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Il-presidenti tal-Kumitati bagħtu, permezz tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, f’konformità mal-
Artikolu 211(1), talba għal interpretazzjoni tal-Artikolu 192 dwar il-pożizzjoni tal-membri 
mhux affiljati biex jattendu għal-laqgħat tal-koordinaturi.

1. Oriġini u bażi tal-Artikolu 192

L-Artikolu 1921 ġie introdott fi tmiem il-leġiżlatura preċedenti waqt ir-reviżjoni ġenerali tar-
Regoli ta’ Proċedura f’Mejju 2009 (ir-rapport Corbett2). Din hija l-ewwel darba li l-prattika 
tat-tlaqqigħ tal-laqgħat tal-koordinaturi tal-kumitati, li sa issa kienet informali, ġiet 
ifformalizzata. L-Artikolu 192(1) jistipula: “Il-gruppi politiċi jistgħu jinnominaw wieħed 
mill-membri tagħhom bħala koordinatur” u ma jsemmix b’mod espliċitu l-parteċipazzjoni 
tal-membri mhux affiljati.

Id-dispożizzjonijiet attwali dwar il-membri mhux affiljati jirriflettu rieda politika espressa 
waqt id-dibattitu dwar ir-rapport Corbett. Fil-fatt, l-abbozz tar-rapport Corbett għall-bidu 
kien fih il-possibilità għall-membri mhux affiljati li huma wkoll jinnominaw koordinatur li 
jkun mistieden għal-laqgħa, iżda din id-dispożizzjoni ġiet emendata u tneħħiet waqt l-
adozzjoni tar-rapport fil-Kumitat AFCO. Is-sessjoni plenarja kkonfermat ir-rapport Corbett 
b’maġġoranza kbira ta’ 522 vot favur.  

L-applikazzjoni tal-Artikolu 192 ġiet diskussa waqt il-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati3 fil-bidu tal-leġiżlatura. Waqt din il-laqgħa, intlaħaq kunsens dwar l-
interpretazzjoni komuni li l-membri mhux affiljati ma jistgħux jipparteċipaw fil-laqgħat 
minħabba l-fatt li m’għandhomx koordinatur.

2. Problematika u analiżi

Billi l-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati ma tissemmiex b’mod espliċitu, l-
applikazzjoni tal-Artikolu 192 tvarja minn kumitat għall-ieħor u din tqajjem il-kwistjoni tal-
ugwaljanza bejn il-membri mhux affiljati. Ta’ min jinnota li l-istabbiliment tal-Artikolu 192 
kellu effett dirett fuq il-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati biex jattendu għal-laqgħat 
tal-koordinaturi, liema parteċipazzjoni naqset meta mqabbla mal-leġiżlatura preċedenti. 

F’konformità mal-ġurisprudenza4, il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni jipprojbixxi li 
sitwazzjonijiet simili jiġu trattati b’mod differenti jew li sitwazzjonijiet differenti jiġu 
trattati bl-istess mod, sakemm dawn it-trattamenti ma jkunux iġġustifikati b’mod oġġettiv. 

Ikun tajjeb li jingħad ukoll li teżisti sensiela ta’ differenzi fit-trattament bejn il-membri 
mhux affiljati u l-membri ta’ grupp politiku li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet interni tal-
Parlament (b’mod partikolari l-Artikolu 24, 106, 68 u 170 tar-Regoli ta’ Proċedura). Dawn 
id-dispożizzjonijiet ma jistgħux jaffettwaw b’mod mhux iġġustifikat il-kundizzjonijiet 
                                               
1  Test fl-Anness 2
2  Ir-Rapport Corbett TA -0359-2009 adottat fis-6 ta’ Mejju 2009
3 Ara l-Anness 3: silta mill-minuti tal-15.9.2009 - PV\769940EN.doc,  punt 10.2.
4 Ara, b’mod partikolari, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ ġunju 1990, Hoche, C-174/89, Ġabra p. I-
2681, punt 25
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għall-kariga parlamentari ta’ membri mhux affiljati, minħabba l-fatt li ma jagħmlux parti 
minn grupp politiku. Hija r-responsabilità tal-Parlament, l-ewwel nett, li jeżamina, fl-ambitu 
tal-proċeduri interni, jekk dawn id-differenzi fit-trattament humiex kollha meħtieġa fir-
rigward tal-ilħuq tal-objettivi leġittimi segwiti mill-Parlament, b’mod partikolari biex jiġu 
espressi ridiet politiċi komuni u jintlaħqu kompromessi.1 Dawn id-dispożizzjonijiet ġew 
ikkonfermati waqt ir-reviżjoni tar-Regoli ta’ Proċedura fl-2009.

Rigward il-pożizzjoni tal-membri mhux affiljati biex jattendu għal-laqgħat tal-koordinaturi, 
l-istħarriġ li sar mis-Segretarjat tal-AFCO f’Ġunju 2011 enfasizza li mill-20 kumitat 
parlamentari, 3 biss jippermettu l-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati bħala 
osservaturi, fuq l-eżempju tal-Konferenza tal-Presidenti tal-gruppi politiċi li tawtorizza l-
parteċipazzjoni ta’ rappreżentant tal-membri mhux affiljati mingħajr dritt għall-vot (l-
Artikolu 24 tar-Regoli ta’ Proċedura). Anki jekk il-maġġoranza tal-kumitati ma 
jippermettux li l-membri mhux affiljati jattendu għal-laqħat tal-koordinaturi, it-trażmissjoni 
tal-informazzjoni tiġi ġeneralment żgurata kif xieraq sabiex il-membri mhux affiljati ma 
jiġux imċaħħda mid-drittijiet parlamentari tagħhom. Il-maġġoranza (13) tal-kumitati għażlu 
li jistiednu lis-Segretarjat tal-membri mhux affiljati għal-laqgħat tal-koordinaturi u permezz 
ta’ dan jintegraw lill-membri mhux affiljati fil-proċess taċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni. 
Fir-rigward tas-7 kumitati li ma jistednux lis-Segretarjat, il-membri mhux affiljati jirċievu l-
aġenda u r-riżultati tal-laqgħat, ħlief għal 2 kumitati li ma jibagħtux l-aġenda lill-membri 
mhux affiljati. 

Fir-rigward tal-Artikolu 192(2) li jipprevedi l-possibilità li l-kumitat “jiddelega lill-
koordinaturi s-setgħa biex jittieħdu ċerti deċiżjonijiet, ħlief għal deċiżjonijiet dwar l-
adozzjoni ta’ rapporti, opinjonijiet jew emendi”, dan l-istess stħarriġ ippermetta li jiġi 
osservat li 2 kumitati biss stabbilixxew mandat għat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-koordinaturi. 
Fir-rigward tat-18-il kumitat li ma ddelegawx is-setgħat b’mod formali, nofshom jiżguraw l-
approvazzjoni ex post tad-deċiżjonijiet meħuda, filwaqt li n-nofs l-ieħor jirċievi d-
deċiżjonijiet tal-koordinaturi għal skopijiet ta’ informazzjoni biss. Il-proċedura ta’ dawn id-
9 kumitati tqajjem il-kwistjoni tal-leġittimità minn mindu ġie introdott l-Artikolu 192 li 
jagħti lil-laqgħat tal-koordinaturi l-prerogattiva biex “iħejju deċiżjonijiet li għandhom 
jittieħdu mill-kumitat” iżda mhux biex jittieħdu deċiżjonijiet minflokhom fin-nuqqas ta’ 
delega speċifika.

Matul l-istħarriġ, deher ukoll li l-possibilità li jiġu ddelegati s-setgħat lill-koordinaturi hija 
regola ġenerlament mhux magħrufa filwaqt li fil-prattika teżisti sistema tad-delega tas-
setgħa fil-kumitati kollha. 

Fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi, il-bażi 
tal-Artikolu turi biċ-ċar l-intenzjoni tal-Parlament li jillimita l-parteċipazzjoni għall-gruppi 
politiċi, bil-possibilità li l-viċi presidenti tal-kumitati jiġu mistiedna bħala konsulenti (l-
Artikolu 192(2)). Il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati fil-laqgħat hija, 
fi kwalunkwe każ, marbuta direttament mal-kwistjoni tas-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
tal-koordinaturi.

                                               
1 Ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Ottubru 2001 fil-Kawżi konġunti T-222/99, T-327/99 u T-329/99 
(b’mod partikolati l-paragrafi 156, 157, 165 u 202)
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Fir-rigward tas-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, l-Artikolu 192(2) jistabbilixxi żewġ modi 
biss kif jittieħdu d-deċiżjonijiet: 1/ deċiżjoni mill-kumitat stess, 2/ delega lill-koordinaturi 
(ħlief f’każ ta’ adozzjoni ta’ rapporti, opinjonijiet jew emendi). It-test jattribwixxi b’mod 
ċar lil-laqgħat tal-koordinaturi rwol preparatorju mingħajr setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
proprja, ħlief fil-każ fejn il-kumitat ikun jixtieq jiddelega s-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
lill-koordinaturi. Sabiex tkun f’konformità mal-Artikolu 192, din id-delega għandha tiġi 
stabbilita b’mod formali ex ante u tissemma jew tiġi inkluża fil-minuti tal-laqgħa tal-
kumitat. F’dan il-każ, billi l-membri mhux affiljati jipparteċipaw fl-adozzjoni tal-mandat, 
huma jiddelegaw ukoll is-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom. Fin-nuqqas ta’ mandat 
ex ante, id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi għandhom jittieħdu f’forma ta’ 
rakkomandazzjonijiet u jkunu soġġetti għall-approvazzjoni ex post tal-membri kollha tal-
kumitati, fosthom il-membri mhux affiljati. Jekk ikun hemm mandat jew approvazzjoni ex 
post tad-deċiżjonijiet, il-kwistjoni tal-legalità tad-deċiżjonijiet mingħajr parteċipazzjoni tal-
membri mhux affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi ma tkunx teħtieġ titqajjem iktar.

3. Abbozz ta’ interpretazzjoni

Il-membri mhux affiljati ma jikkostitwixxux grupp politiku skont l-Artikolu 30 u, 
għaldaqstant, ma jistgħux jinnominaw il-koordinaturi, li huma l-uniċi membri li jistgħu 
jipparteċipaw bi dritt fil-laqgħat tal-koordinaturi. 
Il-laqgħat tal-koordinaturi huma intiżi biex iħejju d-deċiżjonijiet ta’ kumitat u ma jistgħux 
jissostitwixxu l-laqgħat ta’ kumitat, ħlief b’delega espliċita. Minħabba dan, id-deċiżjonijiet 
meħuda fil-laqgħa tal-koordinaturi għandhom jiġu soġġetti għal delega ex ante. Fin-nuqqas 
ta’ din id-delega, il-koordinaturi jistgħu jadottaw biss ir-rakkomandazzjonijiet li jeħtieġu 
approvazzjoni formali ex post mill-kumitat.
Fi kwalunkwe każ, id-dritt għall-aċċess għall-informazzjoni tal-membri mhux affiljati għandu 
jibqa’ jiġi garantit, f’konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, permezz tat-
trażmissjoni tal-informazzjoni u tal-preżenza ta’ membru tas-Segretarjat tal-membri mhux 
affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi.
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ANNESS 1

Abbozz ta’ ittra lill-President tal-Parlament, is-Sur Jerzy Buzek

Sur President,

Il-presidenti tal-Kumitati bagħtu, permezz tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, f’konformità mal-
Artikolu 211(1), talba għal interpretazzjoni tal-Artikolu 192 dwar il-pożizzjoni tal-membri 
mhux affiljati biex jattendu l-laqgħat tal-koordinaturi.

L-Artikolu 192 ġie introdott fi tmiem il-leġiżlatura preċedenti waqt ir-reviżjoni ġenerali tar-
Regoli ta’ Proċedura f’Mejju 2009 (ir-rapport Corbett1). Din hija l-ewwel darba li l-prattika 
tat-tlaqqigħ tal-laqgħat tal-koordinaturi tal-kumitati, li sa issa kienet informali, ġiet 
ifformalizzata. L-Artikolu 192(1) jistipula: “Il-gruppi politiċi jistgħu jinnominaw wieħed 
mill-membri tagħhom bħala koordinatur” u ma jsemmix b’mod espliċitu l-parteċipazzjoni 
tal-membri mhux affiljati.

Id-dispożizzjonijiet attwali dwar il-membri mhux affiljati jirriflettu rieda politika espressa 
waqt id-dibattitu dwar ir-rapport Corbett. Fil-fatt, l-abbozz tar-rapport Corbett għall-bidu 
kien fih il-possibilità għall-membri mhux affiljati li huma wkoll jinnominaw koordinatur li 
jkun mistieden għal-laqgħa, iżda din id-dispożizzjoni ġiet emendata u tneħiet waqt 
ladozzjoni tar-rapport fil-Kumitat AFCO. Is-sessjoni plenarja kkonfermat ir-rapport Corbett 
b’maġġoranza kbira ta’ 522 vot favur.

L-applikazzjoni tal-Artikolu 192 ġiet diskussa waqt il-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati2 fil-bidu tal-leġiżlatura. Waqt din il-laqgħa, intlaħaq kunsens dwar l-
interpretazzjoni komuni li l-membri mhux affiljati ma jistgħux jipparteċipaw fil-laqgħat 
minħabba l-fatt li m’għandhomx koordinatur.

Madankollu, fil-prattika, l-applikazzjoni tal-Artikolu 192 tvarja minn kumitat għal ieħor u 
tqajjem kwistjoni relatata mal-ugwaljanza tat-trattament. Jidher għalhekk li jkun għaqli li 
tiġi stabbilita interpretazzjoni formali biex jiġi armonizzat l-użu tal-Artikolu 192. 

Fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi, il-bażi 
tal-Artikolu turi biċ-ċar l-intenzjoni tal-Parlament li jillimita l-parteċipazzjoni għall-gruppi 
politiċi, bil-possibilità li l-viċi presidenti tal-kumitati jiġu mistiedna bħala konsulenti (l-
Artikolu 192(2)). Il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati fil-laqgħat hija, 
fi kwalunkwe każ, marbuta direttament mal-kwistjoni tas-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
tal-koordinaturi.

                                               
1  Ir-Rapport Corbett TA -0359-2009 adottat fis-6 ta’ Mejju 2009
2 Ara l-minuti tal-15.9.2009 - PV\769940EN.doc,  punt 10.2.
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Fir-rigward tas-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, l-Artikolu 192(2) jistabbilixxi żewġ modi 
biss kif jittieħdu d-deċiżjonijiet: 1/ deċiżjoni mill-kumitat stess, 2/ delega lill-koordinaturi 
(ħlief f’każ ta’ adozzjoni ta’ rapporti, opinjonijiet jew emendi). It-test jattribwixxi b’mod 
ċar lil-laqgħat tal-koordinaturi rwol preparatorju mingħajr setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
proprja, ħlief fil-każ fejn il-kumitat ikun jixtieq jiddelega s-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet
lill-koordinaturi. Sabiex tkun f’konformità mal-Artikolu 192, din id-delega għandha tiġi 
stabbilita b’mod formali ex ante u tissemma jew tiġi inkluża fil-minuti tal-laqgħa tal-
kumitat. F’dan il-każ, billi l-membri mhux affiljati jipparteċipaw fl-adozzjoni tal-mandat, 
huma jiddelegaw ukoll is-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom. Fin-nuqqas ta’ mandat 
ex ante, id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi għandhom jittieħdu f’forma ta’ 
rakkomandazzjonijiet u jkunu soġġetti għall-approvazzjoni ex post tal-membri kollha tal-
kumitati, fosthom il-membri mhux affiljati. Jekk ikun hemm mandat jew approvazzjoni ex 
post tad-deċiżjonijiet, il-kwistjoni tal-legalità tad-deċiżjonijiet mingħajr parteċipazzjoni tal-
membri mhux affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi ma tkunx teħtieġ titqajjem iktar.  

Bħala konklużjoni, il-Kumitat AFCO fil-laqgħa tiegħu ta’ ... adotta bi ... voti l-
intepretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 192 tar-Regoli ta’ Proċedura: 

Il-membri mhux affiljati ma jikkostitwixxux grupp politiku skont l-Artikolu 30 u, 
għaldaqstant, ma jistgħux jinnominaw il-koordinaturi, li huma l-uniċi membri li jistgħu 
jipparteċipaw bi dritt fil-laqgħat tal-koordinaturi. 
Il-laqgħat tal-koordinaturi huma intiżi biex iħejju d-deċiżjonijiet ta’ kumitat u ma jistgħux 
jissostitwixxu l-laqgħat ta’ kumitat, ħlief b’delega espliċita. Minħabba dan, id-deċiżjonijiet 
meħuda fil-laqgħa tal-koordinaturi għandhom jiġu soġġetti għal delega ex ante. Fin-nuqqas 
ta’ din id-delega, il-koordinaturi jistgħu jadottaw biss ir-rakkomandazzjonijiet li jeħtieġu 
approvazzjoni formali ex post mill-kumitat.
Fi kwalunkwe każ, id-dritt għall-aċċess għall-informazzjoni tal-membri mhux affiljati għandu 
jibqa’ jiġi garantit, f’konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, permezz tat-
trażmissjoni tal-informazzjoni u tal-preżenza ta’ membru tas-Segretarjat tal-membri mhux 
affiljati fil-laqgħat tal-koordinaturi.

Inselli għalik.

Carlo Casini
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Anness 2
Silta mir-Regoli ta’ Proċedura – l-Artikolu 192

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament 
Ewropew
Is-seba' leġislatura - Marzu 2011 Verżjoni bil-Malti għall-istampar

1447k

KONTENUT
INDIĊI
INFORMAZZJONI UTLI

TITOLU VII : KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET

KAPITOLU 1 : KUMITATI – TWAQQIF U SETGĦAT

Artikolu 192 : Koordinaturi tal-kumitati u shadow rapporteurs

1.    Il-gruppi politiċi jistgħu jinnominaw wieħed mill-membri tagħhom bħala koordinatur.

2.    Fejn ikun meħtieġ, il-koordinaturi tal-kumitati għandhom jiġu msejħa mill-president tal-kumitat biex iħejju 
deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-kumitat, b'mod partikolari deċiżjonijiet dwar il-proċedura u l-ħatra ta' 
rapporteurs. Il-kumitat jista' jiddelega lill-koordinaturi s-setgħa biex jittieħdu ċerti deċiżjonijiet, ħlief għal 
deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni ta' rapporti, opinjonijiet jew emendi. Il-viċi presidenti tal-kumitati jistgħu jiġu mistiedna 
jieħdu sehem bħala konsulenti fil-laqgħat tal-koordinaturi tal-kumitati. Il-koordinaturi għandhom jagħmlu ħilithom 
biex jilħqu kunsens. Meta ma jkunx jista' jintlaħaq kunsens, huma jistgħu jaġixxu biss b’maġġoranza li 
tirrappreżenta b’mod ċar maġġoranza kbira tal-kumitat, filwaqt li titqies is-saħħa rispettiva tal-gruppi differenti.

3.    Għal kull rapport, il-gruppi politiċi jistgħu jinnominaw shadow rapporteur biex isegwi l-progress tar-rapport 
rilevanti u jfittex kompromessi fil-kumitat f'isem il-grupp. Ismijiethom għandhom jiġu mgħarrfa lill-president tal-
kumitat. Fuq proposta tal-koordinaturi, il-kumitat jista', b'mod partikolari, jiddeċiedi li jinvolvi lix-shadow rapporteurs 
sabiex jintlaħaq ftehim mal-Kunsill fi proċeduri leġislattivi ordinarji.

Aġġornata l-aħħar: 12 ta’ Mejju 2011
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Anness 3
Silta mill-minuti 

Strasburgu, il-15 ta’ Settembru 2009

KONFERENZA TAL-PRESIDENTI TAL-KUMITATI

Laqgħa tal-15 ta’ Settembru 2009, fi Strasburgu

Minuti

10.2 Il-laqgħat tal-koordinaturi tal-kumitati, il-membri mhux affiljati

Il-PRESIDENT jagħmel referenza għall-Artikolu 192, li jistipola li l-gruppi politiċi jistgħu 
jinnominaw koordinatur. Għalhekk, huwa ċar li l-membri mhux affiljati ma jistgħux jieħdu l-
kariga ta’ koordinaturi u għaldaqstant ma jistgħux jipparteċipaw f’dawn il-laqgħat. Emenda 
bl-għan li l-membri mhux affiljati jkunu awtorizzati jinnominaw koordinatur ġiet miċħuda 
b’mod espliċitu mill-Kumitat AFCO. 

Madankollu, din is-sitwazzjoni m’għandhiex iċċaħħad lill-membri mhux affiljati mid-drittijiet 
parlamentari tagħhom bħala membri Ewropej. Il-kumitati għandhom jiżguraw, kull wieħed 
minnhom skont il-proċeduri tiegħu, li l-membri mhux affiljati jiġu kkonsultati fuq il-
kwistjonijiet rilevanti fil-ħin, qabel ma ssir il-laqgħa tal-koordinaturi. B’hekk, il-president jew 
is-segretarjat tal-kumitat ikun jista’ jikkonsulta lill-membri mhux affiljati dwar l-interessi 
possibbli tagħhom. Bħala regola ġenerali, il-koordinaturi mbagħad iressqu l-proposti tagħhom 
lill-kumitat. Kull membru tal-kumitat jista’ jissuġġerixxi modifiki għal din il-proposta. Il-
kumitat jieħu deċiżjoni finali dwar il-proposti tal-koordinaturi u jista’ jagħmel bidliet fihom 
jekk ikun hemm bżonn. Skont il-PRESIDENT, huwa indispensabbli li r-regolament jiġi 
emendat biex il-membri mhux affiljati jkollhom id-dritt li jipparteċipaw fil-laqgħat tal-
koordinaturi. 

Is-Sur TRZASKOWSKI, Viċi President tal-Kumitat AFCO, jikkonferma l-intepretazzjoni tal-
President li skontha l-membri mhux affiljati m’għandhomx id-dritt jinnominaw koordinatur. 
Huwa jissuġġerixxi, bħala regola minima komuni, li l-membri mhux affiljati jiġu infurmati 
immedjatament wara l-laqgħa tal-koordinaturi.

Is-Sinjura PACK, President tal-Kumitat CULT, tenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ identiku għall-
kumitati kollha, hekk kif issuġġerixxa l-President. 

Il-PRESIDENT josserva li hemm kunsens bejn il-presidenti u l-kumitati.

Bħala t-tieni punt, f’dak li jirrigwarda l-kwistjoni separata tan-numru ta’ koordinaturi għal 
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kull grupp politiku, il-PRESIDENT jirreferi għall-Artikolu 192, li jistipola li jista’ jkun hemm 
biss koordinatur wieħed għal kull grupp politiku. Madankollu, jista’ jiġri li grupp politiku 
jkollu assistent koordinatur li jipparteċipa fil-laqgħa, ħafna drabi għal raġunijiet prattiċi. 
Għaldaqstant, il-PRESIDENT jissuġġerixxi li grupp politiku jista’ jiġi rrappreżentat minn 
koordinatur wieħed biss. L-assistent koordinatur, anke jekk ikun preżenti, jista’ biss 
jirrappreżenta lill-grupp politiku fil-laqgħa jekk ikun preżenti l-koordinatur ewlieni. 

Is-Sur LEINEN, President tal-Kumitat ENVI jissuġġerixxi li l-AFCO jagħti interpretazzoni 
ta’ din il-kwistjoni.

Is-Sur HARBOUR, President tal-Kumitat IMCO, jappoġġja l-approċċ prammatiku tal-
President fir-rigward tal-possibilità ta’ parteċipazzjoni ta’ assistent koordinatur. Dan 
jippermetti li l-assistent koordinatur jikseb l-esperjenza u jissostitwixxi lill-koordinatur 
ewlieni f’każ li dan ikun assenti, u b’hekk dan jippermettti li l-grupp tal-koordinaturi jkun 
jista’ jimmaniġġja l-ħidma tiegħu b’mod effikaċi.

Is-Sinjura BOWLES, President tal-Kumitat ECON, titlob approċċ koerenti ma’ dak adottat 
preċedentement fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-membri mhux affiljati.

Il-PRESIDENT jerġa’ jenfasizza li l-dritt ta’ nomina ta’ koordinatur huwa marbut b’mod 
intrinsiku mal-eżistenza ta’ grupp politiku. 

Is-Sinjura BERÈS, President tal-Kumitat EMPL, tissuġġerixxi li f’kull grupp politiku ikun 
hemm persuna waħda biss awtorizzata li titkellem, sabiex jiġi żgurat trattament ugwali bejn il-
gruppi politiċi.

Is-Sur SIMPSON, il-President tal-Kumitat TRAN, jikkondividi l-opinjoni li l-membri mhux 
affiljati, li ma jagħmlux parti minn grupp politiku, ma jistgħux jinnominaw koordinatur. Fir-
rigward tal-parteċipazzjoni ta’ assistent koordinatur, huwa jissuġġerixxi li dan tal-aħħar ma 
jkunx jista’ jipparteċipa ħlief f’każ li ma jkunx preżenti l-koordinatur ewlieni. 

Il-PRESIDENT jindika li ma ntlaħaqx qbil dwar il-parteċipazzjoni ta’ assistent koordinatur ta’ 
grupp politiku u jissuġġerixxi li l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali eventwalment jiġi 
inkarigat jew li jipprovdi interpretazzjoni tar-Regolai ta’ Proċedura jew li jissuġġerixxi bidla 
adegwata. 

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-preżenza tal-viċi presidenti tal-kumitati fil-laqgħat tal-
koordinaturi, il-PRESIDENT jirreferi għall-Artikolu 192 li ma jagħtihomx id-dritt li 
jipparteċipaw iżda jipprevedi b’mod espliċitu l-possibilità għall-president li jistedinhom 
jipparteċipaw bħala konsulenti. 


