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Dan id-dokument jittratta l-mod kif il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu f'dawk il-
proċeduri fejn l-approvazzjoni tiegħu hija meħtieġa b'konformità mat-Trattati (il-proċedura ta' 
approvazzjoni).

1) Il-proċedura ta' approvazzjoni, li qabel kienet magħrufa bħala l-proċedura ta' kunsens, ġiet 
introdotta mill-Att Uniku Ewropew tal-1986 f'żewġ oqsma: il-ftehim ta' assoċjazzjoni u l-
ftehim li jirregola l-adeżjonijiet. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-proċedura ġie estiż fl-emendi 
sussegwenti kollha għat-Trattati. Issa, skont it-Trattat ta' Lisbona, din il-proċedura 
tikkostitwixxi 'proċedura leġiżlattiva speċjali' skont it-tifsira tal-Artikolu 289(2) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Il-każijiet fejn tapplika l-proċedura ta' approvazzjoni huma stabbiliti b'mod eżawrjenti fit-
Trattati. Il-każijiet ewlenin huma dawn li ġejjin:

– ftehim li jistabbilixxi qafas istituzzjonali speċifiku, ftehim b'implikazzjonijiet baġitarji 
importanti għall-Unjoni, jew ftehim li jkopri l-oqsma li għalihom tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja jew il-proċedura leġiżlattiva speċjali meta jkun meħtieġ l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew;1

– ftehim ta' adeżjoni;2

– l-applikazzjoni tal-klawsola ta' flessibbiltà;3

– l-istabbiliment ta' kooperazzjoni msaħħa;4

– l-adeżjoni għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali;5

– l-adozzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali;6

– proċedura uniformi għall-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew;7

– il-kompożizzjoni tal-Parlament;8

– it-tisħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni;9

– deċiżjonijiet mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew dwar l-eżistenza ta' ksur serju u 
persistenti tal-valuri tal-Unjoni;10

– miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni.11

2) Fir-Regoli ta' Proċedura, dawn il-każijiet jikkorrispondu għal artikolu ġenerali 
(Artikolu 81) u għadd ta' artikoli speċjali li jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi skont il-
każ (bħala 'lex specialis') filwaqt li, mill-bqija, jirreferu għall-Artikolu ġenerali 81. Dawn l-
artikoli speċjali huma: Artikolu 90, Ftehimiet internazzjonali; Artikolu 74c, Trattati ta’ 
adeżjoni; Artikolu 74g, Kooperazzjoni msaħħa; Artikolu 74f, Kompożizzjoni tal-Parlament; u 
Artikolu 74e, Deċiżjonijiet mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew dwar l-eżistenza ta' ksur 
serju u persistenti tal-valuri tal-Unjoni. 
                                               
1 Artikolu 218(6)(a) TFUE.
2 Artikolu 49 TUE.
3 Artikolu 352 TFUE.
4 Artikolu 329(1) TFUE.
5 Artikolu 218(6)(a) TFUE.
6 Artikolu 312(2) TFUE.
7 Artikolu 223(1), it-tieni subparagrafu, TFUE.
8 Artikolu 14(2), it-tieni subparagrafu, TUE.
9 Artikolu 25, it-tieni subparagrafu, TFUE.
10 Artikolu 7(1) u (2) TUE.
11 Artikolu 311, ir-raba' paragrafu, TFUE.
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L-Artikolu ġenerali 81 – li għall-finijiet ta' dan id-dokument huwa l-aktar wieħed importanti –
jaqra kif ġej: 

Artikolu 81(1) u (3)

1. Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal att propost, għandu jieħu 
deċiżjoni fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli li japprova jew jiċħad 
l-att.

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont 
it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
permezz ta' votazzjoni waħda, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-mejda. Il-
maġġoranza meħtieġa għall-adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun il-maġġoranza 
stipulata fl-Artikolu tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att propost.

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun meħtieġa għal xi att leġislattiv propost jew xi 
ftehima internazzjonali maħsuba, il-kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita r-riżultat 
pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi li jippreżenta rapport interim dwar il-proposta lill-
Parlament b'mozzjoni għal risoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika 
jew għall-implimentazzjoni tal-att propost.'

Il-forma tar-rakkomandazzjoni tal-kumitat mhijiex speċifikata fl-Artikolu 81. Madankollu, is-
soltu tieħu l-forma ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva fejn il-Parlament jagħti jew jiċħad l-
approvazzjoni tiegħu għall-att inkwistjoni. Sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor fit-Trattati, 
l-approvazzjoni tal-Parlament tirikjedi maġġoranza tal-voti espressi1. F'ċerti każijiet hemm 
bżonn maġġoranza tal-membri kollha tal-Parlament, bħal fil-każ tal-adeżjoni ta' Stat Membru 
ġdid jew il-proċedura elettorali2. 

3) F'ittra tad-9 ta' Diċembru 2011, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, 
Klaus-Heiner Lehne, indika li l-prattiki stabbiliti fil-kumitati parlamentari fir-rigward tal-
proċedura ta' approvazzjoni jvarjaw b'mod konsiderevoli3. F'isem il-presidenti tal-kumitati, 
stieden lill-Kumitat AFCO sabiex 'jirrevedi l-artikoli rilevanti tar-Regoli ta' Proċedura bil-
għan li l-proċeduri ta' approvazzjoni jiġu ċċarati u li jsiru aktar trasparenti u possibbilment 
aktar effikaċi'. Din l-ittra kienet tinkludi wkoll erba' mistoqsijiet li l-AFCO għandu 
jikkunsidra. Għall-finijiet tad-deliberazzjonijiet fil-kumitat, dawn jistgħu jinġabru fit-tliet 
mistoqsijiet essenzjali li ġejjin:

– Il-premessi għandhom ikunu ammissibbli fl-abbozz ta' rakkomandazzjoni u fir-
rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli fil-plenarja?

                                               
1 Artikolu 231 TFUE.
2 Artikolu 81(1), it-tieni subparagrafu.
3 Ara l-ittra li, għal raġunijiet tekniċi, ser titqassam separatament u ara wkoll l-istħarriġ imwettaq mill-Unità ta’ 
Koordinazzjoni Leġiżlattiva (id-DĠ għall-Politiki Interni tal-Unjoni) f'Settembru 2011, li tqassam lill-membri 
fid-29 ta' Mejju 2012.



PE496.359v01-00 4/6 DT\912842MT.doc

MT

– L-emendi għall-abbozz ta' rakkomandazzjoni għandhom ikunu ammissibbli fil-kumitat u 
fir-rakkomandazzjoni fil-plenarja, u, jekk iva, għal liema partijiet?

– Vot negattiv dwar il-paragrafu tar-rakkomandazzjoni li jkun fih id-deċiżjoni (paragrafu 
deċiżjonali) għandu jitqies bħala vot favur jew vot kontra?

Premessi

Il-premessi li jagħmlu parti minn rakkomandazzjoni mressqa mill-kumitat responsabbli 
quddiem il-plenarja s'issa ġew ikunsidrati bħala inammissibbli, ħlief meta jkunu marbuta ma' 
fatti jew testi u b'hekk ikunu l-ekwivalenti tal-kunsiderazzjonijiet1.

Ir-raġunament wara din il-prattika hu li, jekk tkun akkumpanjata minn premessi, id-deċiżjoni 
li l-Parlament għandu jieħu (iva jew le) tkun anqas ċara u jkollha anqas impatt. 
Ġustifikazzjoni oħra għal din il-pożizzjoni hija li lanqas ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva f'rapport 
leġiżlattiv li jittratta proposta mill-Kummissjoni ma tista' tinkludi premessi (Artikolu 55(2)). 
L-impenji u t-talbiet politiċi li għandhom x'jaqsmu mal-att jew ftehim propost jistgħu, qabel 
ma jiġu adottati jew konklużi, jiġu espressi f'rapport interim skont l-Artikoli 81(3) u 90(4).

Il-pożizzjoni kuntrarja hija li bħala kwistjoni ta' interess politiku, jekk mhux saħansitra 
neċessità, huwa awspikabbli li l-Parlament jagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu. Jingħad li 
l-premessi jafu saħansitra jkunu mezz kif jinstabu l-kompromessi fost il-gruppi politiċi, u 
b'hekk jippermettu deċiżjoni aktar ċara mill-Parlament favur jew kontra l-att inkwistjoni.

Emendi

Peress li l-premessi mhumiex ammessi fil-plenarja, konsegwentement il-kwistjoni tal-emendi 
mhijiex rilevanti. Dan ir-raġunament jikkonċerna l-formulazzjoni tal-Artikolu 81: 'Il-
Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont it-
Trattat ... permezz ta' votazzjoni waħda, u ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-mejda'2. 
Mingħajr ebda dubju, din id-dispożizzjoni tapplika għat-test tal-att innifsu. Id-dispożizzjoni 
speċifika dwar it-trattati internazzjonali toffri l-kjarifika li ġejja: 

'Artikolu 90(7)

7. Il-Parlament jagħti l-opinjoni jew l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew 
l-emendar ta' ftehima internazzjonali jew ta' protokoll finanzjarju li jsir mill-Unjoni 
Ewropea f'votazzjoni waħdanija b'maġġoranza tal-voti mitfugħa. M'għandhomx ikunu 
ammissibli emendi għat-test tal-ftehima jew tal-protokoll.'

L-iskop tal-esklużjoni tat-test tal-att huwa li jiġi żgurat li d-deċiżjoni tal-Parlament hija 
mingħajr ambigwitajiet u mingħajr kundizzjonijiet, meta wieħed iżomm quddiem għajnejh li 
d-deċiżjoni tal-Parlament jista' jkollha konsegwenzi b'firxa wiesgħa. Fejn jidħol il-ftehim 
internazzjonali, raġuni oħra hi ftehim li ġie negozjat bl-ebda mod ma jista' jiġi emendat 
                                               
1  Ta' min jinnota li kif inhuma l-affarijiet bħalissa il-mudell tat-test rilevant użat mill-Parlament ma jipprevedix 
premessi affattu. 
2 Artikolu 81(1), it-tieni subparagrafu. 
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unilateralment. Madankollu, l-istess raġunament ma japplikax għal elementi possibbli tal-
abbozz ta' rakkomandazzjoni bħall-kunsiderazzjonijiet, il-premessi jew il-paragrafu 
deċiżjonali. F'dak li għandu x'jaqsam ma' dan tal-aħħar, il-possibbiltà li jitressqu emendi hija 
tassew importanti, sabiex jiġi evitat kull dubju rigward il-pożizzjoni preċiża tal-Parlament (ara 
hawn taħt, il-punt dwar il-'votazzjonijiet').

Votazzjonijiet

L-emendi għall-elementi tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni jew tar-rakkomandazzjoni, 
minbarra l-paragrafu deċiżjonali, sakemm huma permessi, ma jqajmu l-ebda problema 
partikolari. Jistgħu jitressqu għall-votazzjoni b'konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali 
(Artikoli 156 sa 162). Meta d-deċiżjoni proposta fl-abbozz ta' rakkomandazzjoni fil-kumitat 
jew fir-rakkomandazzjoni fil-plenarja ma tiksibx il-maġġoranza meħtieġa, u ma titressaq l-
ebda emenda li tmur kontra din id-deċiżjoni jew inkella lanqas tali emenda ma tikseb il-
maġġoranza meħtieġa, kif għandu jiġi interpretat dan ir-riżultat? Għandu jitqies bħala 
deċiżjoni li sempliċement jinċaħad l-abbozz ta' rakkomandazzjoni jew ir-rakkomandazzjoni 
fis-sens li l-kumitat jew il-plenarja, skont il-każ, ma jkunux ħadu deċiżjoni, jew bħala 
deċiżjoni favur il-kontra ta' dak li ġie propost? Din l-interpretazzjoni tal-aħħar tfisser li jekk 
tiġi proposta l-approvazzjoni tal-att inkwistjoni u l-proposta ma tiksibx maġġoranza, l-att 
jitqies miċħud u, bil-maqlub, meta proposta ta' ċaħda ma tiksibx maġġoranza, l-att jitqies 
approvat1.

Din kienet il-prattika fil-plenarja, iġġustifikata b'referenza għall-Artikolu 90(9): 'Jekk il-
Parlament ma jagħtix l-approvazzjoni tiegħu għal xi ftehima internazzjonali, il-President 
għandu javża lill-Kunsill li l-ftehima kkonċernata ma tistax issir.' Minn mindu ġie vvutat il-
Ftehim ACTA fl-4 ta' Lulju 2012, il-prattika tal-Parlament kienet li jivvota dwar l-
approvazzjoni, tkun xi tkun ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat. Jekk l-approvazzjoni ma tiksibx 
maġġoranza, l-att jitqies miċħud.

Żewġ aspetti jridu jiġu kkunsidrati hija u tingħata tweġiba għal din il-mistoqsija. L-ewwel 
nett, abażi tal-importanza tal-approvazzjoni tal-Parlament bħala parti mill-proċedura 
leġiżlattiva, jista' jintuża l-argument li l-approvazzjoni trid tingħata b'att pożittiv, u mhux tiġi 
dedotta min-nuqqas ta' deċiżjoni kuntrarja. It-tieni nett, ir-raġunijiet li għalihom il-Membri 
jivvutaw kontra proposta għal approvazzjoni jew ċaħda jistgħu jkunu diversi, u jaf jagħti l-każ 
li, fiċ-ċirkustanzi, ikunu tal-fehma li jkun għadu kmieni wisq biex tittieħed deċiżjoni kemm 
favur kif ukoll kontra.

Jekk jiġi segwit ir-raġunament tal-aħħar, ir-Regoli ta' Proċedura jridu joffru triq 'il quddiem. 
Fil-livell tal-kumitati, jista' jiġi previst li f'każijiet bħal dawn l-għażla kuntrarja għad-deċiżjoni 
proposta mir-rapporteur titressaq għall-votazzjoni (fin-nuqqas ta' emenda dwar dan is-
suġġett). Fin-nuqqas ta' din l-għażla (dan huwa każ xi ftit jew wisq teoretiku), il-kwistjoni 
tista' tiġi riferita direttament lill-plenarja għal votazzjoni mingħajr rakkomandazzjoni. Fil-
livell tal-plenarja, is-soluzzjoni tista' tkun li l-kwistjoni tiġi riferita lura lill-kumitat mingħajr 
talba f'dan ir-rigward.

                                               
1 Ara pereżempju l-Artikolu 210(3) dwar il-partiti politiċi Ewropej u l-5 subparagrafu tal-Artikolu 7(8) dwar l-
immunità.
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Ikunu xi jkunu t-tweġibiet li għandhom jingħataw għall-mistoqsijiet ta' hawn fuq, jidher 
neċessarju li l-Artikoli rilevanti għandhom jiġu emendati sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u 
sabiex jiġu armonizzati d-diversi prattiki fil-kumitati.


