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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti 
ta' Ġustizzja biex jiġu speċifikati r-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' 
reviżjoni
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (5953/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 245, it-tieni subparagrafu, tat-Trattat KE u l-Artikolu 160, it-
tieni subparagrafu, tat-Trattat Euratom, li b'konformità magħhom ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C6-0066/2008),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni skond it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 245 
tat-Trattat KE u t-tieni paragrafu ta' l-Artkolu 160 tat-Trattat KEEA fuq it-talba ta' emenda 
tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja f'dak li jirrigwarda s-sistema tal-lingwi 
applikabbli għall-proċedura ta' eżami mill-ġdid, ippreżentat mill-Qorti, skond l-Artikolu 
64 ta' l-Istatut tal-Qorti (SEC(2008)0345),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2008),

1. Japprova l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test ippreżentat 
għall-konsultazzjoni b'mod sustanzjali;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.



PE405.785v01-00 6/6 PR\720184MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill, li ħarġet minn talba tal-Qorti tal-Ġustizzja, għandha l-
għan li ddaħħal fir-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti dispożizzjoni rigward l-użu tal-lingwi fil-
qafas tal-proċedura ta' reviżjoni, b'konformità ma' l-Artikolu 64 tal-Protokoll fuq l-Istatut tal-
Qorti tal-Ġustizzja u skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 245, it-tieni subparagrafu, tat-
Trattat tal-KE u l-Artikolu 160, it-tieni subparagrafu, tat-Trattat Euratom.

Il-proċedura ta' reviżjoni min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-
Prim'Istanza, li hi prevista mill-Artikolu 225(2) u (3), tat-Trattat tal-KE, kif ukoll mill-
Artikolu 140 A(2) u (3), tat-Trattat Euratom, meta din tiddeċiedi dwar l-appelli li jsiru kontra 
xi deċiżjoni ta' kamra ġurisdizzjonali jew taġixxi dwar kwistjonijiet preġudizzjarji f'materji 
speċifiċi stipulati fl-Istatut tal-Qorti. 

L-Istatut tal-Qorti jipprevedi l-possibilità ta' reviżjoni fil-każ fejn il-kwistjonijiet 
preġudizzjarji jaqgħu fil-kompetenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza. Għalkemm din il-possibilità 
għadha ma seħħitx, madankollu l-Qorti rat il-ħtieġa li tibdel ir-regoli ta' proċedura tagħha 
sabiex tkun tista' tapplika s-sistema lingwistika għal din il-proċedura l-ġdida ta' reviżjoni.

L-emenda għal dawn ir-regoli ta' proċedura tipprevedi li, bid-dħul ta' l-Artikolu 123a fit-
Titolu 4a, il-lingwa tal-proċedura tkun dik tad-deċiżjoni tal-Qorti li tkun is-suġġett tar-
reviżjoni.

Il-miżura proposta taqbel ukoll mad-dispożizzjoni ta' l-Artikolu 110 tar-Regoli ta' Proċedura
rigward l-appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-Qorti.

Ir-rapporteur għalhekk tapprova l-abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill.
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