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Emenda 12
Pervenche Berès

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta'
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiċħad l-att.

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jadotta d-deċiżjoni tiegħu filwaqt 
li jikkunsidra rakkomandazzjoni mill-
kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad 
l-att. Ir-rakkomandazzjoni għandha 
tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda 
m’għandhiex tinkludi premessi. Tista’ 
tinkludi ġustifikazzjoni qasira, li għandha 
taqa’ taħt ir-responsabbiltà tar-rapporteur 
u li m'għandux jittieħed vot dwarha. Dik 
il-ġustifikazzjoni, madankollu, għandha 
taqbel mat-test tar-rakkomandazzjoni kif
adottat mill-kumitat responsabbli. Jekk 
ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat 
jista' jħassar il-ġustifikazzjoni.
Il-kumitat responsabbli jista’ jressaq 
mozzjoni għal riżoluzzjoni flimkien mar-
rakkomandazzjoni tiegħu. Il-Kumitati li 
jitolbu opinjoni f'konformità mal-Artikolu 
188(3) jistgħu jadottaw opinonijiet li 
jikonsistu f'suġġerimenti għal partijiet tal-
mozzjoni għal riżoluzzjoni sottomessi mill-
kumitat responsabbli. 
Il-kumitat responsabbli għandu jindirizza 
t-talba għall-approvazzjoni mingħajr 
dewmien żejjed. Jekk il-kumitat 
responsabbli ma jkunx adotta 
rakkomandazzjoni fi żmien erba' xhur 
wara li t-talba għal approvazzjoni tkun 
ġiet riferita għalih, huwa għandu 
jinforma lill-Parlament dwar dan. Il-
Parlament jista' jorganizza dibattitu fuq 
dik il-bażi.

Or. en
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Emenda 13
Gerald Häfner
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta'
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiċħad l-att.

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jadotta d-deċiżjoni tiegħu filwaqt 
li jikkunsidra rakkomandazzjoni mill-
kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad 
l-att. Ir-rakkomandazzjoni għandha 
tinkludi kunsiderazzjonijiet, iżda 
m’għandhiex tinkludi premessi.

Or. en

Emenda 14
Eva Joly

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta'
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiċħad l-att.

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
f'konformità mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jew it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandu jadotta d-deċiżjoni tiegħu filwaqt 
li jikkunsidra rakkomandazzjoni mill-
kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad 
l-att. Ir-rakkomandazzjoni tista' tkun 
akkumpanjata bi premessi, li bl-ebda mod 
ma għandhom jemendaw it-test tal-att 
propost jew ipoġġu kundizzjonijiet fuq l-
adozzjoni jew l-implimentazzjoni tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza, il-Parlament għandu jkun kapaċi jiġġustifika d-deċiżjonijiet 
tiegħu permezz ta' premessi spjegattivi. Barra minn hekk, dan se jsaħħaħ ir-rwol politiku tal-
Parlament, partikolarment fil-konfront ta' Istituzzjonijiet oħra. Biex tiġi ffaċilitata l-viżibilità 
ta' atti parlamentari, ikun preferibbli li l-ispjegazzjoni tad-deċiżjoni tiegħu tagħti/tiċħad 
approvazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-rakkomandazzjoni li tagħti/tiċħad l-approvazzjoni 
pjuttost milli f'mozzjoni għal riżoluzzjoni separata.

Emenda 15
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

 Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost, 
għandu jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta'
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiċħad l-att.

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għal att propost jew 
għal ftehim internazzjonali, għandu jieħu 
deċiżjoni filwaqt li jikkunsidra
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiċħad l-att. Ir-
rakkomandazzjoni għandha tinkludi 
kunsiderazzjonijiet, iżda m’għandhiex 
tinkludi premessi. Tista’ tinkludi 
ġustifikazzjoni qasira, li għandha taqa’ 
taħt ir-responsabbiltà tar-rapporteur u li 
m'għandux jittieħed vot dwarha. Emendi 
mressqa fil-kumitat għandhom ikunu 
ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li 
jibdlu kompletament ir-rakkomandazzjoni 
kif proposta mir-rapporteur.

Or. de

Emenda 16
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test fis-seħħ Emenda

Il-kumitat kompetenti jista' jiressaq, 
flimkien mar-rakkomandazzjoni, proposta 
għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva, li biha 
l-Parlament jiġġustifika r-
rakkomandazzjoni tiegħu b'mod koerenti 
u komprensibbli jew jifformula 
rakkomandazzjonijiet fir-rigward ta' 
implimentazzjoni tal-att legali jew tal-
ftehim internazzjonali. B'ċerti determinati 
rekwiżiti, il-kumitat kompetenti għandu 
jitlob lill-kumitati assoċjati jesprimu l-
opinjoni tagħhom.

Or. de

Emenda 17
Eva Joly

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

F'sitwazzjonijiet debitament sostanzjati 
jista' jiġi ffissat limitu ta' żmien għall-
adozzjoni tar-rakkomandazzjoni. L-
Artikolu 52(4) u (5) għandu japplika 
mutatis mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament jista' jieħu l-ħin kollu li jqis neċessarju qabel jagħti l-approvazzjoni tiegħu. 
Barra minn hekk, il-kumitati li jagħtu l-opinjoni tagħhom għandhom jingħataw żmien 
biżżejjed biex iwettqu d-doveri tagħhom b'mod effettiv. Għalhekk, l-impożizzjoni arbitrarja ta' 
perjodu ta' skadenza qasir imur komtra dawn l-objettivi. Madankollu, jagħmel sens li jkun 
hemm possibilità  ta' eċċezzjoni f'sitwazzjonijiet urġenti debitament ġustifikati. L-Artikolu 
52(2) u (4) diġà jipprevedu sitwazzjonijiet fejn ir-rapporteur idewwem/iddewwem  il-
preżentazzjoni tar-rapport tiegħu/tagħha mingħajr ġustifikazzjoni, u għalhekk jista' jiġi 
applikat, mutatis mutandis, għall-proċedura ta' approvazzjoni wkoll.
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Emenda 18
Andrew Duff

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Il-kumitat kompetenti għandu jindirizza t-
talba għall-approvazzjoni mingħajr 
dewmien żejjed. Jekk il-kumitat 
kompetenti jiddeċiedi li ma jagħtix 
rakkomandazzjoni, jew ma jadottax 
rakkomandazzjoni fi żmien sena wara li t-
talba għal approvazzjoni tkun ġiet riferita 
lilu, il-Konferenza tal-Presidenti tista' 
tinkludi l-kwistjoni, mingħajr 
rakkomandazzjoni, fl-aġenda ta' sessjoni 
parzjali sussegwenti sabiex tiġi 
kkunsidrata.

Or. en

Emenda 19
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Il-kumitat kompetenti għandu jindirizza t-
talba għall-approvazzjoni fi żmien xieraq. 
F'każ li l-kumitat kompetenti jiddeċiedi, 
fuq inizjattiva tiegħu stess, jew fuq talba 
ta' kumitat assoċjat, li jipposponi l-eżami 
temporanjament, huwa għandu jadotta 
deċiżjoni formali għal dan l-effett 
b'maġġoranza tal-voti espressi.

Or. de

Emenda 20
Pervenche Berès
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Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar 
l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu 
skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew 
it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda, u 
ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-
mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-
adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun 
il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 
propost.

Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att li 
jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont 
it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda fuq 
il-bażi tar-rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli, u ebda emenda ma tista' 
titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza 
meħtieġa għall-adozzjoni tal-approvazzjoni
għandha tkun il-maġġoranza stipulata fl-
Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jew tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea li joħloq il-bażi legali 
għall-att propost jew, jekk ma tkun 
indikata l-ebda maġġoranza fih, il-
maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk il-
maġġoranza meħtieġa ma tinkisibx, l-att 
propost għandu jitqies daqslikieku ma 
ġiex approvat.

Or. en

Emenda 21
Gerald Häfner
f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar 
l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu 
skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew 
it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda, u 
ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-
mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-
adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun 
il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-

Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att li 
jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont 
it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda 
dwar l-approvazzjoni, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata r-rakkomandazzjoni mill-
kumitat responsabbli, u ebda emenda ma 
tista' titqiegħed fuq il-mejda. Il-
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Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 
propost.

maġġoranza meħtieġa għall-adozzjoni tal-
approvazzjoni għandha tkun il-maġġoranza 
stipulata fl-Artikolu tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
joħloq il-bażi legali għall-att propost jew, 
jekk ma tkun indikata l-ebda maġġoranza 
fih, il-maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk 
il-maġġoranza meħtieġa ma tinkisibx, l-
att propost għandu jitqies daqslikieku ma 
ġiex approvat.

Or. en

Emenda 22
Eva Joly

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar 
l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu 
skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jew it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea permezz ta' votazzjoni 
waħda, u ebda emenda ma tista' 
titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza 
meħtieġa għall-adozzjoni tal-
approvazzjoni għandha tkun il-
maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 
propost.

Il-maġġoranza meħtieġa fil-plenarja 
għall-adozzjoni tal-approvazzjoni 
għandha tkun il-maġġoranza indikata fl-
Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jew tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
joħloq il-bażi legali għall-att propost jew, 
jekk ma tkun indikata l-ebda maġġoranza 
fih, il-maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk 
il-maġġoranza meħtieġa ma tinkisibx, l-
att propost għandu jitqies daqslikieku 
tkun ġiet miċħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa ta' votazzjoni waħda mingħajr ebda emenda dwar il-proċedura ta' approvazzjoni 
ħolqot konfużjoni li rriżultat f'inkonsistenzi fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Artikolu. Barra minn hekk, dan dgħajjef il-pożizzjoni tal-Parlament, partikolarment fir-
rigward ta' istituzzjonijiet oħra. Din l-emenda għandha l-għan li tikkoreġi din is-sitwazzjoni. 
Madankollu, l-emenda taqbel mal-proposta tal-AFCO u tirriproduċiha biex jiġi ċċarat ir-
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riżultat tal-votazzjoni f'każijiet fejn il-maġġoranza meħtieġa biex tingħata approvazzjoni ma 
tinkisibx.

Emenda 23
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar 
l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu 
skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew 
it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda, u 
ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-
mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-
adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun 
il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 
propost.

Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att
legali jew ftehim internazzjonali li jkun 
jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont it-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, f'votazzjoni waħda dwar l-
approvazzjoni, u ebda emenda ma tista' 
titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza 
meħtieġa għall-adozzjoni tal-approvazzjoni 
għandha tkun il-maġġoranza stipulata fl-
Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jew tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea li joħloq il-bażi legali 
għall-att propost jew, jekk ma tkun 
indikata l-ebda maġġoranza fih, il-
maġġoranza tal-voti mitfugħa. Jekk il-
maġġoranza meħtieġa ma tinkisibx, l-att 
propost għandu jitqies daqslikieku ma 
ġiex approvat.

Or. de

Emenda 24
Rafał Trzaskowski

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

1a. Il-kumitat kompetenti għandu 
jindirizza t-talba għall-approvazzjoni 
mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat 
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kompetenti ma jkunx adotta 
rakkomandazzjoni fi żmien sitt xhur wara 
li t-talba għal approvazzjoni tkun ġiet 
riferita lilu, il-Konferenza tal-Presidenti 
tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq l-Aġenda 
tas-sessjoni parzjali sussegwenti għall-
kunsiderazzjoni jew, f'każ debitament 
sostanzjat, tiddeċiedi li testendi l-perjodu 
ta' sitt xhur.

Or. en

Emenda 25
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Fil-każ ta' trattati ta' adeżjoni u ftehimiet 
internazzjonali u biex ikun determinat 
jekk jeżistix ksur serju u persistenti ta' 
prinċipji komuni mill-Istati Membri, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 74c, 74e u 
90 rispettivament. Għal proċedura ta' 
koperazzjoni msaħħa f'qasam li jaqa' taħt 
il-proċedura leġislattiva ordinarja, 
għandu japplika l-Artikolu 74g.

2. Barra minn hekk, fil-każ ta' trattati ta' 
adeżjoni u ftehimiet internazzjonali, id-
determinazzjoni ta’ ksur serju u persistenti 
ta' prinċipji fundamentali minn Stat 
Membru, id-determinazzjoni tal-
kompożizzjoni tal-Parlament, id-
determinazzjoni ta’ kooperazzjoni mtejba 
bejn l-Istati Membri jew l-adozzjoni ta’ 
qafas finanzjarju pluriennali, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 74c, 90, 74e, 74f, u 75
rispettivament.

Or. de

Emenda 26
Pervenche Berès

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 
meħtieġa għal xi att leġislattiv propost jew 

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 
meħtieġa għal xi att leġiżlattiv propost, il-
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xi ftehima internazzjonali maħsuba, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex 
jiffaċilita r-riżultat pożittiv tal-proċedura, 
jiddeċiedi li jippreżenta rapport interim 
dwar il-proposta lill-Parlament b'mozzjoni 
għal risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-att propost.

kumitat responsabbli jista' jippreżenta 
rapport interim dwar il-proposta lill-
Parlament fil-bidu tal-proċedura 
b'mozzjoni għal riżoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-att propost. Il-
kontenut tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni, 
kif adottat mill-Parlament, għandu 
jipprovdi l-bażi għall-mandat tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 27
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 
meħtieġa għal xi att leġislattiv propost jew 
xi ftehima internazzjonali maħsuba, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex 
jiffaċilita r-riżultat pożittiv tal-proċedura, 
jiddeċiedi li jippreżenta rapport interim 
dwar il-proposta lill-Parlament b'mozzjoni 
għal risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-att propost.

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 
meħtieġa għal xi att leġislattiv propost jew 
xi ftehim internazzjonali maħsub, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 
r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 
li jippreżenta rapport interim dwar il-
proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-att propost.

Or. de

Emenda 28
Pervenche Berès

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 81 – paragrafu 3a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

3a. Fejn kumitat jitlob li jiġi assoċjat mal-
proċedura ta' approvazzjoni skont l-
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Artikolu 50, il-Konferenza tal-Presidenti 
għandha tiddeċiedi jekk tilqax it-talba.

Or. en


