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Chairperson
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-
iffirmar ta' Protokoll bejn il-Komunita Ewropea, Il-Konfederazzjoni Żvizzera u 
l-Prinċipalita ta' Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipalita ta' Liechtenstein 
mal-Ftehima bejn il-Komunita Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li 
tikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli 
għall-eżaminazzjoni ta' talba għall-ażil li saret fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera 
(COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Għażiż Chairman,

Permezz ta' l-ittra tal-21 ta' Marzu 2007, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skond l-
Artikolu 35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra jekk kinitx valida u korretta l-bażi 
legali tal-proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-kumitat ikkunsidra l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu li saret fil-11 ta' Ġunju 
2007.

Din l-ittra turi li fit-13 ta' Ottubru 2005, il-Parlament approva l-konklużjoni ta' ftehima ma' l-
Iżvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-
eżaminazzjoni ta' talba għall-ażil li saret fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera, wara li kkunsidra l-
opinjoni tal-Kumitat ta' l-Affarijiet Legali, li kkunsidra li l-bażi legali adegwat kien it-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tat-Trattat KE.

                                               
1 Ghadha mhix ippubblikata fil-GU.
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Fir-rigward tal-proposti li bħalissa qed jiġu kkunsidrati, dawn huma relatati mal-konklużjoni 
ta' Protokoll għall-ftehima ma' l-Iżvizzera biex il-Prinċipalita ta' Liechtenstein titħalla 
taderixxi ma' din.

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili juri li hemm dispożizzjoni dwar l-adeżjoni ta' Liechtenstein 
fil-ftehima prinċipali, l-aktar fl-Artikolu 15 tal-Ftehima Eurodac/Dublin ma' l-Iżvizzera.

Il-Kumitat jinnota wkoll li l-kwistjoni li tikkonċerna l-kunsens tal-Parlament terġa' titfaċċa 
minħabba l-fatt li l-Protokoll jestendi l-Kumitati Konġunti/Imħallta billi jinkludi lil 
Liechtenstein bħala parti kontraenti. Dik ir-raġuni hija msaħħa mill-fatt li l-Kumitati 
għandhom l-rwol li jieħdu deċiżjoni fir-rigward tal-Protokoll.

Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-fatt li l-istess 
argumenti legali li jappoġġjaw l-inklużjoni ta' l-Artikolu 300(3), it-tieni subparagrafu 
(kunsens), bħala l-bażi legali adegwat minflok l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu 
(konsultazzjoni), jista' japplika għall-konklużjoni tal-Protokoll bl-istess mod kif il-Parlament 
argumenta li dawn applikaw fir-rigward tal-konklużjoni tal-ftehima prinċipali ma' l-Iżvizzera.

Dispożizzjonijiet pertinenti tat-Trattat KE

Artikolu 300(3)
3. Il-Kunsill għandu jikkonkludi l-akkordju wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, ħlief 
għal kull akkordju li jissemma' fl-Artikolu 133(3), inklużi każijiet fejn il-ftehim ikun ikopri 
qasam li għalih tinħtieġ il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 jew dik imsemmija fl-Artikolu 
252 għall-adozzjoni ta' regoli interni. Il-Parlament Ewropew għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
f'terminu ta' żmien li l-Kunsill jista' jiffissa skond l-urġenza tal-każ. Fin-nuqqas ta' opinjoni 
f'dak it-terminu ta' żmien, il-Kunsill jista' jaġixxi.

B'deroga mis-subparagrafu preċedenti, kull akkordju li jissemma' fl-Artikolu 310, kull 
akkordju ieħor li jistabbilixxi struttura istituzzjonali speċifika billi jorganizza proċedura ta' 
kooperazzjoni, akkordju b'implikazzjonijiet importanti għall-estimi tal-Komunita u kull 
akkordju li jwassal għall-emenda ta' xi att adottat taħt il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 
għandhom jiġu konklużi wara li jinkiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew.

Evalwazzjoni

Id-domanda li trid tiġi determinata hija jekk il-ftehima konċernata twaqqafx struttura 
istituzzjonali speċifika billi jiġu organizzati proċeduri ta' koperazzjoni.

Jidher, in limine, mill-każistika kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja1 li l-għażla tal-bażi legali ta' 
atti Komunitarji għandha tiġi determinata biss b'referenza għal kriterji oġġettivi li huma 
suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, u b'mod partikulari l-għan u l-kontenut ta' l-att propost. 

                                               
1 Ara l-Kawża C-338/01 Il-Kummissjoni v. Il-Kunsill [2004] ECR. I-7829, para. 54; Kawża C-211/01 Il-
Kummissjoni v. Il-Kunsill [2003] ECR. I-8913, para. 38; Kawża 62/88, Il-Greċja v. Il-Kunsill [1990] ECR 1527,
Paragrafu 62
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Il-proposti huma relatati speċifikament ma' l-iffirmar ta' Protokoll dwar l-adeżjoni ta' 
Liechtenstein ma' ftehima diġa konkluża mal-Konfederazzjoni Żvizzera. 

Billi l-Qorti tal-Ġustizzja għad trid tinterpreta l-kunċett ta' "struttura istituzzjonali speċifika" 
skond it-tifsira tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3), il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
sostna li l-Ftehima prinċipali rrikjediet il-kunsens tal-Parlament skond it-tieni paragrafu ta' l-
Artikolu 300(3) fuq il-bażi li din tistabbilixxi b'mod ċar "struttura istituzzjonali speċifika" (il-
Kumitati Konġunti/Imħallta li hemm dispożizzjonijiet għalihom jimplikaw il-ħolqien ta' 
struttura organizzattiva li għandha d-diskrezzjoni li tieħu deċiżjonijiet li jorbtu lill-partijiet 
kontraenti, b'mod partikulari fir-rigward taż-żamma tal-Ftehima u r-riżoluzzjoni ta' disputa).

Jidher ukoll li ġeneralment il-protokolli jiġu konklużi fuq l-istess bażi legali bħall-ftehima 
prinċipali.

Fl-aħħar nett, meta l-Protokoll jiġi konkluż, l-istruttura istituzzjonali nnifisha tiġi modifikata 
formalment, peress li l-Kumitati Konġunti/Imħallta se jiġu estiżi permezz ta' l-inklużjoni ta' 
Membri ġodda - li jirrappreżentaw lil Liechtenstein. Minħabba dan, huwa meqjus li l-proposti 
għal deċiżjonijiet tal-Kunsill huma maħsuba biex jimmodifikaw "l-struttura istituzzjonali 
speċifika" li hemm dispożizzjonijiet għaliha fil-Ftehima prinċipali, u għalhekk għandu jkun 
hemm referenza għat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tat-Trattat KE. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta' dan, huwa meqjus li: il-proposti għal Deċiżjonijiet tal-Kunsill huma maħsuba 
biex jimmodifikaw "l-struttura istituzzjonali speċifika" li hemm dispożizzjonijiet għaliha fil-
Ftehima prinċipali, li l-Protokoll propost jagħmel parti integrali minnha.

Fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta' Ġunju 2007 il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk iddeċieda, 
unanimament 1fn , li jirrakkomanda li l-bażi legali għandu jinbidel sabiex jirreferi għat-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 300(3) tat-Trattat tal-KE, li jirrikjedi il-kunsens u mhux 
sempliċiment il-konsultazzjoni tal-Parlament.

Dejjem tieghek,

Giuseppe Gargani 

                                               
1 Dawn li gejjin kienu prezenti ghall-votazzjoni finali: Cristian Dumitrescu (Aġent Chairperson), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (Viċi-chairperson), Manuel Medina Ortega (rapporteur għal opinjoni), Carlo Casini, 
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-
Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina u Tadeusz 
Zwiefka.
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