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Emenda 60
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 8

Test fis-seħħ Emenda

Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli 
dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Bureau.

Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli 
dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom 
jiġu determinati mill-Parlament fuq il-
bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta kien qed jiġi abbozzat l-Istatut tal-Membri kien miftiehem li l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet tal-Istati li ma kienux dettaljati biżżejjed kienu se 
jirrikjedu deċiżjoni mill-Parlament fis-seduta plenarja. Għall-kuntrarju ta’ deċiżjoni li 
tittieħed esklussivament mill-Bureau, din il-proċedura għandha l-vantaġġ li toffri grad ħafna 
iktar għoli ta’ trasparenza, kif ukoll li tinvolvi lill-Membri kollha fit-tfassil tar-regoli li huma 
relevanti għalihom u li l-Membri kollha jkunu responsabbli għad-definizzjoni tagħhom.

Emenda 61
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 23 – paragrafu 2 u paragrafu 2 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

2. Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet 
dwar affarijiet ta' natura finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonċernaw il-Membri jew l-
organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-
Segretarjat u l-korpi tiegħu.

2. Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet 
dwar affarijiet ta' natura finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonċernaw l-organizzazzjoni interna tal-
Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi 
tiegħu.

2a. Il-Bureau għandu jieħu deċiżjonijiet 
dwar affarijiet ta' natura finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonċernaw lill-Membri dwar proposta 
tas-Segretarju Ġenerali jew minn grupp 
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politiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: m’hemmx regola ċara dwar id-dritt li jitressqu testi jew emendi għal-laqgħat tal-
Bureau. Sakemm ikunu kkonċernati l-kwistjonijiet relatati mal-Membri, il-gruppi politiċi 
għandhom jingħataw l-kapaċità formali li jressqu testi u ementi li se jiġu diskussi u li se 
jittieħed vot dwarhom.

Emenda 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 23 – paragrafu 11 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

11a. Il-Bureau għandu jinnomina żewġ 
Viċi Presidenti jew iktar li jkunu 
inkarigati mill-implimentazzjoni tar-
relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.
Huma għandhom jirrapurtaw lura 
regolarment lill-Konferenza tal-Presidenti 
dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-
rigward.

Or. en

(Din l- emenda tirriproduċi parzjalment il-kliem tal-Artikolu 25 – paragrafu 3 – sentenzi 2 u 
3 attwali, li se jitħassar jekk din l-emenda tiġi adottata)

Emenda 63
József Szájer

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 38 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 38a
Eżami tal-osservanza tal-prinċipji ta’ 

sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità
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1. Waqt l-eżami ta’ proposta għal att 
legiżlattiv, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità. Minbarra fil-każi ta’ 
urġenza msemmija fl-Artikolu 4 tal-
Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti 
nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m’għandux jikkonkludi l-
ewwel qari tiegħu qabel l-iskadenza ta’ 
tmien ġimgħat stipulati fl-Artikolu 6 tal-
Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità.
2. Fuq talba tal-kumitat responsabbli jew 
b’inizjattiva tiegħu stess, il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 jista’ jiddeċiedi li jfassal 
rakkomandazzjonijiet dwar kwalunkwe 
proposta għal att leġiżlattiv.
3. Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni motivata bi qbil mal-
Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
u ta’ proporzjonalità, dak id-dokument 
għandu jkun riferut lill-kumitat 
responsabbli u jintbagħat għal 
informazzjoni lill-kumitat responsabbli 
għall-osservanza tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Meta l-Parlament jirċievi 
opinjoni motivata wara li l-kumitat 
responsabbli jkun adotta r-rapport tiegħu, 
id-dokument għandu jitqassam lill-
Membri kollha qabel il-votazzjoni bħala 
dokument ta’ sessjoni. Il-President tal-
kumitat responsabbli jista’ jitlob li l-
kwistjoni tkun riferuta lura lill-kumitat.
4. Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-
nuqqas ta’ konformità ta’ abbozz ta' att 
leġiżlattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas terz tal-voti 
kollha allokati għall-pParlamenti
nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ abbozz ta’ 
att leġiżlattiv imressaq skont l-Artikolu 76 
tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar tal-Unjoni 
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Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu 
deċiżjoni sakemm il-protagonist tal-
proposta jistipula kif ikun biħsiebu 
jipproċedi.
5. Meta, skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, opinjonijiet raġunati dwar 
nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal 
att leġiżlattiv bil-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas maġġoranza 
sempliċi tal-voti allokati lill-parlamenti 
nazzjonali, il-kumitat responsabbli għall-
osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 
wara li jqis l-opinjonijiet raġunati mill-
parlamenti nazzjonali u mill-
Kummissjoni, għandu jew jirrakkomanda 
lill-Parlament li huwa jirrifjuta l-proposta 
fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà jew iressaq lill-Parlament 
kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra, li 
tista’ tinkludi suġġerimenti għal emenda 
relatata mar-rispett tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.
Ir-rakkomandazzjoni għandha titressaq 
lill-Parlament għal dibattitu u għal 
votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex 
tkun rifjutata l-proposta tkun adottata 
b’maġġoranza tal-voti mitfugħa fil-
Parlament Ewropew jew jekk maġġoranza 
ta’ 55% tal-Membri tal-Kunsill opponew 
il-proposta, il-President għandu jiddikjara 
li l-proċedura ngħalqet. Meta l-Parlament 
ma jirrifjutax il-proposta, il-proċedura 
għandha tkompli, b’kunsiderazzjoni ta’ 
kull rakkomandazzjoni approvata mill-
Parlament.

Or. en

(Din l-emenda tirriproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 5 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))

Emenda 64
David Martin

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 38 a (ġdid)



AM\791389MT.doc 7/13 PE428.234v02-00

MT

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 38a
Eżami tal-osservanza tal-prinċipji ta’ 

sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità
1. Waqt l-eżami ta’ proposta għal att 
legiżlattiv, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari lill-osservanza tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità. Ħlief fil-każi ta’ urġenza 
stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar 
l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea, il-Parlament m’għandux 
jikkonkludi l-ewwel qari tiegħu qabel 
tmiem l-iskadenza ta’ tmien ġimgħat li 
hija stabbilita fl-Artikolu 6 tal-Protokoll 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ 
sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità.
2. Il-kumitat responsabbli għall-
osservanza tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jista’ jiddeċiedi li jagħmel 
rakkomandazzjoni lill-kumitat 
responsabbli fir-rigward ta’ kwalunkwe 
proposta għal att leġiżlattiv.
3. Jekk Parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni raġunata bi qbil mal-
Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
u ta’ proporzjonalità, dak id-dokument 
għandu jkun riferut lill-kumitat 
responsabbli u mressaq għal finijiet ta’ 
informazzjoni lill-kumitat responsabbli 
għall-osservanzja tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Meta l-Parlament jirċievi 
opinjoni motivata wara li l-kumitat 
responsabbli jkun adotta r-rapport tiegħu, 
id-dokument għandu jitqassam lill-
Membri kollha qabel il-votazzjoni bħala 
dokument ta’ sessjoni. Il-President tal-
kumitat responsabbli jista’ jitlob li l-
kwistjoni tkun riferuta lura lill-kumitat.
4. Meta l-opinjonijiet motivati dwar in-
nuqqas ta’ konformità ta’ abbozz ta' att 
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leġiżlattiv mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas terz tal-voti 
kollha allokati għall-pParlamenti 
nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ abbozz ta’ 
att leġiżlattiv imressaq skont l-Artikolu 76 
tat-Trattat dwar l-Iffunzjonar tal-Unjoni 
Ewropea, il-Parlament m'għandux jieħu 
deċiżjoni sakemm il-protagonist tal-
proposta jistipula kif ikun biħsiebu 
jipproċedi.
5. Meta, skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, opinjonijiet motivati dwar 
nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal 
att leġiżlattiv mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà jirrappreżentaw mill-inqas 
maġġoranza sempliċi tal-voti allokati lill-
parlamenti nazzjonali, il-kumitat 
responsabbli, wara li jkun qies l-
opinjonijiet motivati mressqa mill-
parlamenti nazzjonali u mill-
Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-
opinjonijiet tal-kumitat responsabbli 
għall-osservanza tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, jista’ jirrakkomanda lill-
Parlament biex jirrifjuta l-proposta fuq il-
bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Din ir-rakkomandazzjoni 
tista’ titressaq ukoll minn wieħed minn 
għaxra tal-Membri tal-Parlament. L-
opinjoni mogħtija mill-kumitat 
responsabbli għall-osservanza tal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun 
annessa ma’ din ir-rakkomandazzjoni.
Ir-rakkomandazzjoni għandha titressaq 
lill-Parlament għal dibattitu u għal 
votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex 
tkun irrifjutata l-proposta tkun adottata 
b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-
President għandu jiddikjara l-proċedura 
magħluqa. Meta l-Parlament ma 
jirrifjutax il-proposta, il-proċedura 
għandha tkompli, b’kunsiderazzjoni ta’ 
kull rakkomandazzjoni approvata mill-
Parlament.
6. Meta l-Kumitat tar-Reġjuni jippreżenta 
lill-Parlament opinjoni li fiha huwa 
jopponi att legiżlattiv propost fuq il-bażi 



AM\791389MT.doc 9/13 PE428.234v02-00

MT

ta’ ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-
opinjoni għandha tkun riferuta lill-
kumitat responsabbli u lill-kumitat 
responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà. Il-paragrafu 2 għandu 
japplika mutatis mutandis.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirriproduċi parzjalment il-kliem tal-Emenda 5 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) bi bdil fil-Paragrafu 6 u fil-Ġustifikazzjoni)

Ġustifikazzjoni

Deher neċessarju li l-paragrafu 6 jikkonforma mal-paragrafu 2.
Din l-emenda tittrasponi l-proċeduri l-ġodda għall-parlamenti nazzjonali rigward ir-rispett 
għall-prinċipju tas-sussidjarjetà (proċedura tal-“karta s-safra” u proċedura tal-“karta 
oranġjo”) fir-Regoli ta’ Proċedura. 
Skont l-Artikolu 8 tal-Protokoll għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità il-Kumitat tar-Reġjuni jista’ jressaq azzjoni fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà, il-Parlament għandu jqis partikularment kull opinjoni minn dan il-Kumitat li 
toġġezzjona att propost fuq din il-bażi.

Emenda 65
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 56 – paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-
kumitat, il-kumitat responsabbli għandu 
jirrapporta lura lill-Parlament, bil-fomm 
jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-
Parlament li ma jistax ikun itwal minn 
xahrejn.

Fil-każ li l-proposta tiġi rreferuta lura lill-
kumitat, il-kumitat responsabbli għandu 
jirrapporta lura lill-Parlament, bil-fomm 
jew bil-miktub, fi żmien stabbilit mill-
Parlament li ma jistax ikun itwal minn 
xahrejn. L-Artikolu 45 għandu japplika 
mutatis mutandis.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li r-riferenza lura lill-kumitat wara l-adozzjoni ta' mozzjoni għal caħda 
fl-ewwel qari għandha twassal b'mod regolari għat-tħejjija ta’ rapport ġdid. 
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Emenda 66
József Szájer

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu tal-Kapitolu 6 a (ġdid) (li jrid ikun introdott wara l-Artikolu 74 u qabel il-
Kapitolu 7)

Test fis-seħħ Emenda

KAPITOLU 6a
KWISTJONIJIET ISTITUZZJONALI

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 15 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))

Emenda 67
József Szájer

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74 a (ġdid) (li jrid ikun introdott skont il-Kapitolu 6 a (ġdid))

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 74a
Reviżjoni ta’ Trattat Ordinarju

1. Bi qbil mal-Artikoli 41 u 48 il-kumitat 
responsabbli jista’ jippreżenta lill-
Parlament rapport li fih proposti 
indirizzati lill-Kunsill għal emenda tat-
Trattati.
2. Jekk il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi li 
jsejjaħ kkonvenzjoni, ir-rappreżentanti 
tal-Parlament jistgħu jiġu inkarigati mill-
Parlament fuq proposta mill-Konferenza 
tal-Presidenti.
3.  Meta l-Kunsill Ewropew jitlob il-
kunsens tal-Parlament dwar deċiżjoni 
biex ma tissejjaħx konvenzjoni għall-
eżami ta' emendi proposti tat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tkun riferuta għall-
kumitat responsabbli bi qbil mal-Artikolu 
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81.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 16 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
427.153 v01.00 – FDR 786857))

Emenda 68
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 132 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 132a
Kooperazzjoni fil-livell tal-kumitati

1. Il-President għandu jagħmel minn 
kollox biex, b’kooperazzjoni mal-
ispeakers tal-parlamenti nazzjonali, 
jistabbilixxi qafas tal-kumitati 
korrispondenti.
Fi ħdan dak il-qafas il-kumitati 
parlamentari jistgħu jistabbilixxu kuntatti 
b’mod awtonomu u jikkooperaw 
bejniethom. Meta ma jkun intgħażel l-
ebda kumitat korrispondenti f’parlament 
nazzjonali, il-kumitat responsabbli tal-
Parlament Ewropew għandu jindirizza 
direttament lill-ispeaker tal-parlament 
nazzjonali kkonċernat.

2. Il-kumitati jistgħu jieħdu azzjoni skont 
l-Artikolu 132b skont il-limiti tal-
approprjazzjonijiet baġitarji ddedikati 
għall-kooperazzjoni tal-kumitati mal-
parlamenti nazzjonali. It-tqassim ta’ dawn 
l-approprjazzjonijiet bejn il-kumitati 
għandu jiġi determinat b'deċiżjoni tal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.

Or. en
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Emenda 69
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 132 b (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 132b
Id-djalogu qabel u wara il-fażi leġiżlattiva
1. Il-kumitat responsabbli għal punt 
leġiżlattiv jista’ jieħu azzjoni xierqa għal 
djalogu sħiħ mal-parlamenti nazzjonali 
fil-livell tal-kumitati dwar kwalunkwe 
punt previst tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea, mill-fażi tal-ipprogrammar 
leġiżlattiv sal-fażi tal-implimentazzjoni 
tal-att adottat.
2. Il-kumitat responsabbli jista’ b’mod 
partikolari jiddeċiedi li jorganizza 
konferenzi bil-vidjow, kuntatti individwali 
jew laqgħat f’wieħed mill-postijiet ta’ 
ħidma tal-Parlament jew missjonijiet għal 
postijiet oħra
– fil-livell tar-rapporteurs;
– bl-involviment ukoll tax-shadow 
rapporteurs u/jew il-koordinaturi;
– jew bejn il-kumitat sħiħ u l-presidenti 
tal-kumitat u/jew ir-rapporteur mill-
parlamenti nazzjonali;
sabiex jirrispondi għal kwalunkwe talba 
minn parlament nazzjonali għal appoġġ 
fl-iskrutinju tiegħu ta’ abbozz ta’ 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 70
Elmar Brok

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 132 c (ġdid)
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Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 132c
It-trażmissjoni tad-dokumenti

Kwalunkwe dokumenti li jintbagħat 
b’mod uffiċjali minn parlament 
nazzjonali lill-Parlament Ewropew 
għandu jiġi referut lill-kumitat 
responsabbli għas-suġġett trattat f’dak id-
dokument. Id-dokument għandu jiġi 
tradott fil-lingwi ta’ ħidma tal-
koordinaturi tal-kumitat. Jekk il-kumitat 
responsabbli jqis li jkun xieraq li l-
kwistjoni tiġi segwuta, dan jista’ jiddeċiedi 
li jipproċedi bi qbil mal-Artikolu 132b.

Or. en

Emenda 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 191 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-
elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-
Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleġġi 
bureau li jkun jikkonsisti fi president u 
wieħed, tnejn jew tliet viċi presidenti li 
għandhom ikunu eletti f'votazzjonijiet 
separati.

1. Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-
elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-
Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleġġi 
bureau li jkun jikkonsisti fi president u viċi 
presidenti li għandhom ikunu eletti 
f'votazzjonijiet separati. In-numru ta’ viċi 
presidenti li għandhom jinħatru għandu 
jiġi determinat mill-Parlament fuq 
proposta mill-Konferenza tal-Presidenti.
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