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Emenda 5
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa A

Proposta għal deċiżjoni Emenda

A. il-Parlament biż-żmien estenda s-setgħat 
tiegħu, u ggarantixxa strumenti sostanzjali
għalih innifsu li permezz tagħhom jista' 
jinfluwenza l-proċess għat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew fil-
biċċa l-kbira tal-attivitajiet tal-Unjoni;

A. il-Parlament biż-żmien estenda s-setgħat 
tiegħu, u ggarantixxa strumenti għalih 
innifsu li permezz tagħhom jista' 
jinfluwenza l-proċess għat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew 
f'ħafna attivitajiet tal-Unjoni;

Or. de

Emenda 6
Zita Gurmai

Proposta għal deċiżjoni
Premessa Aa (ġdida)

Proposta għal deċiżjoni Emenda

Aa. l-istituzzjonijiet li tkun indirizzata 
lilhom dikjarazzjoni bil-miktub għandhom 
jiżguraw li tiġi segwita kif jixraq;

Or. en

Emenda 7
Andrew Duff

Proposta għal deċiżjoni
Premessa B

Proposta għal deċiżjoni Emenda

B. fil-passat dikjarazzjonijiet bil-miktub 
servew bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-
ċittadini tal-Unjoni;

B. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub iservu 
bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-
ċittadini tal-Unjoni;
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Or. en

Emenda 8
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa B

Proposta għal deċiżjoni Emenda

B. fil-passat dikjarazzjonijiet bil-miktub 
servew bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-
ċittadini tal-Unjoni;

B. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub iservu 
bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-
ċittadini tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 9
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa B

Proposta għal deċiżjoni Emenda

B. fil-passat dikjarazzjonijiet bil-miktub 
servew bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-
ċittadini tal-Unjoni;

B. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub iservu, 
illum bħal qabel, bħala vettura utli għat-
tqajjim ta' kwestjonijiet ta' tħassib 
partikolari għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

Or. de

Emenda 10
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa C

Proposta għal deċiżjoni Emenda

C. dikjrazzjonijiet bil-miktub huma użati 
regolarment iżda mhux f'ammonti kbar 

C. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub huma 
użati regolarment iżda mhux f'ammonti 
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ħafna; perċentwal żgħir biss minnhom 
jiksbu s-sostenn meħtieġ ta' maġġoranza 
tal-membri kollha tal-Parlament;

kbar ħafna; filwaqt li fil-passat perċentwal 
żgħir biss minnhom kienu jiksbu s-sostenn 
meħtieġ ta' maġġoranza tal-membri kollha 
tal-Parlament, fil-leġiżlatura kurrenti dan 
il-perċentwal qed jikber ħafna;

Or. de

Emenda 11
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa C

Proposta għal deċiżjoni Emenda

C. dikjrazzjonijiet bil-miktub huma użati 
regolarment iżda mhux f'ammonti kbar 
ħafna; perċentwal żgħir biss minnhom 
jiksbu s-sostenn meħtieġ ta' maġġoranza 
tal-membri kollha tal-Parlament;

C. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub jiġu 
preżentati regolarment dwar temi 
differenti ħafna, naturalment perċentwal 
żgħir biss minnhom jikseb s-sostenn 
meħtieġ ta' maġġoranza tal-membri kollha 
tal-Parlament;

Or. de

Emenda 12
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa D

Proposta għal deċiżjoni Emenda

D. il-biċċa l-kbira tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub jiskadu wara l-perjodu preskritt 
fir-Regoli ta' Proċedura;

imħassar

Or. de

Emenda 13
Andreas Mölzer
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa D

Proposta għal deċiżjoni Emenda

D. il-biċċa l-kbira tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub jiskadu wara l-perjodu preskritt fir-
Regoli ta' Proċedura;

D. il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub jiskadu wara l-perjodu preskritt fir-
Regoli ta' Proċedura;

Or. de

Emenda 14
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa E

Proposta għal deċiżjoni Emenda

E. il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub adottati huma indirizzati lill-
Kummissjoni, li hija rikonoxxuta bħala l-
unika istituzzjoni li tkun tat rsipons għall-
kwestjonijiet li tqajmu fihom;

imħassar

Or. de

Emenda 15
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa E

Proposta għal deċiżjoni Emenda

E. il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub adottati huma indirizzati lill-
Kummissjoni, li hija rikonoxxuta bħala l-
unika istituzzjoni li tkun tat rsipons għall-
kwestjonijiet li tqajmu fihom;

E. il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub adottati huma indirizzati lill-
Kummissjoni;

Or. en
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Emenda 16
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa Ea (ġdida)

Proposta għal deċiżjoni Emenda

Ea. għandhom isiru aktar sforzi biex jiġu 
involuti istituzzjonijiet u korpi oħra tal-
UE bħala destinatarji fil-proċess;

Or. en

Emenda 17
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa F

Proposta għal deċiżjoni Emenda

F. dawk ir-risposti huma fil-biċċa l-kbira 
tal-każijiet limitati biex itennu attivitajiet 
tal-Kummissjoni li jkunu għadhom 
għaddejjin, u biss f'każijiet eċċezzjonali 
jinkludu attività speċifika mqanqla minn 
dikjarazzjoni bil-miktub;

imħassar

Or. de

Emenda 18
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa F

Proposta għal deċiżjoni Emenda

F. dawk ir-risposti huma fil-biċċa l-kbira 
tal-każijiet limitati biex itennu attivitajiet 
tal-Kummissjoni li jkunu għadhom 
għaddejjin, u biss f'każijiet eċċezzjonali 
jinkludu attività speċifika mqanqla minn 

F. dawk ir-risposti, madankollu, bħalissa
huma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet limitati 
biex itennu attivitajiet tal-Kummissjoni li 
jkunu għadhom għaddejjin, u biss f'każijiet 
eċċezzjonali jinkludu attività speċifika 
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dikjarazzjoni bil-miktub; mqanqla minn dikjarazzjoni bil-miktub;

Or. de

Emenda 19
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa G

Proposta għal deċiżjoni Emenda

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub tnaqqsu 
sostanzjalment;

G. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub
jirrappreżentaw għodda effettiva li 
tippermetti liċ-ċittadini Ewropej 
jikkomunikaw it-tħassib tagħhom 
direttament lill-Parlament Ewropew;

Or. en

Emenda 20
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa G

Proposta għal deċiżjoni Emenda

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub tnaqqsu
sostanzjalment;

G. minkejja s-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub ma naqsitx;

Or. de

Emenda 21
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa G
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Proposta għal deċiżjoni Emenda

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub tnaqqsu 
sostanzjalment;

G. fid-dawl tas-setgħat ta’ leġiżlar tal-
Parlament li dejjem qed jikbru, kif ukoll 
tal-introduzzjoni tal-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropej, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub inbidlet;

Or. en

Emenda 22
Andrew Duff

Proposta għal deċiżjoni
Premessa G

Proposta għal deċiżjoni Emenda

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub tnaqqsu 
sostanzjalment;

G. fid-dawl tas-setgħat ta’ leġiżlar tal-
Parlament li dejjem qed jikbru, kif ukoll 
tal-introduzzjoni tal-inizjattivi taċ-
ċittadini Ewropej, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub inbidlet;

Or. en

Emenda 23
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa G

Proposta għal deċiżjoni Emenda

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub tnaqqsu
sostanzjalment;

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li 
dejjem qed jikbru, l-importanza tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub kellha 
tendenza li tonqos, l-importanza tagħhom 
bħala strument ta' reazzjoni indipendenti 
mill-partit u mill-pajjiż ta' temi li ma 
jinsabux fil-qalba immedjata tal-ħidma 
tal-Parlament u tal-kumitati tiegħu, 
madankollu jibqgħu mhux influwenzati 
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minnhom;

Or. de

Emenda 24
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Premessa H

Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu 
mill-istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 25
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa H

Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

H. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub jista’
jkollhom impatt pożittiv, f'termini kemm 
tat-tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-
influwenza tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li 
ttieħdu mill-istituzzjonijiet;

Or. en

Emenda 26
Andreas Mölzer
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa H

Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu 
mill-istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

H. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub huma 
effettivi minħabba l-fatt li jittrattaw temi li 
għal raġunijiet differenti ma jiksbux 
aċċess fl-aġenda u b'hekk jirrappreżentaw 
strument parlamentari effettiv ieħor;

Or. de

Emenda 27
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa H

Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

H. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub s'issa 
kellhom impatt limitat, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet u dan l-impatt jista', 
madankollu, jiżdied permezz ta' regoli 
iktar vinkolanti dwar l-integrazzjoni ta' 
dikjarazzjonijiet bil-miktub li kellhom  
b'suċċess fil-ħidma tal-kumitati rilevanti;

Or. de

Emenda 28
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa H
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Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

H. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom impatt limitat fil-leġiżlatura 
attwali, f'termini kemm tat-tfassil tal-
aġendi kif ukoll tal-influwenza tagħhom 
fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet, u għaldaqstant għandha 
ssir valautazzjoni bir-reqqa tagħhom, biex 
tkun tista’ tiżdied rapidament l-effikaċja 
tagħhom;

Or. en

Emenda 29
Andrew Duff

Proposta għal deċiżjoni
Premessa H

Proposta għal deċiżjoni Emenda

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom
impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-
tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-influwenza 
tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-
istituzzjonijiet, u jistgħu jagħtu 
impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja 
tagħhom;

H. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub jista’ 
jkollhom impatt limitat ħafna, f'termini 
kemm tat-tfassil tal-aġendi kif ukoll tal-
influwenza tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li 
ttieħdu mill-istituzzjonijiet, iżda jżommu l-
valur tagħhom bħala għodda siewja għall-
kampanji;

Or. en

Emenda 30
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 

imħassar
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jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

Or. en

Emenda 31
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 
jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

imħassar

Or. en

Emenda 32
Andreas Mölzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu li 
jmiss il-Parlament għandu jeżamina jekk 
għandhomx jitneħħew kompletament jew 
le;

I. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub, 
għalhekk, m'għandhomx ikunu ristretti u 
fit-terminu li jmiss il-Parlament għandu 
jeżamina kif dawn jistgħu jsiru iktar 
attraenti;

Or. de

Emenda 33
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I
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Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 
jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

I. ir-Regoli ta' Proċedura għad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu studjati bl-għan li jittejbu l-effikaċja 
u l-impatt tagħhom jekk hu meħtieġ;

Or. en

Emenda 34
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 
jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

I. l-użu tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub
għandu jiġi żviluppat iktar gradwalment
filwaqt li jiġi żgurat li d-dikjarazzjonijiet 
bil-miktub li jkollhom suċċess jiddaħħlu 
fil-ħidma tal-kumitati relevanti;

Or. de

Emenda 35
Constance Le Grip

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 
jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

I. fit-terminu li jmiss, ikun xieraq li l-
Parlament jagħmel analiżi tal-impatt tad-
dispożizzjonijiet ġodda tar-regoli ta’ 
proċedura relatati mad-dikjarazzjonijiet 
bil-miktub u jistudja l-possibilità li
jkompli jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħhom jew li jeliminahom 
kompletament;
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Or. fr

Emenda 36
Andrew Duff

Proposta għal deċiżjoni
Premessa I

Proposta għal deċiżjoni Emenda

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu 
li jmiss il-Parlament għandu jeżamina 
jekk għandhomx jitneħħew kompletament 
jew le;

I. il-kwalità u r-relevanza ta’ xi 
dikjarazzjonijiet bil-miktub, u b’mod 
partikolari il-qbil tagħhom mal-
kompetenzi tal-Unjoni kif stipulati 
f’Titolu I tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jista’ 
jkun diżappuntanti;

Or. en

Emenda 37
Stanimir Ilchev

Proposta għal deċiżjoni
Premessa Ia (ġdida)

Proposta għal deċiżjoni Emenda

Ia. id-dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom impatt pożittiv fuq ix-xogħol 
tal-Membri li hu immirat direttament lejn 
il-kostitwenzi tagħhom;

Or. en

Emenda 38
Rafał Trzaskowski

Proposta għal deċiżjoni
Premessa Ia (ġdida)
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Proposta għal deċiżjoni Emenda

Ia. Għandha jintuża aktar l-Artikolu 
42(2) tar-Regoli ta' Proċedura, li jagħti lil 
Membri individwali opportunità ġenwina 
li jinfluenzaw il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni; 

Or. en

Emenda 39
Zita Gurmai

Proposta għal deċiżjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Proposta għal deċiżjoni Emenda

1a. Hu tal-fehma li l-istituzzjonijiet li  
tkun indirizzata lilhom dikjarazzjoni bil-
miktub għandhom jinfurmaw lill-
Parlament dwar is-segwitu intenzjonat fi 
żmien tliet xhur minn meta jirċievu tali 
dikjarazzjoni; għandu l-ħsieb, barra minn 
hekk, li jfittex ftehim mal-Kummissjoni 
dwar dan il-prinċipju fl-okkażjoni tan-
negozjati li jmiss dwar ir-reviżjoni tal-
Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet 
bejn il-Kummissjoni u l-Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa politikament ġustifikabbli li jsir segwitu għal dikjarazzjoni bil-miktub. 

Emenda 40
Andrew Duff

Proposta għal deċiżjoni
Paragrafu 3
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Proposta għal deċiżjoni Emenda

3. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli 
eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex jiġi 
evitat reklamar estensiv tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub u biex il-
Membri Parlamentari jkollhom aċċess 
mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

3. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli 
eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex jiġi 
evitat reklamar entużjast iżżejjed tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub, inkluż l-ilbies 
ta’ t-shirts mhux f’lokhom, u biex il-
Membri Parlamentari jkollhom aċċess 
mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

Or. en

Emenda 41
Helmut Scholz

Proposta għal deċiżjoni
Paragrafu 3

Proposta għal deċiżjoni Emenda

3. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli 
eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex jiġi 
evitat reklamar estensiv tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub u biex il-
Membri Parlamentari jkollhom aċċess 
mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

3. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli 
eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex jiġi 
evitat reklamar estensiv tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub permezz ta' 
mezzi elettroniċi u oħrajn u biex il-
Membri Parlamentari jkollhom aċċess 
mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

Or. de

Emenda 42
Rafał Trzaskowski

Proposta għal deċiżjoni
Paragrafu 3

Proposta għal deċiżjoni Emenda

3. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli 
eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex 
jiġi evitat reklamar estensiv tad-
dikjarazzjonijiet bil-miktub u biex il-
Membri Parlamentari jkollhom aċċess 

3. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Bureau li jillimita 
reklamar estensiv tad-dikjarazzjonijiet bil-
miktub, u b’hekk jippermetti li l-Membri
Parlamentari jkollhom aċċess mingħajr 
xkiel għall-Kamra tal-Parlament;
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mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

Or. en

Emenda 43
Alexandra Thein

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-
sessjonijiet parzjali.

1. Minimu ta’ 40 Membru minn minimu 
ta’ tliet gruppi politiċi jistgħu jippreżentaw 
dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed 
minn 200 kelma dwar kwistjoni li taqa' 
esklussivament taħt il-kompetenzi tal-
Unjoni Ewropea u li ma tkoprix 
kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' 
proċeduri leġiżlattivi u proċeduri mhux 
leġiżlattivi li jkunu għaddejja attwalment.
Għandha tingħata awtorizzazzjoni 
speċifika u motivata mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu tradotti fil-lingwi 
uffiċjali kollha u mqassma 
elettronikament lill-Membri kollha. Dawn, 
flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji,
għandhom jiddaħħlu f'reġistru elettroniku
pubbliku.

Or. en

Emenda 44
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 1. Minimu ta’ 40 Membru minn minimu 
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jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

ta’ tliet gruppi politiċi jistgħu jippreżentaw 
dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed 
minn 200 kelma dwar kwistjoni li taqa' 
esklussivament taħt il-kompetenzi tal-
Unjoni Ewropea u li ma tkoprix 
kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' proċess 
leġislattiv li jkun għaddej attwalment. 
Għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-
President fuq bażi ta' każ b'każ. 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu stampati bil-lingwi uffiċjali u 
mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu 
f'reġistru flimkien mal-ismijiet tal-
firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 45
Fiona Hall

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-

1. Minimu ta’ 10 Membri minn mill-inqas 
tliet gruppi politiċi u ħames Stati Membri 
jistgħu jippreżentaw dikjarazzjoni bil-
miktub ta' mhux iżjed minn 200 kelma 
dwar kwistjoni li taqa' esklussivament taħt 
il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u li ma 
tkoprix kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' 
proċess leġislattiv li jkun għaddej 
attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
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Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 46
Andrew Duff

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

1. Mill-inqas 10 Membri minn mill-inqas 
tliet gruppi politiċi jistgħu jippreżentaw 
dikjarazzjoni bil-miktub ta' mhux iżjed 
minn 200 kelma dwar kwistjoni li taqa' 
esklussivament taħt il-kompetenzi tal-
Unjoni Ewropea u li ma tkoprix 
kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' proċess 
leġislattiv li jkun għaddej attwalment. 
Għandha tingħata awtorizzazzjoni 
speċifika u motivata mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma 
elettronikament. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 47
Zita Gurmai

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
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Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-
sessjonijiet parzjali.

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma 
esklussivament dwar kwistjoni li taqa' taħt 
il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u li ma 
tkoprix kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' 
proċeduri leġiżlattivi u proċeduri mhux 
leġiżlattivi li jkunu għaddejja attwalment. 
Għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-
President fuq bażi ta' każ b'każ. 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu ppubblikati bil-lingwi uffiċjali fuq 
il-websajt tal-Parlament u mqassma 
elettronikament lill-Membri kollha. Il-
President għandu jżomm reġistru bid–
dikjarazzjonijiet iffirmati mill-Membri. 
Id-dikjarazzjonijiet fil-lingwi uffiċjali u l-
ismijiet tal-firmatarji għandhom 
jiddaħħlu wkoll f’reġistru elettroniku 
aċċessibbli għall-pubbliku fuq il-websajt 
tal-Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ provi, ir-reġistru bil-kopja oriġinali tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub 
iffirmati għandu jinżamm. Tista' tiġi pprovduta trasparenza suffiċjenti permezz tar-reġistru 
elettroniku.  Barra minn hekk, l-interpretazzjoni ta’ paragrafu 1 li kienet ġiet approvata 
preċedentement għandha tinżamm.

Emenda 48
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
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li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-
sessjonijiet parzjali.

li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċessi leġislattivi li 
jkunu għaddejjin attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Id-dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu ppubblikati bil-
lingwi uffiċjali fuq il-websajt tal-
Parlament u mqassma elettronikament 
lill-Membri kollha. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru elettroniku flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jkun 
aċċessibbli fuq il-websajt tal-Parlament.

Or. de

Emenda 49
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu 
jkun pubbliku u għandu jinżamm barra d-
daħla tal-Kamra waqt is-sessjonijiet 
parzjali u f'post xieraq li għandu jkun 
stabbilit mill-Kulleġġ tal-Kwesturi fl-
intervalli ta' bejn is-sessjonijiet parzjali.

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta'
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu tradotti fil-lingwi uffiċjali
kollha. Il-verżjonijiet lingwistiċi kollha 
għandhom jinżammu f’reġistru speċifiku, 
kemm elettronikament kif ukoll fuq il-
karta. Il-verżjoni elettronika ta’ kull 
dikjarazzjoni bil-miktub għandha 
titqassam elettronikament lill-Membri 
kollha. Il-verżjoni fuq il-karta għandha 
tinżamm f’post speċjali u aċċessibbli 
faċilment fil-Parlament, li għandu jkun 
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stabbilit mill-Kulleġġ tal-Kwesturi fl-
intervalli ta' bejn is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 50
Roberto Gualtieri

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet 
parzjali.

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li dwarha ma jkun hemm l-
ebda proċeduri speċifiċi stipulati f’dawn 
ir-Regoli ta’ Proċedura. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 51
Roberto Gualtieri

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 1. Sa massimu ta' ħames Membri jistgħu 
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jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet 
parzjali.

jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv. 
Għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-
President fuq bażi ta' każ b'każ. 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu stampati bil-lingwi uffiċjali u 
mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu 
f'reġistru flimkien mal-ismijiet tal-
firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 52
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 

1. Sa massimu ta' ħames Membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni speċifika u motivata mill-
President fuq bażi ta' każ b'każ. 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu stampati bil-lingwi uffiċjali u 
mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu 
f'reġistru flimkien mal-ismijiet tal-
firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
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is-sessjonijiet parzjali. Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

Or. en

Emenda 53
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet 
parzjali.

1. Sa massimu ta' ħames Membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċedura leġislattiva li 
tkun għaddejja attwalment. Għandha 
tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq 
bażi ta' każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-
miktub għandhom ikunu stampati bil-
lingwi uffiċjali u mqassma. Dawn 
għandhom jiddaħħlu f'reġistru flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Dan ir-reġistru 
għandu jkun pubbliku u għandu jinżamm 
barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet 
parzjali.

Or. en

Emenda 54
Alexandra Thein

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
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ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru. ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru. Il-
Membri għandhom jiffirmaw ir-reġistru 
manwalment f’lista fuq il-karta li 
tinżamm barra d-daħla tal-Kamra waqt is-
sessjonijiet parzjali u f'post xieraq, li 
għandu jkun stabbilit mill-Kulleġġ tal-
Kwesturi fl-intervalli ta' bejn is-
sessjonijiet parzjali. Firma għandha 
titqies bħala finali, u ma tistax tiġi rtirata. 
Il-firem fuq il-lista fuq il-karta għandhom 
ikunu trasferiti fuq ir-reġistru elettroniku 
fi tmiem kull ġurnata. Il-listi fuq il-karta 
jridu jkunu arkivjati għal sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati l-użu ħażin u l-iżbalji, firma elettronika fir-reġistru elettroniku biss 
m’għandhiex tkun suffiċjenti.

Emenda 55
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru.

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru. Il-
firma tista' tiġi rtirata fi kwalunkwe 
mument qabel tmiem l-iskadenza ta' tliet 
xhur mid-dħul tad-dikjarazzjoni fir-
reġistru. Il-firma kif ukoll l-irtirar tagħha 
jistgħu f'kull każ isiru b'mod elettroniku;

Or. de

Emenda 56
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2
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Test fis-seħħ Emenda

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru.

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru, 
kemm elettronikament kif ukoll fuq il-
post. Iż-żewġ forom tar-reġistru 
għandhom jinżammu aġġornati bl-istess 
mod.

Or. en

Emenda 57
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

2a. Kwalunkwe firma tista' tiġi rtirata, 
elettronikament jew fuq il-karta, f’kull 
waqt qabel ma jgħaddu tliet xhur mid-
dħul tad-dikjarazzjoni fir-reġistru. Tali 
rtirar għandu jitħalla jsir darba biss, u 
bħala eċċezzjoni. F’każijiet tali, il-
Membru konċernat m’għandux jitħalla 
jerġa’ jiffirma.

Or. en

Emenda 58
Alexandra Thein

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet 
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 

3. Meta jgħaddi l-perjodu ta’ tliet xhur 
mid-dħul tagħha fir-reġistru, dikjarazzjoni 
tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri 
kollha tal-Parlament, il-President għandu 
jgħarraf b'dan lill-Parlament u jippubblika 
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bħala test adottat. l-ismijiet tal-firmatarji fil-minuti u d-
dikjarazzjoni bħala test adottat, flimkien 
ma' stqarrija li l-opinjonijiet espressi fiha 
ma jikkostitwixxux l-opinjoni uffiċjali tal-
Parlament Ewropew iżda l-opinjonijiet 
tal-firmatarji, u li d-dikjarazzjoni hi 
strument mhux vinkolanti.

Or. en

Emenda 59
Andrew Duff

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 
bħala test adottat.

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika d-
dikjarazzjoni fil-minuti bl-ismijiet ta’ 
dawn li jappoġġawha, flimkien ma’ 
stqarrija li d-dikjarazzjoni tesprimi l-
fehma tal-firmatarji u ma torbotx lill-
Parlament.

Or. en

Emenda 60
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet 
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 
bħala test adottat.

3. Meta, fi tmiem l-iskadenza ta' tliet xhur 
mid-dħul tagħha fir-reġistru, dikjarazzjoni 
tkun iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri 
kollha tal-Parlament, il-President għandu 
jgħarraf b'dan lill-Parlament, jippubblika l-
ismijiet tal-firmatarji fil-minuti kif ukoll d-
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dikjarazzjoni bħala test adottat u 
jikkomunika dan flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji lill-destinarji kif ukoll lill-
kumitat kompetenti fil-Parlament għal 
eżami ulterjuri.

Or. de

Emenda 61
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet 
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 
bħala test adottat.

3. Meta, fi żmien tliet xhur mid-dħul 
tagħha fir-reġistru, dikjarazzjoni tkun 
iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri 
kollha tal-Parlament, il-President għandu 
jgħarraf b'dan lill-Parlament u jippubblika 
l-ismijiet tal-firmatarji fil-minuti u d-
dikjarazzjoni bħala test adottat.

Or. en

Emenda 62
Helmut Scholz

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

4. Il-proċedura għandha tingħalaq billi, 
fl-aħħar tas-sessjoni parzjali, id-
dikjarazzjoni tintbagħat lid-destinatarji 
flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji.

imħassar

Or. de
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Emenda 63
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

4. Il-proċedura għandha tingħalaq billi, fl-
aħħar tas-sessjoni parzjali, id-dikjarazzjoni 
tintbagħat lid-destinatarji flimkien mal-
ismijiet tal-firmatarji.

4. Id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji, għandha tintbagħat lid-
destinatarji fi tmiem is-sessjoni parzjali.

Or. en

Emenda 64
Stanimir Ilchev

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4a. Abbażi ta’ dikjarazzjoni bil-miktub ta’ 
suċċess, il-Parlament għandu jagħmel 
dibattitu dwar it-tema konċernata f’ħin 
xieraq skont l-aġenda tiegħu.

Or. en

Emenda 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4b (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4b. Il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ta’ 
dikjarazzjoni bil-miktub ta’ suċċess 
għandhom jiġu ppubblikati u maħżuna 
f’post speċjali fuq il-websajt tal-
Parlament.
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Or. en

Emenda 66
Zita Gurmai

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 4a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

4a. Fejn l-istituzzjonijiet li lilhom ikun ġie 
indirizzat it-test adottat ma jinformawx 
lill-Parlament dwar is-segwitu intenzjonat 
fi żmien tliet xhur minn meta jirċevuh, il-
kwistjoni għandha, fuq talba ta’ wieħed 
mill-awturi tad-dikjarazzjoni, titpoġġa fuq 
l-aġenda ta’ laqgħa sussegwenti tal-
kumitat responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat segwitu fil-Parlament meta istituzzjonijiet oħra ma jitrattawx id-
dikjarazzjonijiet adottati kif jixraq. 

Emenda 67
Evelyn Regner

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

5. Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-
reġistru għal aktar minn tliet xhur u li ma 
tkunx ġiet iffirmata minn mhux inqas minn 
nofs il-Membri kollha tal-Parlament 
għandha taqa'.

5. Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-
reġistru għal aktar minn xahrejn u li ma 
tkunx ġiet iffirmata minn mhux inqas minn 
żewġ terzi tal-Membri kollha tal-Parlament 
għandha taqa'.

Or. de



PE486.057v01-00 32/33 AM\896821MT.doc

MT

Emenda 68
Roberto Gualtieri

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 42 – paragrafi 2 u 3

Test fis-seħħ Emenda

2. Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-
Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-
bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-
Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2. Sa ħames Membri jistgħu jqiegħdu fuq 
il-Mejda proposta għal att tal-Unjoni fuq il-
bażi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-
Parlament skont l-Artikolu 225 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Il-proposta għandha tindika l-bażi legali 
tagħha u tista’ tkun akkumpanjata minn 
nota spjegattiva ta’ mhux aktar minn 150 
kelma.

3. Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-
President, li għandu jirreferiha lill-kumitat 
responsabbli għall-kunsiderazzjoni. Qabel 
ma ssir din ir-riferenza, il-proposta 
għandha tiġi tradotta f'dawk il-lingwi 
uffiċjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis 
li huma meħtieġa biex issir possibbli 
kunsiderazzjoni sommarja. Il-kumitat 
għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni 
ulterjuri fi żmien tliet xhur minn meta ssir 
ir-riferenza u wara li jkun instema' l-awtur 
tal-proposta.

3. Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-
President, li għandu jiddeċiedi jekk ir-
rekwiżiti legali ġewx sodisfatti. Hu jista’ 
jirreferi l-proposta lill-Kumitat 
responsabbli għall-verifika tal-bażi legali 
għal parir. Jekk il-President jiddikjara li 
l-proposta tkun ammissibbli, għandu 
jħabbar dan fil-plenarja. Il-firma ta’ 
kwalunkwe Membru tista’ mbagħad tiġi 
miżjuda mal-proposta, skont (mutatis 
mutandis) id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
123(1) u 123(5).

Fejn il-kumitat jiddeċidi li jippreżenta 
proposta lill-Parlament skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 48, l-
awtur tal-proposta għandu jissemma 
b'ismu fit-titolu tar-rapport.

Fejn proposta tkun iffirmata minn 
maġġoranza tal-membri komponenti tal-
Parlament, il-Konferenza tal-Presidenti 
għandha tirreferiha lill-kumitat 
responsabbli għat-tfassil ta’ rappott skont 
paragrafu 1.
Il-kumitat għandu jfassal rapport skont 
Artikolu 48, wara li jkun sema’ lill-awtur 
tal-proposta.
Fejn proposta ma tiġix preżentata għal 
aktar firem jew ma tkunx iffirmata mill-
maġġoranza tal-membri komponenti tal-
Parlament, il-President għandu jirreferiha 
lill-kumitat responsabbli għall-
kunsiderazzjoni. Qabel ma ssir din ir-
riferenza, il-proposta għandha tiġi tradotta 
f'dawk il-lingwi uffiċjali li l-president ta' 
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dak il-kumitat iqis li huma meħtieġa biex 
issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja. 
Il-kumitat għandu jieħu deċiżjoni dwar 
azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur minn 
meta ssir ir-riferenza u wara li jkun 
instema' l-awtur tal-proposta.

L-awturi tal-proposta għandhom 
jissemmew b'isimhom fit-titolu tar-rapport.

Or. en


