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Bank Ċentrali Ewropew 
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jiġġestixxi l-munita unika tal-UE – l-euro – u jipprova jiggarantixxi l-istabilità tal-prezzijiet fl-UE. Huwa responsabbli mit-tiswir u mill-
implimentazzjoni tal-politika ekonomika u monetarja tal-UE. Dan huwa wieħed mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Bank Ewropew tal-Investiment 
Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) isostni l-proġetti fl-Istati Membri tal-UE u jinvesti fil-pajjiżi membri futuri u fil-pajjiżi sħab. Jissellef il-flus mis-swieq tal-kapital
pjuttost milli jisfrutta l-baġit tal-UE u jisilfu b'kundizzjonijiet favorevoli għal proġetti konformi mal-objettivi tal-politiki tal-UE. Huwa ta' proprjetà tas-28 Stat Membru
tal-UE.

COREPER 
Il-COREPER huwa kumitat tal-Kunsill magħmul mir-rappreżentanti permanenti tal-Istati Membri, li jħejji x-xogħlijiet tal-Kunsill. Il-COREPER I jinkludi l-viċi
ambaxxaturi u fil-COREPER II jiltaqgħu l-ambaxxaturi.

Deċiżjoni 
Id-"deċiżjoni" torbot lid-destinatarji tagħha (eż. Stat Membru tal-UE jew kumpanija individwali) u tapplika direttament.

Dikjarazzjoni bil-miktub 
Dikjarazzjoni bil-miktub hija test ta' massimu ta' 200 kelma dwar tema li tidħol fl-isfera ta' attivitajiet tal-Unjoni Ewropea, imressqa minn massimu ta' ħames Membri
Parlamentari. Jekk tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri Parlamentari, din tintbagħat lill-istituzzjoni li lilha tkun indirizzata. Il-Membri Parlamentari jistgħu jużaw
id-dikjarazzjonijiet bil-miktub biex iniedu jew jerġgħu jniedu dibattitu dwar tema li tidħol fl-ambitu ta' kompetenza tal-UE.

Direttiva 
Id-"direttiva" hija att leġiżlattiv li tistabbilixxi objettiv li għandu jintlaħaq mill-Istati Membri kollha tal-UE, iżda tħalli l-metodu għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri.

Dritt ta' inizjattiva 
Id-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni jagħti s-setgħa lil din l-istituzzjoni biex tifformula proposti, minħabba li t-Trattati jipprevedu dan espliċitament jew minħabba li l-
Kummissjoni tqis li dan huwa neċessarju. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jistgħu jitolbu wkoll lill-Kummisssjoni tressaq proposti.

Dritt tal-Unjoni Ewropea 
Id-dritt tal-Unjoni Ewropea jinqasam f'leġiżlazzjoni 'primarja' u 'sekondarja'. It-trattati (leġiżlazzjoni primarja) huma l-bażi tal-azzjonijiet kollha tal-UE. Il-leġiżlazzjoni
sekondarja – li tinkludi r-regolamenti, id-direttivi u d-deċiżjonijiet – tissejjes fuq il-prinċipji u l-objettivi stabbiliti fit-trattati.

Ġurnal Uffiċjali 
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) fih il-leġiżlazzjoni, l-informazzjoni u l-avviżi u l-attività leġiżlattiva preliminari tal-UE. Huwa ppubblikat kull jum ta' xogħol
bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. L-atti ġuridiċi ppubblikati fil-ĠU biss huma vinkolanti.

Green Paper 
Il-Green Papers huma ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li jistimolaw id-diskussjoni mal-partijiet interessati f'livell Ewropew. Jistgħu jwasslu għal
proposti għal azzjonijiet tal-UE, definiti fil-White Papers.

Grupp għar-relazzjonijiet interistituzzjonali 
Dan huwa korp tal-Kummissjoni inkarigat mill-koordinament tar-relazzjonijiet politiċi, leġiżlattivi u amministrattivi mal-istituzzjonijiet l-oħrajn, partikolarment il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ilaqqa' lil membri mill-kabinetti kollha tal-Kummissarji bil-kompitu ta' monitoraġġ tal-affarijiet interistituzzjonali. 

Grupp politiku 
Il-Membri Parlamentari huma organizzati mhux skont in-nazzjonalità, iżda skont l-affiljazzjoni politika. Attwalment jeżistu seba' gruppi politiċi fi ħdan il-Parlament
Ewropew. Il-Membri jistgħu jkunu parti minn grupp politiku wieħed biss. Uħud mill-Membri Parlamentari mhuma parti mill-ebda grupp politiku u huma magħrufin
bħala membri mhux affiljati.

Inizjattiva taċ-ċittadini 
L-inizjattiva taċ-ċittadini tħalli lil miljun ċittadin minn almenu kwart tal-Istati Membri tal-UE jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tressaq proposti għal liġijiet ġodda fl-
oqsma li fihom hi kompetenti.

Karta oranġjo 
Meta l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva ġdida, din tal-aħħar tintbagħat lill-parlamenti nazzjonali. Jekk il-maġġoranza ta' dawn l-entitajiet tqis li l-abbozz
ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-Kummissjoni għandha terġa' teżamina l-proposta. Jekk iżżomm il-proposta, għandha tiġġustifika
l-pożizzjoni tagħha permezz ta' opinjoni motivata. Jekk il-Kunsill u l-Parlament jivvotaw kontra l-proposta fl-ewwel qari, din tiġi abbandunata.

Karta safra 
Meta l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva ġdida, din tintbagħat lill-parlamenti nazzjonali. Jekk terz minnhom iqisu li l-abbozz ta' liġi mhuwiex konformi
mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-proposta u tiddeċiedi jekk għandhiex iżommha, temendaha jew tirtiraha u tiġġustifika d-
deċiżjoni tagħha.

Kodeċiżjoni 
Terminu użat preċedentement għal dik li llum hija l-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Għadu jintuża ħafna informalment.

Konċiljazzjoni 
Il-konċiljazzjoni hija t-tielet jew l-aħħar fażi tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Din issir meta l-Parlament u l-Kunsill ma jirnexxilhomx jilħqu qbil dwar proposta
leġiżlattiva matul l-ewwel u t-tieni qari. Id-delegazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament jipprovaw isibu kompromess aċċettabbli għat-tnejn li huma.

Konferenza tal-Presidenti 
Il-Konferenza tal-Presidenti torganizza l-ħidma tal-Parlament u l-ippjanar leġiżlattiv, tiddeċiedi dwar ir-responsabilitajiet u l-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-
delegazzjonijiet u hija responsabbli mir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, mal-parlamenti nazzjonali u mal-pajjiżi li mhumiex fl-UE. Tinkludi l-President
tal-PE u l-Presidenti tal-gruppi politiċi.

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-Parlament tikkonsisti mill-Presidenti tal-kumitati permamenti u temporanji kollha. Il-kompitu tagħha huwa dak li ttejjeb il-
kooperazzjoni bejn il-kumitati tal-PE.

Konsultazzjoni pubblika 
Fil-konsultazzjonijiet pubbliċi l-Kummissjoni Ewropea titlob lid-diversi partijiet interessati – bħal awtoritajiet pubbliċi, awtoritajiet tal-Istati Membri, impriżi,
organizzazzjonijiet (privati), assoċjazzjonijiet tal-industrija, ċittadini – jippreżentaw fehmiethom dwar il-leġiżlazzjoni ppjanata. Il-konsultazzjoni spiss tieħu l-forma ta'
kwestjonarju b'mistoqsijiet bi tweġibiet liberi u b'għażliet predefiniti.

Kulleġġ tal-Kummissarji 
Il-Kulleġġ huwa magħmul minn 28 Kummissarju Ewropew.

Kumitat assoċjat 
Jekk kwistjoni li trid tkun diskussa mill-Parlament tidħol fl-ambitu ta' kompetenza b'mod kważi ndaqs ta' żewġ kumitati jew aktar, jew partijiet tal-kwistjoni jidħlu fl-
ambitu ta' kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, kumitat wieħed jiġi ddikjarat il-kumitat responsabbli mis-suġġett u l-ieħor/l-oħrajn il-kumitat(i) assoċjat(i). Il-
kumitat responsabbli mis-suġġett u dak jew dawk assoċjati jaħdmu skont kalendarju maqbul konġuntament, u r-rapporteurs jinformaw lil xulxin u jipprovaw jaqblu
fuq it-testi li jiġu proposti lill-kumitati u dwar il-pożizzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-emendi. Huma jaqsmu l-oqsma ta' kompetenza.

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa korp konsultattiv tal-UE magħmul minn 353 membru li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, min iħaddem u l-ħaddiema.
Jeħtieġ ikun ikkonsultat matul il-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE dwar l-politika ekonomika u soċjali.

Kumitat ta' Konċiljazzjoni 
Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jiltaqa' matul il-fażi ta' konċiljazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Huwa magħmul mill-istess numru ta' rappreżentanti tal-Istati
Membri u ta' Membri Parlamentari (attwalment 28/28). Il-Kumitat huwa responsabbli mit-tfassil ta' test konġunt, li jitressaq lill-Kunsill u lill-Parlament għall-
approvazzjoni fit-tielet qari.

Kumitat tal-Parlament Ewropew 
L-20 kumitat permanenti tal-Parlament Ewropew ifasslu, jemendaw u jadottaw il-proposti leġiżlattivi, li mbagħad jiġu vvotati mill-PE kollu waqt is-sessjonijiet
plenarji. Il-kompożizzjoni politika tal-kumitati tirrifletti dik tal-Parlament. Il-PE jista' joħloq sottokumitati, kumitati temporanji speċjali u kumitati formali ta' inkjesta.

Kumitat tar-Reġjuni 
Il-Kumitat tar-Reġjuni huwa korp konsultattiv tal-Unjoni Ewropea, magħmul minn 353 membru li jirrappreżentaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Jeħtieġ ikun
kkonsultat matul il-proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE fl-oqsma li ġejjin: koeżjoni ekonomika u soċjali, netwerks trans-Ewropej tal-infrastruttura, saħħa,
edukazzjoni u kultura, politika tal-impjiegi, politika soċjali, ambjent, taħriġ vokazzjonali u trasport.

Kummissarju 
Il-Kummissjoni Ewropea hija magħmula minn Kummissarji, kull wieħed minnhom huwa assenjat ir-responsabilità għal qasam politiku speċifiku mill-President tal-
Kummissjoni. Attwalment il-Kummissarji huma 28: wieħed għal kull Stat Membru.

Kummissjoni Ewropea 
Il-Kummissjoni Ewropea (KE) hija l-fergħa eżekuttiva tal-UE u tirrappreżenta l-interessi tal-UE fit-totalità tagħha. Tipproponi leġiżlazzjoni ġdida tal-UE u tiggarantixxi
l-applikazzjoni korretta tagħha. Din hija waħda mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Kunsill Ewropew 
Il-Kunsill Ewropew ilaqqa' l-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern tal-Istati Membri tal-UE. Jadotta deċiżjonijiet dwar il-prijoritajiet politiċi ġenerali u l-inizjattivi importanti. Ma
jeżerċitax il-poter leġiżlattiv. Dan huwa wieħed mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ġeneralment magħruf bħala l-Kunsill (preċedentement il-Kunsill tal-Ministri), jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE.
Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jadotta l-leġiżlazzjoni proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa wieħed mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Laqgħat konġunti tal-kumitati 
Jekk kwistjoni rriferita lill-Parlament ma tistax tkun assenjata lil kumitat responsabbli minħabba li tidħol b'mod ċar fl-ambitu ta' kompetenza ta' diversi kumitati, ir-
rapporteurs rispettivi jfasslu abbozz ta' rapport uniku, li fuqu jivvotaw konġuntament il-kumitati kkonċernati, taħt il-presidenza konġunta tal-Presidenti tal-kumitati.

Lingwa uffiċjali 
Il-lingwi uffiċjali tal-UE huma 24: Bulgaru, Ċek, Daniż, Estonjan, Finlandiż, Franċiż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Irlandiż, Kroat, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk,
Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Taljan u Ungeriż. Il-leġiżlazzjoni kollha tal-UE hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali kollha.

Maġġoranza assoluta (fil-Parlament Ewropew) 
Il-maġġoranza assoluta hija l-maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament Ewropew (inklużi dawk assenti jew mhux votanti). Fil-konfigurazzjoni attwali tiegħu b'751
Membru, il-limitu minimu għall-maġġoranza assoluta huwa 376 vot.

Maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill 
Maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill hija ekwivalenti għal 55% tal-membri tal-Kunsill (stati membri), magħmula minn minimu ta' 16 –il pajjiż li jirrappreżentaw tal-anqas
65% tal-popolazzjoni tal-UE. Ftehim bejn tal-anqas erba` stati membri huwa meħtieġ biex tkun imblukkata deċizjoni tal-Kunsil.

Maġġoranza sempliċi (fil-Parlament Ewropew) 
Proposta adottata b'maġġoranza sempliċi hija approvata jekk in-numru tal-voti favorevoli huwa ogħla min-numru tal-voti kontra.

Membru tal-Parlament Ewropew 
Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma eletti direttament għal perjodu ta' ħames snin. Is-751 Membru Parlamentari jirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-UE.

Mistoqsijiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet parlamentari huma indirizzati mill-Membri Parlamentari lill-istituzzjonijiet u lill-korpi l-oħrajn tal-UE. Id-destinatarju jeħtieġ li jagħti tweġiba f'terminu
stabbilit. Il-mistoqsijiet parlamentari jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fil-konfront tal-istituzzjonijiet u tal-korpi l-oħrajn tal-UE.

Opinjoni (ta' kumitat) 
Il-kumitat parlamentari inkarigat minn kwistjoni jista' jitlob l-opinjoni tal-kumitati l-oħra. Il-President u r-rapporteur tal-kumitat li jesprimi opinjoni spiss huma
mistiedna jipparteċipaw fil-laqgħat tal-kumitat responsabbli. L-opinjoni spiss tieħu l-forma ta' rapport bil-miktub.

Parlament Ewropew 
Magħmul minn 751 Membru Parlamentari eletti direttament mis-28 Stat Membru, il-Parlament Ewropew (PE) jirrappreżenta ċ-ċittadini tal-UE. Jaġixxi bħala
koleġiżlatur mal-Kunsill fi kważi t-totalità tas-setturi tad-dritt tal-UE u għandu l-fakultà jitlob rendikont mill-istituzzjonijiet tal-UE dwar l-operat tagħhom. Dan huwa
wieħed mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Petizzjonjiet lill-Parlament Ewropew 
Kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew residenti fit-territorju tagħha kif ukoll kwalunkwe kumpanija, organizzazzjoni jew assoċjazzjoni bis-sede uffiċjali tagħha
fl-UE, jistgħu jressqu petizzjoni lill-Parlament dwar kwalunkwe suġġett li jidħol fl-ambitu ta' kompetenza tal-UE u li jolqothom direttament. Dawn il-petizzjonijiet
jagħtu lill-Parlament Ewropew l-opportunità li jiġbed l-attenzjoni lejn kwalunkwe ksur tad-drittijiet ta' ċittadini Ewropej min-naħa ta' Stat Membru, ta' awtorità lokali
jew ta' istituzzjoni oħra.

Plenarja 
Is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament isiru tnax-il darba fis-sena fi Strasburgu, u s-sessjonijiet plenarji l-qosra jsiru fi Brussell. Il-plenarja tlaqqa' s-751 Membru
Parlamentari kollha bil-għan li jiddiskutu u jivvotaw dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE kif ukoll jadottaw pożizzjoni dwar kwistjonijiet politiċi.

President tal-Parlament Ewropew 
Il-President tal-Parlament Ewropew jippresjedi s-sessjonijiet plenarji, il-Konferenza tal-Presidenti u l-Bureau (magħmul mill-viċi presidenti tal-PE). Jirrappreżenta l-
Parlament fi ħdan l-UE u fuq livell internazzjonali.

Presidenza tal-Kunsill 
Il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tgħaddi kull sitt xhur minn Stat Membru għall-ieħor b'sistema ta' rotazzjoni. Jeżistu għaxar konfigurazzjonijiet tal-Kunsill,
kull waħda minnhom hija ppreseduta mill-ministru kompetenti tal-Istat Membru fil-Presidenza, barra mill-Kunsill "Affarijiet Barranin" li hu ppresedut permanentement
mir-Rappreżentant Għoli għall-politika barranija u ta' sigurtà.

Proċedura leġiżlattiva ordinarja 
Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (dik li kienet l-kodeċiżjoni), il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jiddeċiedu konġuntament dwar il-proposti
tal-Kummissjoni rigward firxa wiesgħa ta' setturi (pereżempju l-governanza ekonomika, l-immigrazzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-ambjent u l-ħarsien tal-konsumaturi).
Il-parti l-kbira tad-dritt tal-UE llum hija adottata b'dan il-mod.

Proporzjonalità 
Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, l-involviment tal-istituzzjonijiet tal-UE jrid ikun limitat għal dak li huwa meħtieġ biex jinkisbu l-objettivi tat-Trattati. 

Proposta modifikata (proposta tal-Kummissjoni wara l-ewwel qari tal-PE) 
Bejn l-ewwel qari fil-Parlament u l-ewwel qari fil-Kunsill, il-Kummissjoni tista' timmodifika l-proposta tagħha biex tinkorpora l-emendi tal-Parlament li, fil-fehma
tagħha, itejbu l-proposta inizjali u/jew probabbilment jiffaċilitaw qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill.

Punt A 
L-aġendi tal-Kunsill huma maqsumin f'punti A u punti B. Il-punti A huma dawk li għalihom intlaħaq qbil u li jistgħu jkunu adottati mingħajr dibattitu. Dan ma jeskludix
li membru tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni jesprimi opinjoni ladarba l-punt ikun sottopost għal votazzjoni.

Punt B 
L-aġendi tal-Kunsill huma maqsumin f'punti A u punti B. Il-punti B huma dawk li għalihom ma ntlaħaqx qbil u li jsir dibattitu dwarhom. Spiss dawn jirrigwardaw
kwistjonijiet politikament delikati.

Qorti Ewropea tal-Awdituri 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija inkarigata mill-awditjar tal-finanzi tal-UE. Ir-rwol tagħha jikkonsisti fit-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u fil-preżentazzjoni ta'
rapporti dwar l-użu tal-fondi pubbliċi. Din hija waħda mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
Il-Qorti tal-Ġustizzja (QtĠ) tinterpreta d-dritt tal-Unjoni Ewropea u taċċerta li dan huwa applikat uniformement fl-Istati Membri kollha. Barra minn hekk tirriżolvi t-
tilwim legali bejn il-gvernijiet tal-UE, l-individwi, il-kumpaniji jew l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet tal-UE. Din hija waħda mis-seba' istituzzjonijiet tal-UE.

Rapport 
Meta proposta tal-Kummissjoni tintbagħat għand kumitat parlamentari, dan tal-aħħar jaħtar rapporteur biex iħejji rapport, li normalment jikkonsisti f'sensiela ta'
emendi għall-proposta, ġustifikazzjonijiet qosra u nota ta' spjegazzjoni, inkluża dikjarazzjoni finanzjarja li tivvaluta l-impatt finanzjarju tal-proposta u l-kompatibilità
tagħha mal-baġit fit-tul.

Rapport fuq inizjattiva proprja 
Barra mir-rapporti leġiżlattivi, il-kumitati parlamentari jistgħu joħorġu "rapporti fuq inizjattiva proprja" dwar kwistjonijiet li jidħlu fl-ambitu ta' kompetenza tagħhom.
Dawn ir-rapporti jistgħu jikkostitwixxu strument ta' sensibilizzazzjoni dwar kwistjoni partikolari.

Rapporteur 
Il-Membru Parlamentari, maħtur mill-kumitat parlamentari responsabbli għall-eżami tal-proposta leġiżlattiva, li se jmexxi l-proposta fi ħdan il-proċeduri tal-PE u se
jħejji rapport dwarha.

Regolament 
Ir-"regolament" huwa forma li tapplika direttament tad-dritt tal-UE, b'effikaċja ġuridika vinkolanti fl-Istati Membri kollha. Mhi neċessarja l-ebda azzjoni min-naħa tal-
gvernijiet nazzjonali biex jimplimentaw ir-regolamenti tal-UE.

Seduta ta' smigħ 
Kumitat parlamentari jista' jorganizza seduta ta' smigħ ma' esperti f'każ li titqies utli għal xogħlu. Is-seduti ta' smigħ huma ġeneralment pubbliċi.

Segretarju Ġenerali tal-Kunsill 
Il-kap tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill li jgħin lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew. Flimkien mal-President tal-Kunsill, jiffirma l-atti kollha adottati konġuntament mill-
Parlament u mill-Kunsill.

Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew 
L-ogħla uffiċjal tal-Parlament responsabbli mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Jiggarantixxi l-funzjonament bla intoppi tal-attivitajiet parlamentari taħt it-tmexxija
tal-President u tal-Bureau. Flimkien mal-President, jivverifika u jiffirma l-atti kollha adottati konġuntament mill-Parlament u mill-Kunsill.

Shadow rapporteur 
Ix-shadow rapporteur huwa Membru Parlamentari li jissorvelja dossier jew rapport tal-PE f'isem grupp politiku differenti minn dak tar-rapporteur.

Sussidjarjetà 
Skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-UE ma għandhiex taġixxi (għajr fl-oqsma li jidħlu fil-kompetenza esklużiva tagħha), sakemm l-azzjoni tal-UE ma tkunx aktar
effikaċi mill-azzjoni meħuda fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. Isiru kontrolli kostanti biex jiġi vverifikat li l-azzjonijiet fuq livell tal-UE huma ġġustifikati.

Test konġunt 
Dan huwa test adottat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni. Huwa sottopost għal votazzjoni unika fil-Parlament u fil-Kunsill u ma tista'
titressaq l-ebda emenda fir-rigward tiegħu.

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea – TFUE 
It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), beda ħajtu bħala t-Trattat ta' Ruma fl-1958, iżda minn dak iż-żmien ġie emendat bosta drabi. Huwa
jiddefinixxi d-dettalji organizzattivi u funzjonali tal-UE. Huwa wieħed miż-żewġ trattati prinċipali li fuqhom illum tissejjes l-UE.

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea – TUE 
It-Trattat ta' Maastricht, fis-seħħ mill-1993, ġie emendat u msemmi mill-ġdid "Trattat dwar l-Unjoni Ewropea" mit-Trattat ta' Lisbona. Huwa jistabbilixxi l-Unjoni
Ewropea bħala entità ġuridika u jistabbilixxi l-valuri, l-għanijiet, l-istituzzjonijiet u l-kompetenzi tagħha. Huwa wieħed miż-żewġ trattati prinċipali li fuqhom illum
tissejjes l-UE.

Trattat ta' Amsterdam 
It-Trattat ta' Amsterdam daħal fis-seħħ fl-1 ta' Mejju 1999. L-iskop tiegħu kien li jirriforma l-istituzzjonijiet tal-UE bi tħejjija tad-dħul ta' Stati Membri futuri. Bis-saħħa
tiegħu ġew emendati, rinumerati u konsolidati t-trattati UE u KEE u żdied l-użu tal-kodeċiżjoni.

Trattat ta' Lisbona 
It-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2009. Jinkludi t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE). It-Trattat ta' Lisbona ta aktar setgħat lill-PE, biddel il-proċeduri ta' vot fil-Kunsill, introduċa l-inizjattiva taċ-ċittadini, ħoloq il-karigi tal-president permanenti
tal-Kunsill Ewropew, tar-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin il-ġdid, is-servizz diplomatiku l-ġdid tal-UE u ċċara liema setgħat jappartjenu għall-UE, liema
għall-Istati Membri tal-UE u liema huma kondiviżi. Biddel l-isem tal-kodeċiżjoni fi "proċedura leġiżlattiva ordinarja" u żied in-numru ta' oqsma li fihom tapplika din il-
proċedura.

Trattat ta' Maastricht 
It-Trattat ta' Maastricht, jew it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, daħal fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 1993. Huwa stabbilixxa l-Unjoni Ewropea (preċedentement l-UE
kienet il-Komunitajiet Ewropej), introduċa l-kodeċiżjoni u l-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet tal-UE fil-qasam tad-difiża u tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Witta t-triq
għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u introduċa elementi ta' unjoni politika (iċ-ċittadinanza, il-politika komuni fil-qasam tal-affarijiet barranin u tal-affarijiet interni).

Trattat ta' Nizza 
It-Trattat ta' Nizza daħal fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2003. L-iskop tiegħu kien li jirriforma lill-istituzzjonijiet b'mod li l-UE tkun tista' taħdem b'mod effiċjenti wara li tkun
laħqet in-numru ta' 25 Stat Membru. Introduċa metodi għall-modifika tal-kompożizzjoni tal-Kummissjoni u għar-ridefinizzjoni tas-sistema tal-vot fil-Kunsill.

Trattati 
It-trattat huwa ftehim vinkolanti bejn l-Istati Membri tal-UE. Jistabbilixxi l-objettivi tal-UE, ir-regoli għall-istituzzjonijiet tal-UE, il-mod kif jittieħdu d-deċiżjonijiet u r-
relazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha.

Trilogu 
Laqgħat informali li fihom jieħdu sehem il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. L-iskop tagħhom huwa li jintlaħaq qbil (dwar pakkett ta' emendi jew dwar
il-formulazzjoni ta' atti leġiżlattivi) aċċettabbli kemm għall-Kunsill kif ukoll għall-Parlament.

Unanimità (fil-Kunsill) 
L-unanimità teħtieġ li l-Istati Membri kollha li jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill jaqblu dwar proposta qabel ma din tiġi adottata. Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona
numru limitat biss ta' politiki meqjusin bħala delikati jibqgħu suġġetti għall-vot b'unanimità.

White Paper 
Il-White Papers tal-Kummissjoni huma dokumenti li fihom proposti għal azzjoni tal-UE f'qasam partikolari. F'xi każijiet, dawn isegwu Green Paper ippubblikata biex
tniedi proċess ta' konsultazzjoni fuq livell Ewropew. Meta White Paper tintlaqa' favorevolment mill-Kunsill, tista' twassal għal programm ta' azzjoni għall-Unjoni
f'qasam ikkonċernat.
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