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Emenda 2
Carlo Casini

Regolament tal-Parlament Ewropew
Artikolu 51

Test fis-seħħ Emenda

Meta jkunu intaħqu l-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 49(1) u fl-Artikolu 50, 
il-Konferenza tal-Presidenti tista', jekk 
tkun sodisfatta li l-kwistjoni hi waħda ta' 
importanza ewlenija, tiddeċiedi li għandha 
tkun applikata proċedura b'laqgħat 
konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni 
konġunta. F'dak il-każ, ir-rapporteurs 
ikkonċernati għandhom ifasslu abbozz ta' 
rapport waħdani, li għandu jkun eżaminat u 
li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-
kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li 
jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-
presidenti tal-kumitati involuti.  Il-kumitati 
involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' 
ħidma bejn il-kumitati biex jitħejjew il-
laqgħat u l-votazzjonijiet konġunti.

1. Meta l-Konferenza tal-Presidenti tiġi 
referuta kwistjoni ta' kompetenza skont l-
Artikolu 188(2), hija tista' tiddeċiedi li 
għandha tkun applikata l-proċedura 
b’laqgħat konġunti ta’ kumitati u 
b’votazzjoni konġunta, jekk: 

- il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VII, 
b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' 
diversi kumitati, u 
- hija tkun tal-opinjoni li l-kwistjoni hija 
ta' importanza kbira.
2. F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi
għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, 
li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir 
votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-
laqgħat konġunti li jiġu ppreseduti b'mod 
konġunt mill-presidenti tal-kumitati 
involuti. 

Fl-istadji kollha tal-proċedura, id-drittijiet 
relatati mal-istatut ta' kumitat kompetenti 
jistgħu jiġu eżerċitati mill-kumitati 
involuti biss meta jaġixxu b'mod konġunt. 
Il-kumitati involuti jistgħu jistabbilixxu 
gruppi ta' ħidma biex jitħejjew il-laqgħat u 
l-votazzjonijiet.
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3. Fit-tieni qari tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, il-pożizzjoni tal-Kunsill 
għandha tiġi eżaminata waqt laqgħa 
konġunta tal-kumitati kkonċernati, li, fil-
każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim bejn il-
Presidenti tagħhom, għandha ssir nhar l-
Erbgħa tal-ewwel ġimgħa riżervata għal 
laqgħat tal-entitajiet parlamentari wara l-
komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill 
lill-Parlament. Fil-każ li ma jintlaħaqx 
ftehim dwar l-organizzazzjoni ta’ laqgħa 
oħra, din tiġi deċiża mill-President tal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Ir-
rakkomandazzjoni għat-tieni qari għandu 
jsir vot dwarha f’laqgħa konġunta abbażi 
ta’ abbozz komuni mfassal mir-
rapporteurs rispettivi tal-kumitati 
kkonċernati jew, fil-każ li ma jkunx hemm 
abbozz komuni, abbażi tal-emendi 
ppreżentati fil-kumitati kkonċernati.
Fit-tielet qari tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, il-Presidenti u r-rapporteurs 
tal-kumitati kkonċernati għandhom ikunu 
membri ex-Officio tad-delegazzjoni għall-
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni.
4. Filwaqt li jitqiesu l-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 1 u kwalunkwe ftehim li 
jintlaħaq bejn il-Presidenti tal-kumitati 
kkonċernati, il-President għandu 
jiddetermina, mingħajr dewmien wara li 
jaslu għandu, liema għandu jkun il-
kumitat responsabbli jew il-kumitati li 
jkunu responsabbli b’mod konġunt għall-
kunsiderazzjoni tal-atti delegati jew l-
abbozzi ta’ miżuri implimentattivi.

Or. fr

Emenda 3
David Martin

Regolament tal-Parlament Ewropew
Artikolu 51
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Test fis-seħħ Emenda

Proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati Kumitati konġunti
Meta jkunu intaħqu l-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 49(1) u fl-Artikolu 50,
il-Konferenza tal-Presidenti tista', jekk 
tkun sodisfatta li l-kwistjoni hi waħda ta' 
importanza ewlenija, tiddeċiedi li għandha 
tkun applikata proċedura b'laqgħat
konġunti ta' kumitati u b'votazzjoni 
konġunta.  F'dak il-każ, ir-rapporteurs 
ikkonċernati għandhom ifasslu abbozz ta' 
rapport waħdani, li għandu jkun eżaminat u 
li għandha ssir votazzjoni dwaru mill-
kumitati involuti fil-laqgħat konġunti li
jiġu ppreseduti b'mod konġunt mill-
presidenti tal-kumitati involuti. Il-kumitati 
involuti jistgħu jistabbilixxu gruppi ta' 
ħidma bejn il-kumitati biex jitħejjew il-
laqgħat u l-votazzjonijiet konġunti.

1. Meta kwistjoni ta’ kompetenza tiġi 
riferita lilha skont l-Artikolu 188(2), il-
Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li 
għandha tkun applikata l-proċedura bil-
kumitati konġunti, sakemm:

- il-kwistjoni taqa', skont l-Anness VII, 
b'mod inseparabbli taħt il-kompetenzi ta' 
diversi kumitati; kif ukoll 
- hija tkun sodisfatta li l-kwistjoni hija ta' 
importanza kbira.
2. F'dak il-każ, ir-rapporteurs rispettivi
għandhom ifasslu abbozz ta' rapport uniku, 
li għandu jkun eżaminat u li għandha ssir 
votazzjoni dwaru mill-kumitati 
kkonċernati, ippreseduti b'mod konġunt 
mill-presidenti tal-kumitati.

Sabiex jiġi adottat l-abbozz ta’ rapport, il-
vot konġunt għandu jkun sostnut minn 
maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
minn kull kumitat. 
Id-drittijiet relatati mal-istatus ta' kumitat 
kompetenti jistgħu jiġu eżerċitati mill-
kumitati involuti biss meta jaġixxu b'mod 
konġunt. Il-kumitati involuti jistgħu 
jistabbilixxu gruppi ta' ħidma biex jitħejjew 
il-laqgħat u l-votazzjonijiet.

3. Meta l-kwistjoni taqa' taħt proċedura 
leġiżlattiva ordinarja fl-ambitu tal-
Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-
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Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
proċedura b'kumitati konġunti għandha 
tapplika fl-istadji kollha ta' din il-
proċedura.
4. Meta l-Parlament jiġi riferut b'abbozz 
ta' att delegat jew b'miżuri implimentattivi 
bbażati fuq att li għalih tkun ġiet 
applikata l-proċedura b'kumitati 
konġunti, il-President, fuq 
rakkomandazzjoni tal-President tal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, 
għandu jiddetermina, mingħajr dewmien 
u b'kunsiderazzjoni tal-kriterji stabbiliti 
fil-paragrafu 1, liema għandu jkun il-
kumitat responsabbli jew il-kumitati 
responsabbli b'mod konġunt għall-eżami 
ta' dan l-abbozz.

Or. en


