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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-difiża tal-prerogattivi tal-Parlament quddiem il-qrati nazzjonali 
(2007/2205(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2008),[

A. billi l-Parlament Ewropew huwa l-istituzzjoni leġiżlattiva transnazzjonali prinċipali fl-
Ewropa, li barra minn hekk m'għandhiex personalità legali, u bħala tali hija ta' spiss 
imxekkla fil-ħarsien tal-prerogattivi tagħha minn problemi li huma partikulari għan-natura 
speċifika tagħha;

B. billi l-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward għandu serje ta' rimedji previsti fit-Trattat li 
jagħtuh garanzija tal-ħarsien tal-prerogattivi msemmija hawn fir-rigward ta' istituzzjonijiet 
Komunitarji oħra, bħall-proċedimenti għal nuqqas ta' azzjoni (Art. 232 tat-Trattat KE) u l-
proċedura ta' l-annullament ta' atti Komunitarji (Art. 230 tat-Trattat KE),

C. billi, madankollu, il-Parlament Ewropew m'għandux strumenti diretti bħal dawn għad-
difiża tal-prerogattivi tiegħu quddiem il-qrati nazzjonali, fuq kollox f'każ fejn sentenza 
nazzjonali tmur kontrihom, ladarba ma jistax jipparteċipa fi proċedimenti ġudizzjarji 
nazzjonali u lanqas m'għandu rikors dirett għall-Qorti tal-Ġustizzja bix jiddefendi d-
deċiżjonijiet tiegħu,

D. billi l-Parlament Ewropew ma jistax jiftaħ, lanqas bħala extrema ratio , proċedura ta' 
vjolazzjoni (Art. 226 tat-Trattat KE) kontra Stat Membru, minħabba li din hija setgħa 
esklussiva għall-Kummissjoni,

E. billi n-nuqqas ta' strumenti adegwati għad-difiża tad-deċiżjonijiet tiegħu stess jista' jxekkel
l-eżerċizzju regolari ta' l-attività tal-Parlament Ewropew bħala entità u tal-Membri tiegħu 
b'mod partikulari,

F. billi l-prinċipji ta' koperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea u ta' l-
amministrazzjoni tajba jirrikjedu li l-attività ta' l-organi Komunitarji tkun immexxija minn 
regoli tat-trasparenza u ta' l-intelliġibilità li jkuni tali li juru b'mod evidenti r-raġunijiet 
wara ċertu aġir, jew nuqqas ta' aġir,

G. billi, biex jinstab rimedju għall-problemi msessmija hawn fuq, huwa opportun li jissaħħu 
l-mezzi tal-ħarsien tal-prerogattivi parlamentari, mhux permezz ta' modifika tat-Trattat 
KE, iżda billi jkunu estrapolati mill-esperjenza tal-parlamenti nazzjonali rimedji xierqa 
għall-esiġenzi speċifiċi tal-Parlament Ewropew,

H. billi r-riżultati ta' studju li sar għal dan il-għan fuq kampjun wiesa' ta' Stati Membri juru 
biċ-ċar li l-parti l-kbira tas-sistemi legali nazzjonali jagħtu lill-parlament nazzjonali 
tagħhom rimedji legali iniżi biex jiggarantixxu mhux biss id-difiża ta' l-interessi ta' l-
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assemblea sħiħa, iżda wkoll tal-membri individwali tagħha,

I. billi l-Istati Membri huma suġġetti għall-prinċipju ta' 'koperazzjoni sinċiera u leali' 
imħaddan fl-Artikolu 10 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u li fid-dawl tal-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja l-istess Stati Membri huma obbligati 'jipprevedu sistema 
ta' rimedji legali u ta' proċedimenti intiża biex tiggarantixxi r-rispett tal-liġi u l-ħarsien 
ġudizzjarju effettiv'1,

J. billi jkun opportun li jingħataw lill-Parlament Ewropew miżuri, jekk mhux identiċi, ta' 
lanqas simili, ta' ħarsien tal-prerogattivi tiegħu stess quddiem il-poter ġudizzjarju, kemm 
jekk dan ikun irrapreżentat mill-Qorti tal-Ġustizzja kemm jekk mill-qrati nazzjonali, 
b'analoġija ma' l-istrumenti ta' ħarsien li hemm dispożizzjoni għalihom fis-sistemi 
nazzjonali, favur il-parlamenti nazzjonali,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis ir-rikjesti possibbli mill-Parlament Ewropew biex 
tattiva l-proċedura ta' vjolazzjoni kontra Stat akkużat bi ksur ta' waħda mill-prerogattivi 
parlamentari u jħeġġiġha biex tinfurmah, permezz tal-Kummissarju responsabbli jew tad-
Direttur Ġenerali tas-Servizz Legali, dejjem bil-miktub u fid-dettall, ir-raġunijiet li 
fuqhom tkun ibbażata kwalunkwe deċiżjoni tagħha f'dan ir-rigward, fuq kollox f'każ li hija 
ma tiħux azzjoni;

2. Jissuġġerixxi li l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja jkun immodifikat b'mod li jkun assigurat 
lill-Parlament Ewropew id-dritt li jressaq l-osservazzjonijiet tiegħu quddiem il-Qorti fil-
każijiet kollha fejn direttament jew indirettament jintefa dubju fuq il-prerogattivi tiegħu 
sabiex l-involviment tal-Parlament Ewropew, fejn dan ma jkunx formalment parti mill-
proċess, ma jitħalliex għad-diskrezjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja kif bħalissa hemm 
dispożizzjoni biex isir fl-Art. 24(2) ta' l-Istatut;

3. Iħeġġeġ biex ikun applikat il-mudell legali skond l-Art. 300(60) tat-Trattat KE għall-
każijiet kollha fejn il-prerogattivi tal-Parlament Ewropew jkunu mhedda serjament, u li 
jkun permess lill-Parlament li jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja għal opinjoni dwar il-
kompatibilità ta' ċertu att ta' liġi nazzjonali mal-liġi Komunitarja primarja, mingħajr 
preġudizzju għas-setgħa esklussiva tal-Kummissjoni li tibda jew le proċedura ta' 
vjolazzjoni kontra Stat li seta' kkommetta vjolazzjoni;

4. Jipproponi emenda għall-Art. 19 tar-Regolament tiegħu sabiex il-President tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali tiegħu jkun espressament maħtur biex jirrapreżenta l-Assemblea 
parlamentari fil-proċedimenti legali kollha li fihom jintefa dubju fuq il-prerogattivi 
tagħha;

5. Iqis li huwa opportun li jinkoraġġixxi politika ta' koperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew 
u l-imħallfin nazzjonali, li diġà qed tagħti previżjonijiet ta' riżultati tajbin f'uħud mill-Istati 
Membri, permezz ta' l-iżvilupp ta' prattiki proċedurali li jippermettulu li jipparteċipa fi 
proċedimenti legali quddiem imħallfin nazzjonali li jirrigwardaw il-prerogattivi tiegħu;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-adozzjoni ta' miżuri leġiżlattivi li 
jikkonċernaw l-aspetti marbuta mal-qrati tal-prerogattivi parlamentari, ladarba dawn se 

                                               
1 kawża C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores v. Kunsill (Rac. 2002, p. I-6677).
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jkunu neċessaarji sabiex tkun iggarantita l-effettività sħiħa tar-regoli li jikkonferixxu ċerti 
prerogattivi fuq il-Parlament1;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.

                                               
1 cfr.  kawża C-176/2003, Kummissjoni v. Kunsill (ECR 2005, p. I-7879): f'dan il-każ il-Qorti rrikonoxxiet li l-
leġislatur Komunitarju għandu kompetenza 'impliċita' li jadotta miżuri kriminali fi kwistjonijiet relatati mal-
ħarsien ta' l-ambjent, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Parlament Ewropew ġieli sab ruħu - u għadu jsib ruħu - f'pożizzjoni impossibbli rigward il-
ħarsien effettiv tal-prerogattivi, li t-Trattati u l-istess Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-
Bniedem espressament jirrikonoxxulu. Ir-riskju huwa għalhekk li d-drittijiet u s-setgħat 
rikonoxxuti fil-livell Komunitarju jibqgħu biss fuq il-karta, mingħajr ħarsien effettiv.
Fuq il-bażi tat-Trattati fis-seħħ, huwa meħtieġ, għalhekk, li jinstabu u jkunu valorizzati l-
mezzi li l-Parlament jista' jisfrutta biex iħares b'mod ġenwin il-prerogattivi tiegħu, li kienu 
stabbiliti bħala garanzija ta' l-indipendenza u l-funzjonalità ta' l-organu.  

Fuq livell astratt, wieħed mill-istrumenti li jista' juża l-Parlament Ewropew, f'każ ta' ksur tal-
prerogattivi tiegħu huwa proċediment għal nuqqas ta' azzjoni skond l-Art. 227 KE.

F'każ ta' ksur ta' wieħed mid-drittijiet tiegħu mħares mil-liġi Komunitarja, il-Parlament jista' 
jitlob lill-Kummissjoni biex tibda proċedura ta' vjolazzjoni skond l-Art. 226 KE. Fil-prattika, 
madankollu, dan ma jistax jiggarantixxi l-ħarsien sħiħ tal-prerogattivi tal-Parlament, ladarba l-
bidu tal-proċedura hija deċiżjoni għad-diskrezjoni tal-Kummissjoni.
Fil-każ li l-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tieħu l-ebda azzjoni, skond prinċipji bħal dak ta' l-
amministrazzjoni tajba, it-trasparenza u l-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, il-Parlament 
għandu jitlob li r-raġunijiet għal din id-deċiżjoni jkunu magħrufa. Il-Parlament għandu d-
dritt, jekk mhux għall-azzjoni tal-Kummissjoni, li ta' l-inqas ikun jaf ir-raġunijiet għalfejn hija 
ddeċidiet li ma tiħux azzjoni sabiex ikun f'pożizzjoni li jivvaluta jekk il-Kummissjoni hix 
teżerċita d-diskrezżjoni tagħha b'mod korrett u biex jifhem il-kriterji li jmexxu l-għażliet 
tagħha.

F'dak li għandu x'jaqsam mar-rappreżentanza tal-Parlament Ewropew fil-proċedimenti 
ġudizzjarji, ikun xieraq li tingħata uffiċjalment setgħa reali lill-President tal-Kumitat għall-
Affarijiet Legali biex jipparteċipa fil-proċedimenti quddiem il-qrati meta dan ikunu jinvolvu l-
prerogattivi tal-Parlament, bħala rappreżentant ta' l-Assemblea. Għal dan il-għan, huwa 
mixtieq li ssir emenda għall-Art. 19 tar-Regolament tal-Parlament sabiex il-President tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali jkun espressament maħtur biex jirrapreżenta l-Assemblea fil-
proċedimenti legali kollha li fihom jintefa dubju fuq il-prerogattivi tal-Parlament Ewropew.

B'riferenza, b'mod partikulari għall-parteċipazzjoni fil-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunità Ewropea, l-Art. 23 ta' l-Istatut tal-Qorti jipprevedi li l-Parlament ikun 
jista' jressaq osservazzjonijiet f'każ ta' rikorsi preliminari li jikkonċernaw il-validità jew l-
interpretazzjoni ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni. Madankollu, ladarba r-
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew m'humiex inklużi f'dawn l-atti, huwa mixtieq li l-
Qorti tal-Ġustizzja tiffavorixxi l-involviment tal-Parlament Ewropew fejn hemm kwistjonijiet 
dwar il-prerogattivi tiegħu, fuq il-bażi ta' l-Art. 24(2), li jgħid: "Il-Qorti tista’ wkoll teħtieġ li 
l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet li ma jkunux parti fil-kawża jagħtu l-informazzjoni kollha li 
l-Qorti tqis meħtieġa għall-fini tal-proċess".
Ikun opportun, madankollu, li ssir emenda għal dan l-Istatut sabiex is-setgħa tal-Parlament 
Ewropew li jressaq l-osservazzjonijiet tiegħu tkun estiża għall-każijiet kollha fejn direttament 
jew indirettament jiġu diskussi l-prerogattivi parlamentari.

Il-"postijiet" fejn jinħass bżonn urġenti ta' preżenza b'saħħitha tal-Parlament huma, mingħajr 
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dubju, il-qrati nazzjonali. Parteċipazzjoni diretta tal-Parlament Ewropew fi proċessi quddiem 
imħallfin nazzjonali li jittrattaw il-prerogattivi tiegħu toffri diversi vantaġġi. Parteċipazzjoni 
bħal din tippermetti fil-fatt li jkunu limitati l-każi ta' proċeduri ta' vjolazzjoni jew ta' talbiet 
għal deċiżjonijiet preliminari, li jkun hemm iktar effiċjenza fil-livell ta' proċess u, fl-
aħħarnett, li jkunu evitati forom ta' diskriminazzjoni bejn il-parlamentari nazzjonali u l-
parlamentari Ewropej.

Qabel kollox, huwa essenzjali li titrawwem politika ta' koperazzjoni bejn il-Parlament 
Ewropew u l-imħallfin nazzjonali. Prattiki tajbin f'dan ir-rigward diġà ġew żviluppati ma' l-
awtoritajiet ġudizzjarji ta' xi stati membri. L-għan huwa li tali prattiki jkunu implimentati u li 
jiġu mnedija b'suċċess fil-pajjiżi li s'issa ma wrewx l-istess sensittività għall-kwistjoni. 

F'dan ir-rigward jista' jkun utli li wieħed jinnota  l-Art. 8 tal-Protokoll Nru 2, dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u proporzjonalità, anness mat-Trattat li jemenda t-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skond liema:
"Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea għandha tkun kompetenti sabiex tiddeċiedi dwar 
rikorsi fuq ksur tal-prinċipji tas-sussidjarjetà minn att leġislattiv, li jitressqu skond ir-regoli 
stabbiliti fl-Artikolu 230 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, mill-Istati 
Membri jew li jiġu notifikati minnhom skond l-ordinament ġuridiku tagħhom f'isem 
parlament nazzjonali jew kamra minnu."

Ladarba l-liġi Komunitarja tirrikonoxxi d-dritt tal-parlamenti nazzjonali jieħdu azzjoni 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f'każ ta' ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ma jkunx loġiku li 
ma tirrikonoxxix, minn naħa l-oħra, id-dritt tal-Parlament Ewropew li jieħu azzjoni legali jew 
fi kwalunkwe każ jipparteċipa fil-proċessi rigward il-prerogattivi tiegħu stess quddiem l-
imħallfin nazzjonali.
Fejn il-liġi nazzjonali ma tirrikonoxxix dan id-dritt tal-Parlament Ewropew ikun hemm lok 
għal dubji serji rigward l-applikazzjoni effettiva tal-"prinċipju ta' koperazzjoni sinċiera u 
leali" imħaddan fl-Art.10 tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea.

Barra minn hekk, fid-dawl tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrikonoxxi kompetenza 
impliċita rigward dawk id-dispożizzjonijiet leġislattivi meħtieġa biex jiggarantixxu l-
effettività sħiħa tal-liġijiet maħruġa f'qasam li jaqa' taħt il-kompetenza tagħha (pereżempju l-
penali kriminali fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ksur ta' regoli għall-ħarsien ta' l-
ambjent)1, naħsbu li liġijiet li jikkonċernaw l-aspetti relatati mal-qrati tal-prerogattivi 
parlamentari jistgħu jaqgħu taħt din il-kompetenza impliċita, ladarba huma meħtieġa biex 
jiżguraw l-effettività sħiħa tal-liġijiet li jirrikonoxxu prerogattivi determinati tal-Parlament 
Ewropew (pereżempju l-liġijiet fil-Protokoll nru 36 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-
Komunitajiet Ewropej).

Jekk, madankollu, il-leġislatur Komunitarju ma jqisx li hemm bżonn jadotta miżuri leġislattivi 
f'dan ir-rigward, allura, ma tistax tkun injorata d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li ddikjarat li 
" huma l-Istati Membri li għandhom jipprovdu sistema kompleta ta' rimedji u ta' proċeduri li 
jiggarantixxu li d-dritt għall-protezzjoni effettiva mill-qrati jiġi osservat"2. Fid-dawl ta' din is-

                                               
1 CGCE C-176/03, Kummissjoni v. Kunsill, 2005.
2 CGCE C-50/00P, Unión de Pequenos Agricultores v. Kunsill, 2002.
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sentenza, u b'mod iktar ġenerali, tal-prinċipju ta' koperazzjoni sinċiera u leali imħaddan fl-Art. 
10 tat-Trattat KE, naħsbu li, fil-fatt, il-liġijiet nazzjonali b'mod ġenerali, u l-imħallfin 
nazzjonali b'mod partikulari, għandhom jaċċettaw il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew 
fil-proċessi kollha li jittrattaw il-prerogattivi rikonoxxuti lilu.
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