
 

AD\1060797MT.doc  PE551.952v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014 - 2019  

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali 
 

2015/2040(INI) 

11.5.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

għall-Kumitat għall-Constitutional Affairs 

Proċeduri u prattiki rigward is-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, tagħlimiet li 

għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 

(2015/2040(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Jean-Marie Cavada 

 



 

PE551.952v02-00 2/5 AD\1060797MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1060797MT.doc 3/5 PE551.952v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-garanzija ta' indipendenza tal-Kummissarji nnominati; 

iqis li l-iskrutinju tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji għandu jibqa' ta' 

kompetenza esklussiva tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali; iqis, madankollu, li l-kamp ta' 

applikazzjoni attwali tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji huwa limitat wisq, 

u jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-regoli tagħha dwar dan mill-aktar fis possibbli; 

2. Huwa tal-opinjoni li l-analiżi tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji tal-Kummissarji 

nnominati tikkonsisti mhux biss fil-verifika li d-dikjarazzjoni tkun ġiet ikkompletata 

b'mod xieraq, iżda wkoll biex tiddetermina jekk il-kontenut tagħha jindikax kunflitt ta' 

interessi; iqis, f'dak il-każ, li l-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu jkollu setgħa ta' 

skrutinju msaħħa, inkluża, b'mod partikolari, il-possibilità li jordna d-divulgazzjoni ta' 

kwalunkwe informazzjoni ulterjuri meħtieġa biex issir valutazzjoni bir-reqqa tad-

dikjarazzjonijiet u s-setgħa li tintalab il-preżenza tal-Kummissarju nnominat biex iwieġeb 

aktar mistoqsijiet abbażi tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji mingħajr ma jinkiser il-privileġġ 

tal-kumitat ewlieni li jwettaq is-seduta tas-smigħ; 

3. Iqis li d-dikjarazzjonijiet ta' interessi finanzjarji jridu jinkludu l-interessi tal-familji, kif 

previst fl-Artikolu 1.6 tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Kummissarji; 

4. Jinnota li l-Kummissjoni għandha r-responsabilità li tidentifika kwalunkwe kunflitt ta' 

interess li jista' jxekkel lill-Membri tagħha milli jwettqu l-kompiti tagħhom, u hu tal-

fehma, għalhekk, li l-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tivverifika u tiggarantixxi 

l-akkuratezza u l-kompletezza tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi finanzjarji sottomessi mill-

Kummissarju nnominat qabel is-seduti tas-smigħ tagħhom quddiem il-Parlament; 

5. Jipproponi li għandu jitwettaq rapport fuq inizjattiva proprja b'mod speċifiku rigward il- 

kwistjoni tal-kunflitti ta' interess fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji magħmula mill-

Kummissarji nnominati; 

6. Iqis li huwa mixtieq li jkun hemm allinjament akbar bejn il-portafolli tal-Kummissarji u l-

oqsma ta' kompetenzi rispettivi tal-kumitati parlamentari, mingħajr il-privileġġ ta' kull 

istituzzjoni li tiddetermina jekk l-istruttura u l-kompożizzjoni interna tagħha hijiex qed 

tinkiser minn istituzzjoni oħra; 

7. Huwa tal-opinjoni li s-seduti tas-smigħ mwettqa mill-kumitati responsabbli huma 

importanti bħala mezz mhux biss ta' verifika tal-personalità tan-nominati u tal-prijoritajiet 

politiċi tagħhom, iżda wkoll biex tkun ivverifikata l-attiduni u l-abilità tagħhom biex 

iwettqu d-doveri tagħhom; jenfasizza li n-nominati għal karigi bħall-Viċi Presidenti tal-

Kummissjoni, għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħan-nominati l-oħra; 

8. Jenfasizza li l-iskop tas-seduti tas-smigħ għandu jkun biex il-Kummissarji nominati 

jingħataw opportunità ugwali u ġusta biex jippreżentaw lilhom infushom u l-opinjonijiet 

tagħhom bi qbil mal-Anness XVI tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, 
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b'enfasi partikolari fuq l-imparzjalità u n-newtralità politika tal-proċedura; 

9. Jenfasizza l-bżonn li tinkiseb il-parità tal-ġeneru fost il- membri tal-Kulleġġ tal-

Kummissarji; 

10. Huwa tal-opinjoni li għandu jkun hemm aktar flessibilità, b'mod partikolari f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-ħin allokat għall-mistoqsijiet supplimentari u għat-tweġibiet tal-

kandidati; 

11. Huwa tal-opinjoni li l-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu permessi jressqu 

immedjatament mistoqsijiet ta' segwitu (pereżempju, tista' titħalla 30 sekonda għall-

mistoqsija ta' segwitu u minuta għat-tweġiba); 

12. Huwa tal-opinjoni li għandhom jitfasslu regoli, b'mod partikolari rigward l-iskadenzi, li 

jikkontrollaw is-seduti ta' smigħ ta' nominati sostituti, sabiex dawn tal-aħħar ma jkunux fi 

żvantaġġ fir-rigward tal-Kummissarji nominati li jkunu nstemgħu oriġinarjament; jitlob 

għalhekk għal regoli li jiggvernaw is-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji nominati li 

għandhom jitfasslu fi ftehim interistituzzjonali; 

13. Huwa tal-opinjoni li f'każijiet fejn il-koordinaturi ma jilħqux kunsens dwar il-

valutazzjoni ta' Kummissarju nnominat, id-deċiżjoni finali għandha titressaq għal votazzjoni 

b'sejħa tal-ismijiet fil-Kumitat. 
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RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT 

Data tal-adozzjoni 7.5.2015    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

14 

0 
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Membri preżenti għall-votazzjoni finali Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese 

Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 

Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie 

Rozière, Cecilia Wikström 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Morten Messerschmidt 

 
 


