta' implimentazzjoni adottati f'oqsma 

oħra, bħal dawk relatati ma' assistenza makrofinanzjarja lil pajjiżi terzi jew għal aspetti esterni 

tad-dwana. 

Globalment, ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. Eżempji mill-prattika attwali juru 

li għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi aktar preċiżi biex tiżdied iċ-ċertezza u t-trasparenza 

dwar il-pożizzjonijiet tal-Istati Membri meħuda fil-qafas ta' proċeduri ta' kumitat. 

Madankollu, għandu jiġi żgurat li la l-proċeduri ta' kumitat fil-livell tal-kumitat tal-appell, u 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-

regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 

tas-setgħat ta' implimentazzjoni, ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13-18.  
2 Rapport mill-Kummissjoni dwar il-ħidma tal-kumitati matul l-2015, COM(2016)772 finali tal-5.12.2016. 
3 Ir-Regolament (UE) Nru 37/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2014 li jemenda ċerti 

Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri 

(ĠU L 18, 21.1.2014, p. 1-51). 
4 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/367 tal-1 ta' Marzu 2017 li jimponi dazju 

antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta' moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u l-komponenti ewlenin 

(jiġifieri ċ-ċelloli) li joriġinaw jew jintbagħtu mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, wara rieżami tal-iskadenza 

skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jtemm l-

investigazzjoni dwar ir-rieżami interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) 2016/1036, 

ĠU L 56, 03.03.2017, p. 131-207. 
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lanqas ir-riferiment fil-livell tal-Kunsill ma jaffettwaw b'mod negattiv l-adozzjoni tal-miżuri 

TDI meħtieġa, li spiss huma suġġetti għal pressjoni qawwija ta' żmien. 

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza li l-proċeduri fi ħdan l-Unjoni Ewropea 

("UE") għandhom jiġu ottimizzati u eżegwiti b'mod effiċjenti fl-użu taż-żmien. Huwa 

importanti ħafna li l-UE żżomm il-wegħdiet, l-għanijiet u l-obbligi tagħha fi żmien ta' żieda 

fil-kompetizzjoni ekonomika globali, sabiex tkun tista' tibqa' kompetittiva u tistabbilixxi 

standards fir-rigward tal-miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali għoljin tagħha. 

Għalhekk ir-rapporteur jipproponi li fir-rigward tal-laqgħat tal-kumitat ta' appell (fil-livell 

ministerjali, kif ukoll fil-laqgħa tal-bidu) u r-referenza tal-kwistjoni lill-Kunsill, għandu jkun 

speċifikat li f'każijiet li fihom l-atti bażiċi rispettivi jipprevedu perjodu ta' żmien fiss għall-

konklużjoni tal-proċeduri, għandu dejjem ikun possibbli għall-Kummissjoni li tqassar l-

iskadenzi. 

Huwa propost ukoll li jiġi ffissat limitu ta' żmien speċifiku li matulu l-Parlament Ewropew u 

l-Kunsill ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt ta' skrutinju tagħhom. Dan il-limitu ta' żmien kien 

jeżisti qabel ma ġie adottat ir-regolament attwali tal-proċedura ta' kumitat, u r-rapporteur iqis 

li hija ħasra li ma ġiex inkluż fir-regolament dwar il-proċedura ta' kumitat attwali. Għalhekk 

din l-emenda għar-regolament attwali tal-proċedura ta' kumitat għandha titqies bħala 

opportunità tajba biex jiġi stabbilit limitu ta' żmien li jipprovdi ċertezza akbar għall-Parlament 

Ewropew biex jeżerċita d-dritt tiegħu ta' skrutinju. Għandhom jiġu stabbiliti ukoll 

eċċezzjonijiet xierqa għal każijiet urġenti, peress li assolutament m'hemmx il-ħsieb li 

tixxekkel l-effiċjenza tar-reġim tal-proċedura ta' kumitat 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 

l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Meta l-atti leġiżlattivi tal-Unjoni 

jipprevedu li l-Kummissjoni twettaq 

investigazzjoni abbażi ta' lment magħmul 

minn persuna fiżika jew ġuridika, bħal fil-

każ tal-proċedimenti antidumping u 

kumpensatorji, il-Kummissjoni hija 

meħtieġa tieħu deċiżjonijiet fi ħdan 

skadenzi speċifiċi u fid-dawl ta' sejbiet 

magħmula matul l-investigazzjoni. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex jiżdied il-valur miżjud tal-

kumitat ta' appell, ir-rwol tiegħu għalhekk 

għandu jkun imsaħħaħ billi tkun provduta 

l-possibbiltà ta' laqgħa ulterjuri tal-kumitat 

ta' appell kull meta ma tkun ingħatat l-ebda 

opinjoni. Il-livell xieraq ta' 

rappreżentazzjoni waqt il-laqgħa ulterjuri 

tal-kumitat ta' appell għandu jkun ta' livell 

ministerjali, biex tkun żgurata diskussjoni 

politika. Biex tkun possibbli l-

organizzazzjoni ta' laqgħa ulterjuri bħal 

din, il-perjodu ta' żmien biex il-kumitat ta' 

appell jagħti opinjoni jenħtieġ li jiġi estiż. 

(8) Sabiex jiżdied il-valur miżjud tal-

kumitat ta' appell, ir-rwol tiegħu għalhekk 

għandu jkun imsaħħaħ billi tkun provduta 

l-possibbiltà ta' laqgħa ulterjuri tal-kumitat 

ta' appell kull meta ma tkun ingħatat l-ebda 

opinjoni. Il-livell xieraq ta' 

rappreżentazzjoni waqt il-laqgħa ulterjuri 

tal-kumitat ta' appell għandu jkun ta' livell 

ministerjali, biex tkun żgurata diskussjoni 

politika. Biex tkun possibbli l-

organizzazzjoni ta' laqgħa ulterjuri bħal 

din, il-perjodu ta' żmien biex il-kumitat ta' 

appell jagħti opinjoni jenħtieġ li jiġi estiż, 

ħlief meta għandhom jiġu rispettati l-

iskadenzi stabbiliti fl-atti bażiċi rilevanti, 

bħal fil-każ tal-miżuri antidumping u 

kumpensatorji. Sabiex jiġi żgurat li l-

proċeduri fil-livell ta' kumitat ta' appell 

ma jinvolvux dewmien, il-Kummissjoni 

għandha titħalla wkoll, f'każijiet 

debitament ġustifikati, li tqassar l-

iskadenzi meta l-kumitat ta' appell ikun 

irid jagħti opinjoni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha 

l-possibbiltà, f'każijiet speċifiċi, li titlob 

lill-Kunsill biex jindika l-opinjonijiet u l-

orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 

usa' ta' nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-

implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 

politiċi u internazzjonali. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni tqis kwalunkwe pożizzjoni 

(10) Il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha 

l-possibbiltà, f'każijiet speċifiċi, li titlob 

lill-Kunsill biex jindika l-opinjonijiet u l-

orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 

usa' ta' nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-

implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 

politiċi u internazzjonali. Jenħtieġ li l-

Kummissjoni tqis kwalunkwe pożizzjoni 
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espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 

r-riferiment. F'każijiet debitament 

ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 

skadenza iqsar fir-riferiment. 

espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 

r-riferiment. F'każijiet debitament 

ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 

skadenza iqsar fir-riferiment. Għandha 

tapplika skadenza iqsar meta l-

Kummissjoni hija marbuta bi skadenzi 

stabbiliti fl-atti bażiċi rilevanti, bħal fil-

każ ta' miżuri antidumping u 

kumpensatorji. Il-Parlament Ewropew 

jenħtieġ li jingħata l-possibbiltà li jesprimi 

l-fehmiet tiegħu fi żmien l-iskadenzi 

stabbiliti. 

Ġustifikazzjoni 

Id-dritt ta' skrutinju mill-Parlament Ewropew huwa preġudikat jekk il-Kummissjoni ma 

tistenniex l-iskadenza mogħtija lill-Parlament biex jesprimi l-opinjoni tiegħu meta hija toħroġ 

Att ta' Implimentazzjoni, kif ġara f'xi każijiet reċenti dwar l-antidumping. Dan il-prinċipju 

jenħtieġ li jiġi rispettat indipendentement mid-diskrezzjoni mogħtija lill-Kummissjoni biex 

tħaffef il-proċeduri f'każijiet xierqa. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) It-trasparenza dwar il-voti tar-

rappreżentanti tal-Istati Membri fil-livell 

tal-kumitat ta' appell jenħtieġ li tiżdied u l-

voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 

individwali jenħtieġu jsiru pubbliċi. 

(11) It-trasparenza dwar il-voti tar-

rappreżentanti tal-Istati Membri fil-livell 

tal-kumitat u tal-kumitat ta' appell jenħtieġ 

li tiżdied u l-voti tar-rappreżentanti tal-

Istati Membri individwali jenħtieġu jsiru 

pubbliċi. 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 5 

 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 3, il-ħames 
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subparagrafu tal-paragrafu 7 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

Il-president għandu jistabbilixxi d-data tal-

laqgħa tal-kumitat ta' appell 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-membri tal-

kumitat, biex jippermetti lill-Istati Membri 

u lill-Kummissjoni jiżguraw livell xieraq 

ta' rappreżentanza. Sal- 1 ta' April 2011, il-

Kummissjoni għandha ssejjaħ l-ewwel 

laqgħa tal-kumitat ta' appell biex jiġu 

adottati r-regoli ta' proċedura tiegħu. 

''Il-president għandu jistabbilixxi d-data 

tal-laqgħa tal-kumitat ta' appell 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-membri tal-

kumitat, biex jippermetti lill-Istati Membri 

u lill-Kummissjoni jiżguraw l-ogħla livell 

xieraq ta' rappreżentanza.'' 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=MT) 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) fl-Artikolu 3(7), jiżdied is-sitt 

subparagrafu li ġej: 

(1) fl-Artikolu 3(7), jiżdiedu s-

subparagrafi li ġejjin:  

"Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-

kumitat ta' appell skont it-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 6(3), il-president 

jista' jiddeċiedi li l-kumitat ta' appell 

għandu jagħmel laqgħa ulterjuri, f'livell 

ministerjali. F'dawn il-każijiet, il-kumitat 

ta' appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi 

żmien 3 xhur mid-data ta' riferiment 

inizjali. “; 

"Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-

kumitat ta' appell skont it-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 6(3), il-president 

jista' jiddeċiedi li l-kumitat ta' appell 

għandu jagħmel laqgħa ulterjuri, f'livell 

ministerjali. F'dawn il-każijiet, il-kumitat 

ta' appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi 

żmien 3 xhur mid-data ta' riferiment 

inizjali kif stabbilit fit-tielet subparagrafu 

ta' dan il-paragrafu. Fejn applikabbli, il-

Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

skadenza iqsar sabiex jiġu rispettati l-

iskadenzi stabbiliti fl-atti bażiċi rilevanti. 

 Il-Kummissjoni tista', f'każijiet 

debitament ġustifikati, tiddeċiedi li 

tistabbilixxi skadenza iqsar milll-iskadenzi 

msemmija f'dan il-paragrafu.'' 

 

Emenda  7 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (1a) Fl-Artikolu 5, it-tieni 

subparagrafu tal-paragrafu 5 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

Il-Kummissjoni għandha jkollha 
konsultazzjonijiet mal-Istati Membri. Mill-

anqas erbatax-il ġurnata qabel u sa mhux 

aktar tard minn xahar wara l-laqgħa tal-

kumitat, il-Kummissjoni għandha tinforma 

lill-membri tal-kumitat bir-riżultati ta' 

dawk il-konsultazzjonijiet u tippreżenta 

abbozz ta' att ta' implimentazzjoni lill-

kumitat ta' appell. B'deroga mill-Artikolu 

3(7), il-kumitat ta' appell għandu jiltaqa' 

mhux qabel 14-il ġurnata minn u sa mhux 

aktar tard minn xahar wara l-

preżentazzjoni tal-abbozz tal-att ta' 

implimentazzjoni. Il-kumitat ta' appell 

għandu jagħti l-opinjoni tiegħu skont l-

Artikolu 6. Il-limiti ta' żmien stipulati f'dan 

il-paragrafu għandhom japplikaw mingħajr 

preġudizzju għall-ħtieġa li jiġu rispettati l-

iskadenzi stipulati fl-atti bażiċi rilevanti." 

"Il-Kummissjoni għandha twettaq 

konsultazzjonijiet mal-Istati Membri. Mill-

anqas 10 ijiem u sa mhux aktar tard minn 

21 ġurnata wara l-laqgħa tal-kumitat, il-

Kummissjoni għandha tinforma lill-

membri tal-kumitat bir-riżultati ta' dawk il-

konsultazzjonijiet u tippreżenta abbozz ta' 

att ta' implimentazzjoni lill-kumitat ta' 

appell. B'deroga mill-Artikolu 3(7), il-

kumitat ta' appell għandu jiltaqa' mhux 

qabel 10 ijiem u sa mhux aktar tard minn 

21 ġurnata wara l-preżentazzjoni tal-

abbozz tal-att ta' implimentazzjoni. Il-

kumitat ta' appell għandu jagħti l-opinjoni 

tiegħu skont l-Artikolu 6. Il-limiti ta' żmien 

stipulati f'dan il-paragrafu għandhom 

japplikaw mingħajr preġudizzju għall-

ħtieġa li jiġu rispettati l-iskadenzi stipulati 

fl-atti bażiċi rilevanti. Il-Kummissjoni 

għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew 

bl-opinjoni tal-kumitat ta' appell.'' 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=MT) 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 6 - paragrafu 3a - subparagrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għandu jiddaħħal il-paragrafu 3a li 

ġej: 

(b) għandu jiddaħħal il-paragrafu 3a li 

ġej: 
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''3a. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-

kumitat ta' appell, il-Kummissjoni tista' 

tirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill għal 

opinjoni li tindika l-opinjonijiet u l-

orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 

usa' tan-nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-

implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 

politiċi u internazzjonali. Il-Kummissjoni 

għandha tqis kwalunkwe pożizzjoni 

espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 

r-riferiment. F'każijiet debitament 

ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 

skadenza iqsar fir-riferiment. 

''3a. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-

kumitat ta' appell, il-Kummissjoni tista' 

tirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill għal 

opinjoni li tindika l-opinjonijiet u l-

orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 

usa' tan-nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-

implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 

politiċi u internazzjonali. Il-Kummissjoni 

għandha tqis kwalunkwe pożizzjoni 

espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 

r-riferiment. F'każijiet debitament 

ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 

skadenza iqsar fir-riferiment. Fejn 

applikabbli, il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi skadenza iqsar sabiex jiġu 

rrispettati l-iskadenzi stabbiliti fl-atti 

bażiċi rilevanti." 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e 

 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) ir-riżultati tal-vot inklużi, fil-każ 

tal-kumitat ta' appell, il-voti espressi mir-

rappreżentant ta' kull Stat Membru; 

(e) ir-riżultati tal-votazzjoni inklużi, 

fil-każ li l-kumitat ma jagħti l-ebda 

opinjoni u, fil-każ tal-kumitat ta' appell, il-

voti espressi mir-rappreżentant ta' kull Stat 

Membru; 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 182/2011 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Fl-Artikolu 11, jiżdied il-paragrafu 

li ġej: 



 

PE610.686v02-00 10/12 AD\1140988MT.docx 

MT 

 "Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

għandu jkollhom xahar biex jagħtu 

indikazzjoni kif imsemmi fl-ewwel 

paragrafu, li jibda mid-data li fiha jiġi 

riċevut l-abbozz finali tal-att ta' 

implimentazzjoni fil-verżjonijiet 

lingwistiċi ppreżentati lill-kumitat 

ikkonċernat. Il-limitu ta' żmien ta' xahar 

ma għandux japplika f'każijiet urġenti jew 

fil-każ ta' atti ta' implimentazzjoni 

marbuta ma' kwistjonijiet amministrativi 

ta' kuljum u/jew li jkollhom perjodu ta' 

validità limitat." 

Ġustifikazzjoni 

Id-dritt ta' skrutinju mill-Parlament Ewropew ma jistax jiġi implimentat b'mod effiċjenti jekk 

il-limitu ta' żmien għall-eżerċizzju tiegħu ma jkunx magħruf. Il-limitu ta' żmien ta' xahar 

għad-dritt ta' skrutinju kien jeżisti fil-qafas preċedenti ta' komitoloġija tad-Deċiżjoni tal-

Kunsill 1999/468/KE, ġie stabbilit fil-ftehim interistituzzjonali tal-2008 bejn il-PE u l-

Kummissjoni dwar il-proċeduri ta' kumitat. Dan il-perjodu ta' żmien għandu jkun stabbilit fir-

Regolament 182/2011 attwali. 
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