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KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA

Brussell, 4 ta' Diċembru 2009 (07.12)
(OR. fr,es)

17196/09

POLGEN 232

NOTA TA' TIFSIR
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: Coreper/Kunsill
Suġġett: Reviżjoni tat-Trattati

- Miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

Id-delegazzjonijiet isibu fl-anness il-kopja ta' ittra mill-Ambaxxatur Carlos Bastarreche Sagües, 

Rappreżentant Permanenti ta' Spanja, lis-Sur Pierre de Boissieu, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, 

rigward proposta għal emenda tat-Trattati dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew.

________________
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ANNESS

L-Ambaxxatur
Rappreżentanza Permanenti ta' Spanja
fl-Unjoni Ewropea

Is-Sur Pierre de BOISSIEU
Segretarju Ġenerali
Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Rue de la Loi 175
Brussell

Sur Segretarju Ġenerali,

Il-Gvern Spanjol inkarigani nippreżenta lill-Kunsill, skont l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, abbozz għar-reviżjoni tat-Trattati fir-rigward tal-miżuri transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-
Parlament Ewropew, konformement mad-Deċiżjoni meħuda dwar dan is-suġġett mill-Kunsill 
Ewropew.

Jekk jogħġbok sib l-abbozz fl-Anness.

(Formola ta' għeluq)

(firma) Carlos Bastarreche
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4 ta' Diċembru 2009

ABBOZZ

PROTOKOLL 

LI JEMENDA L-PROTOKOLL (Nru 36) DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI

IL-PARTIJIET KONTRAENTI GĦOLJA,

BILLI jixraq, peress li t-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħħ wara l-elezzjonijiet Ewropej mill-4 sas-7 ta' 

Ġunju 2009, u kif previst bid-dikjarazzjoni adottata mill-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 

2008 u bid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew adottata waqt il-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta' Ġunju 2009, 

li jiġu previsti miżuri transitorji rigward il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew sal-aħħar tal-

leġislatura 2009-2014,

BILLI dan ifisser li dawk l-Istati Membri, li n-numru ta' deputati Ewropej tagħhom kien ikun akbar 

kieku t-Trattat ta' Lisbona kien fis-seħħ meta saru l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju 2009, għandu 

jkollhom dak in-numru ta' siġġijiet supplimentari u jimlewhom,

B'KONT MEĦUD tan-numru ta' siġġijiet ta' kull Stat Membru, li kien previst fl-abbozz tad-Deċiżjoni 

tal-Kunsill Ewropew maqbul politikament mill-Parlament Ewropew fil-11 ta' Ottubru 2007 u tad-

Dikjarazzjoni Nru 4 annessa għall-Att finali tal-Konferenza Intergovernattiva li approvat it-Trattat ta' 

Lisbona, 

BILLI għall-perijodu li fadal bejn id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll u t-tmiem tal-leġislatura 

2009-2014, għandhom jinħolqu t-18-il siġġu supplimentari previsti għall-Istati Membri konċernati bid-

Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew adottata waqt il-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta' Ġunju 2009, 
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BILLI biex isir dan, għandu jkun permess li proviżorjament jinqabeż in-numru ta' deputati tal-Istati 

Membri u n-numru massimu ta' deputati previsti kemm mid-dispożizzjonijiet tat-Trattati fis-seħħ fil-

mument tal-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju 2009, kif ukoll mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2), 

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat bit-Trattat ta' Lisbona,

BILLI jixraq ukoll li jiġu stabbiliti l-modalitajiet li jippermettu lill-Istati Membri konċernati jimlew is-

siġġijiet supplimentari maħluqa proviżorjament,

BILLI, peress li dan jikkonċerna dispożizzjonijiet transitorji, għandu jiġi emendat il-Protokoll (Nru 36) 

dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, li huwa anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika,

QABLU dwar id-dispożizzjonijiet ta' hawn taħt, li huma annessi għall-Protokoll (Nru 36) dwar id-

dispożizzjonijiet transitorji,
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Artikolu 1

L-Artikolu 2 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, anness għat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea, għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-

Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, huwa sostitwit bit-test li ġej:

"1. Għall-kumplament tal-leġislatura 2009-2014 li fadal mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-

Artikolu, u b'deroga għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 189, u l-Artikolu 190(2) tat-Trattat KE u 

għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 107 u l-Artikolu 108(2) tat-Trattat KEFA, li kienu fis-seħħ 

meta saru l-elezzjonijiet Ewropej f'Ġunju 2009, u b'deroga għan-numru ta' siġġijiet previsti fl-

ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-18-il siġġu li ġejjin 

qed jiżdiedu mas-736 siġġu eżistenti, biex b'hekk in-numru totali ta' Membri tal-Parlament 

Ewropew jitla' proviżorjament għal 754 sa tmiem il-leġislatura 2009-2014:

Bulgarija 1 Olanda 1

Spanja 4 Awstrija 2

Franza 2 Polonja 1

Italja 1 Slovenja 1

Latvja 1 Svezja 2

Malta 1 Renju Unit 1
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2. B'deroga għall-Artikolu 14(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri 

konċernati għandhom jaħtru l-persuni li ser jimlew is-siġġijiet supplimentari msemmijin fil-

paragrafu 1, f'konformità mal-leġislazzjoni tal-Istati Membri konċernati u dment li l-persuni 

inkwistjoni jkunu ġew eletti b'vot universali dirett permezz ta':

a) jew elezzjoni b'vot dirett universali ad hoc fl-Istat Membru konċernat, f'konformità mad-

dispożizzjonijiet applikabbli għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew;

b) jew b'referenza għar-riżultati tal-elezzjonijet Ewropej tal-4 sas-7 ta' Ġunju 2009; 

c) jew b'ħatra mill-Parlament nazzjonali tal-Istat Membru konċernat, fi ħdanu, tan-numru 

ta' deputati meħtieġa, skont il-proċedura stabbilita minn kull wieħed ta' dawn l-Istati 

Membri.

3. Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill 

Ewropew għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fi 

żmien opportun qabel l-elezzjonijiet parlamentari Ewropej tal-2014.

Artikolu 2

Dan il-Protokoll għandu jiġi ratifikat mill-Partijiet Kontraenti Għolja, f'konformità mar-regoli 

kostituzzjonali rispettivi tagħhom. L-istrumenti ta' ratifika għandhom jiġu ddepożitati mal-Gvern tar-

Repubblika Taljana.

Huwa għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2010, dment li jkunu ġew depożitati l-istrumenti ta'

ratifika kollha, jew fin-nuqqas ta' dan, fl-ewwel jum tax-xahar li jiġi wara li jkun ġie depożitat l-

istrument ta' ratifika tal-Istat firmatarju li jkun l-aħħar li jwettaq din il-formalità.
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Artikolu 3

Dan il-Protokoll, magħmul f'kopja waħda bil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estonjana, Finlandiża, 

Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Irlandiża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, 

Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża, bit-testi ta' kull 

wieħed minn dawn meqjusa bħala awtentiċi indaqs, għandu jitqiegħed fl-arkivji tal-gvern tar-

Repubblika Taljana, li għandu jibgħat kopja vera ċertifikata tiegħu lil kull wieħed mill-gvernijiet 

tal-Istati firmatarji l-oħra.

B’XHIEDA TA’ DAN, il-Plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw fi tmiem dan il-Protokoll.

Magħmul fi ... , fi

____________


