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Il-president tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) ippreżenta, skont l-Artikolu 
211(1) tar-Regoli ta’ Proċedura, applikazzjoni għal eżami tal-Artikolu 117 fir-rigward ta’ 
mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub. Dawn jinkludu mistoqsijiet li l-Membri jistgħu jsaqsu 
lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni jew lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni dwar l-affarijiet barranin u l-politika ta’ 
sigurtà.

1. L-isfond tal-applikazzjoni għal eżami

Il-mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub għandhom jirċievu tweġiba fi żmien 6 ġimgħat (3 
ġimgħat għall-mistoqsijiet ta' prijorità). Jekk ma tiġix osservata din l-iskadenza, l-
interpellant jista’ jitlob li jqiegħed il-mistoqsija fl-aġenda (OJ) tal-laqgħa li jmiss tal-
kumitat responsabbli mis-suġġett tal-mistoqsija. Il-bosta problemi li nqalgħu dan l-aħħar, 
partikolarment fit-trattament ta’ mistoqsijiet indirizzati lill-VP tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni (dewmien fit-trażmissjoni ta’ mistoqsijiet), ġiegħlu lill-
Kumitat AFET jaħseb li l-presidenti tal-kumitati m’humiex obbligati jqiegħdu l-mistoqsijiet 
kollha awtomatikament fl-aġenda, irrispettivament mill-urġenza jew il-kontenut tagħhom. 
Dan joħloq riskju konsiderevoli ta’ tnaqqis fit-tul ta’ żmien disponibbli għall-punti l-oħra 
previsti fl-aġenda u t-tibdil tat-twettiq tal-ħidma tal-kumitati. 

Artikolu 117(3) : "Jekk mistoqsija ma tkunx tista’ titwieġeb fil-ħin stipulat għandha 
titqiegħed, fuq talba tal-interpellant, fl-aġenda tal-laqgħa ta’ wara tal-kumitat 
responsabbli. L-Artikolu 1161 għandu japplika mutatis mutandis."

2. Problemi u analiżi

Is-suġġett tal-applikazzjoni għal eżami tikkonċerna l-prerogattiva tal-president tal-kumitat 
parlamentari li jiddeċiedi l-aġenda tal-laqgħa. Hemm żewġ alternattivi prevedibbli: l-
interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura (għażla 1) jew il-modifika tar-Regoli ta’ Proċedura 
(għażla 2).

Għażla 1: L-interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura

Il-Kumitat AFCO jaqbel li l-interpretazzjoni tar-Regolamenti twassal għal kjarifika 
suffiċjenti tas-sitwazzjoni. Fil-fatt, il-president tal-kumitat parlamentari għandu s-setgħa li 
jiddeċiedi dwar l-abbozz ta’ aġenda permezz tal-interpretazzjoni tal-Artikolu 193(1) tar-
Regolamenti li jistipula li Kumitat għandu jiltaqa’ meta jissejjaħ mill-president tiegħu jew 
fuq talba tal-President. Sakemm il-president ikollu s-setgħa li jsejjaħ laqgħa, għandu jkun 
jista’ jistabbilixxi l-għan tal-laqgħa eż. l-abbozz ta’ aġenda. Din l-interpretazzjoni hija 
konformi mal-prinċipju tal-organizzazzjoni tajba tax-xogħol. 

Barra minn hekk, l-aġenda finali tiġi approvata mill-kumitat fil-bidu tal-laqgħa. Bi qbil mal-
Artikolu 177 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-aġġornament ta’ dibattitu u ta’ votazzjoni, 
membru jista’ jitlob li jiġi pospost id-dibattitu dwar punt fl-aġenda. B’hekk, jekk it-tqegħid 
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fl-aġenda ta’ mistoqsija għal tweġiba bil-miktub ma jitqiesx xieraq, il-kumitat sħiħ jista’ 
jiddeċiedi li jipposponi d-dibattitu. 

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 117(3) tista’ tkun kif ġej:

“Peress li l-president għandu s-setgħa li jsejjaħ laqgħa tal-kumitat parlamentari, kif 
stipulat fl-Artikolu 193(1), u skont il-prinċipju tal-organizzazzjoni tajba tax-xogħol, id-
deċiżjoni dwar l-abbozz ta’ aġenda għal-laqgħa li jsejjaħ taqa’ taħt is-setgħa tiegħu. 
Għalhekk, it-tqegħid fl-aġenda ta’ mistoqsija għal tweġiba bil-miktub għandu jsir bi ftehim 
mal-president tal-kumitat responsabbli”. 

Għażla 2: Emenda tar-Regoli ta’ Proċedura

Il-Kumitat AFCO jaqbel li l-Artikolu 117(3) jista’ joħloq dubju dwar is-setgħa tal-presidenti 
tal-kumitati li jistabbilixxu l-aġenda u li, għalhekk, hu meħtieġ li tiġi ċċarata s-sitwazzjoni 
permezz ta’ emenda tar-Regoli ta’ Proċedura. Din l-emenda tista’, jekk ikun meħtieġ, tkun 
kif ġej:

Artikolu 117(3) ġdid: "Jekk mistoqsija ma tkunx tista’ titwieġeb fil-ħin stipulat, fuq talba 
tal-interpellant u bi ftehim mal-president tal-kumitat, għandha titqiegħed fl-abbozz ta’ 
aġenda tal-laqgħa ta’ wara tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 1161 għandu japplika 
mutatis mutandis." 

Għandu jitqies li, skont l-Artikolu 212, il-proċedura ta’ emendi tar-Regoli ta’ Proċedura 
teħtieġ maġġoranza ta’ voti mill-Membri tal-Parlament.

3. Konklużjoni

Qed jiġi propost li l-Kumitat AFCO jagħżel waħda minn dawn l-għażliet. 
 L-għażla 1 hi l-interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura, li hi soluzzjoni sempliċi u 

mgħaġġla. 
 L-għażla 2 hi li jiġu emendati r-Regoli ta’ Proċedura, li tkun iktar diffiċli f’termini ta’ 

proċedura, iżda li tippermetti li l-prerogattiva tal-president tal-kumitat li jfassal l-abbozz 
ta’ aġenda titniżżel b’mod ċar.

                                               
1 L-Artikolu 116 jirrigwarda l-Ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni waqt is-sessjoni plenarja


