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Emenda 1
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 116

Test fis-seħħ Emenda

1. Għandu jkun hemm ħin għall-
mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiġu 
deċiżi mill-Parlament fuq proposta tal-
Konferenza tal-Presidenti. Perjodu ta' ħin 
speċifiku jista' jiġi allokat għal 
mistoqsijiet lill-President u lil Membri 
individwali tal-Kummissjoni.

1. Għandu jkun hemm ħin għall-
mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiġu 
deċiżi mill-Parlament fuq proposta tal-
Konferenza tal-Presidenti.

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar 
minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u 
mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta 
parzjali waħda.

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar 
minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u 
mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta 
parzjali waħda.

3. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu 
ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid 
jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibiltà
tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom 
jitressqu. L-interpellant għandu jiġi 
mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.

3. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu 
ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid 
jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibilità
tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom 
jitressqu. L-interpellant għandu jiġi 
mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.

4. Il-proċedura dettaljata għandha tkun 
irregolta minn linji gwida stipulati f'anness 
għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

4. Il-proċedura dettaljata għandha tkun 
irregolata minn linji gwida stipulati 
f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura.

5. Skont il-linji gwida stabbiliti mill-
Konferenza tal-Presidenti, jista' jkun 
hemm ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi 
mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viċi 
President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u mal-President tal-Ewrogrupp.

(Jekk din l-emenda tiġi adottata, il-punt 15 
tal-Anness II (Format) għandu jitħassar)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssewwi żball li sar fil-punt 15 tal-Anness II minħabba l-adozzjoni ta' emenda 
orizzontali. Din l-emenda tqis ukoll id-deċiżjonijiet reċenti tal-Konferenza tal-Presidenti dwar 
il-ħinijiet għal mistoqsijiet speċifiċi.

Emenda 2
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – titolu u paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni

Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub 

1. Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet 
għal tweġiba bil-miktub lill-Kunsill jew
lill-Kummissjoni skond linji gwida stipulati 
f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proċedura. 
L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu 
esklussivament responsabbli mill-kontenut 
tal-mistoqsijiet. 

1. Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet 
għal tweġiba bil-miktub lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni 
jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont linji gwida stipulati f'anness għal 
dawn ir-Regoli ta' Proċedura. L-awturi tal-
mistoqsijiet għandhom ikunu 
esklussivament responsabbli mill-kontenut 
tal-mistoqsijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis il-bidliet istituzzjonali mdaħħla mit-Trattat ta' Lisbona, għal dawk li jistgħu 
jkunu d-destinatarji tal-mistoqsijiet bil-miktub.

Emenda 3
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness III – punt 1 – inċiż -1 (ġdid)
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Test fis-seħħ Emenda

– jispeċifikaw b'mod ċar lil liema 
destinatarju għandhom ikunu trażmessi 
permezz tal-mezzi interistituzzjonali 
normali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenti għall-emenda li tikkonċerna l-Artikolu 117. Billi l-għadd ta'
destinatarji qiegħed jiżdied, hu importanti, għall-iskopijiet ta' trażmissjoni xierqa, li jiġi 
speċifikat b'mod ċar lil min tkun indirizzata l-mistoqsija.

Emenda 4
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D) u Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 130 – paragrafi 1 a, 1 b, 1 c (ġodda)

Test fis-seħħ Emenda

1a. L-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' 
kooperazzjoni interparlamentari effikaċi u 
regolari fi ħdan l-Unjoni, skont l-Artikolu 
9 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 
għandhom ikunu nnegozjati fuq il-bażi ta' 
mandat mogħti mill-Konferenza tal-
Presidenti, wara konsultazzjoni mal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.
Il-Parlament għandu japprova dawn il-
ftehimiet skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 127.
1b. Kumitat jista' jidħol fi djalogu 
direttament ma' parlamenti nazzjonali fil-
livell ta' kumitati, fil-limiti tal-
approprjazzjonijiet baġitarji allokati għal 
dan il-għan. Dan jista' jinkludi suriet 
xierqa ta' kooperazzjoni preleġiżlattiva u 
postleġiżlattiva.
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1c. Kull dokument rigward proċedura 
leġiżlattiva fil-livell tal-Unjoni Ewropea li 
jiġi trażmess b'mod uffiċjali minn 
parlament nazzjonali lill-Parlament 
Ewropew għandu jintbagħat lill-kumitat 
responsabbli għas-suġġett ittrattat f'dak 
id-dokument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu xieraq li jiġu kkjarifikati r-regoli ta' proċedura li jistabblixxu l-arranġamenti l-ġodda 
mal-parlamenti nazzjonali li hemm maħsuba fit-Trattat ta' Lisbona. Ir-referenza għall-
Artikolu 127 tiżgura li kull modifika fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament li tista' tkun 
tinħtieġ minħabba dawn l-arranġamenti l-ġodda tiġi implimentata meta dawn l-arranġamenti 
jiġu approvati mill-Parlament. Din ir-regola ta' proċedura bl-ebda mod ma għandha 
tippreġudika l-konklużjonijiet tal-grupp ta' ħidma dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti 
nazzjonali.

Emenda 5
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 8

Test fis-seħħ Emenda

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

8. Il-Parlament għandu jadotta r-regoli
dwar l-implimentazzjoni tal-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew fuq il-bażi 
ta' proposta tal-kumitat responsabbli, bl-
eċċezzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-pakketti 
finanzjarji, li għandhom jittieħdu mill-
Bureau u jiġu riveduti kull sena. L-
Artikolu 138(1) għandu japplika mutatis 
mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Implimentazzjoni tajba tal-Artikolu 223(2) Trattat FUE. Din il-proċedura għandha l-vantaġġ 
li toffri l-grad meħtieġ ta' trasparenza, kif ukoll li tinvolvi l-Membri kollha fit-tfassil tar-regoli 
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li japplikaw għalihom.

Emenda 6
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff  (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 131

Test fis-seħħ Emenda

1. Fuq proposta tal-President, il-
Konferenza tal-Presidenti għandha 
tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-
Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom 
il-mandat. Id-delegazzjoni għandha 
titmexxa minn wieħed mill-Viċi Presidenti
responsabbli għall-implimentazzjoni tar-
relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali.

1. Fuq proposta tal-President, il-
Konferenza tal-Presidenti għandha 
tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-
Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom 
il-mandat. Id-delegazzjoni għandha 
titmexxa minn Viċi President tal-
Parlament Ewropew responsabbli għall-
implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-
parlamenti nazzjonali u mill-President tal-
kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
istituzzjonali.

2. Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni 
għandhom jintgħażlu skond is-suġġetti li 
jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-
COSAC, filwaqt li għandu jingħata kas 
xieraq tal-bilanċ politiku ġenerali fi ħdan 
il-Parlament. Id-delegazzjoni għandha 
tippreżenta rapport wara kull laqgħa.   

2. Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni 
għandhom jintgħażlu skont is-suġġetti li 
jkunu se jiġu diskussi fil-laqgħa tal-
COSAC, u għandhom ikunu, kemm jista' 
jkun, rappreżentanti tal-kumitati 
responsabbli għal dawk is-suġġetti. 
Għandu jitqies b'mod xieraq il-bilanċ
politiku ġenerali fi ħdan il-Parlament. Id-
delegazzjoni għandha tippreżenta rapport 
wara kull laqgħa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2009 dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali, 
il-Parlament Ewropew wera l-ħsieb li għall-ġejjieni, id-delegazzjoni tal-COSAC kellha 
titmexxa mill-President tal-Kumitat AFCO. Madankollu, ħafna kienu tal-fehma li r-rwol tal-
Viċi Presidenti kellu jinżamm.
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Emenda 7
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

1a. Meta l-Parlament jiġi kkonsultat, 
skont l-Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, fuq proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew favur li 
jiġu eżaminati l-emendi għat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tiġi riferita lill-kumitat 
responsabbli. Il-kumitat għandu jagħmel 
rapport li jkun fih:
– mozzjoni għal riżoluzzjoni li tiddikjara 
jekk il-Parlament japprovax jew 
jirrifjutax id-deċiżjoni proposta u li jista' 
jkollha proposti għall-attenzjoni tal-
Konvenzjoni jew tal-konferenza tar-
rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati 
Membri;
– jekk ikun xieraq, nota spjegattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi ma kienx hemm regola ta' proċedura biex jitwasslu l-fehmiet tal-Parlament 
Ewropew dwar it-tlaqqigħ ta' Konferenzi Intergovernattivi. Il-proċedura kienet issegwi, 
b'adattamenti prammatiċi xierqa, il-mudell tal-konsultazzjonijiet leġiżlattivi. Billi ddaħħal 
kapitolu speċjali dwar kwistjonijiet kostituzzjonali fir-Regoli ta' Proċedura wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ikun koerenti li f'dan ir-rigward tiżdied ukoll regola ta' 
proċedura għall-konsultazzjoni tal-Parlament dwar it-tlaqqigħ ta' KIG.
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Emenda 8
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 74b – paragrafu 1 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

1a. Meta l-Parlament jiġi kkonsultat, 
skont l-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, fuq proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda 
t-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Artikolu 74a(1a) għandu japplika mutatis 
mutandis. F'dak il-każ, il-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni jista' jkollha biss proposti 
għal emendi ta' dispożizzjonijiet fit-Tielet 
Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi ma kienx hemm regola ta' proċedura biex jitwasslu l-fehmiet tal-Parlament 
Ewropew dwar it-tlaqqigħ ta' Konferenzi Intergovernattivi. Il-proċedura kienet issegwi, 
b'adattamenti prammatiċi xierqa, il-mudell tal-konsultazzjonijiet leġiżlattivi. Billi ddaħħal 
kapitolu speċjali dwar kwistjonijiet kostituzzjonali fir-Regoli ta' Proċedura wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ikun koerenti li f'dan ir-rigward tiżdied ukoll regola ta' 
proċedura għall-konsultazzjoni tal-Parlament fil-proċedura ta' reviżjoni ssimplifikata.

Emenda 9
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 117 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu 
ppreżentati bil-miktub lill-President li 
għandu jgħaddihom lill-istituzzjoni 

2. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu 
ppreżentati bil-miktub lill-President li 
għandu jgħaddihom lid-destinatarji. Dubji 
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konċernata. Dubji dwar l-ammissibilità ta' 
mistoqsija għandha tittieħed deċiżjoni 
dwarhom mill-President. Id-deċiżjoni 
tiegħu għandha tkun innotifikata lill-
persuna lil tagħmel il-mistoqsija. 

dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandha 
tittieħed deċiżjoni dwarhom mill-President. 
Id-deċiżjoni tiegħu għandha tkun 
innotifikata lill-persuna li tagħmel il-
mistoqsija. 
(Emenda orizzontali: il-kliem "lill-
istituzzjoni konċernata" għandu jiġi 
sostitwit fl-Artikolu 117(2) u (4) u fil-punti 
1 u 3 tal-Anness III tar-Regoli ta' 
Proċedura bil-kliem "lid-destinatarji".)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenti għall-Kompromess 2; jekk il-Viċi President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jiżdied mal-lista ta' 
destinatarji, huwa xieraq li jitwessa' l-kliem użat fl-Artikolu 117(2) u (4) kif ukoll fil-punti 1 u 
3 tal-Anness III li jirreferu għall-"istituzzjonijiet konċernati".

Emenda 10
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu IV – kapitolu 3 – titolu

Test fis-seħħ Emenda

MISTOQSIJIET LILL-KUNSILL, LILL-
KUMMISSJONI U LILL-BANK 

ĊENTRALI EWROPEW

MISTOQSIJIET PARLAMENTARI

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenti għall-Kompromess 2; it-titolu ta' Kapitolu 3 jkun restrittiv wisq jekk il-Kunsill 
Ewropew ikun fost id-destinatarji tal-mistoqsijiet.
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Emenda 11
David Martin u Ramón Jáuregui Atondo (f'isem il-Grupp S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(f'isem il-Grupp PPE) u Andrew Duff (f'isem il-Grupp ALDE)
Emenda ta' kompromess

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 37 a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Artikolu 37a
Delega tas-setgħat leġiżlattivi

1. Meta tiġi eżaminata proposta għal att 
leġiżlattiv li jiddelega setgħat leġiżlattivi 
lill-Kummissjoni kif provdut bl-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Parlament għandu jagħti attenzjoni 
partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-
ambitu u t-tul ta' żmien tad-delega, kif 
ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom 
tkun soġġetta.
2. Il-kumitat responsabbli għas-suġġett 
jista', f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-
kumitat responsabbli għall-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni.
3. Il-kumitat responsabbli għall-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva 
tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-
delega tas-setgħat leġiżlattivi. F'każijiet 
bħal dawn, għandu jgħarraf kif jixraq lill-
kumitat responsabbli għas-suġġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-regola l-ġdida għandha l-għan li tiżgura koordinament adegwat fi ħdan il-Parlament 
rigward il-kategorija l-ġdida ta' atti ddelegati introdotta bit-Trattat ta' Lisbona. Xi 
ispirazzjoni ttieħdet mill-Artikolu 37 dwar il-verifika tal-bażi legali, li wera li huwa 
mekkaniżmu imprezzabbli fil-prattika. Ir-regola l-ġdida għandha wkoll l-għan li tiżgura li l-
libertà tal-leġiżlatur u l-kundizzjonijiet formali tal-Artikolu 290 tat-TFUE jkunu rrispettati.
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