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Ittra indirizzata (fid-data) 2012 mis-Sur Caini Carlo, president tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, lil Martin Schulz, President tal-Parlament Ewropew 

Traduzzjoni

Suġġett: Interpretazzjoni tal-Artikolu 117(3) tar-Regoli ta’ Proċedura

Sur President,

Il-president tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) ippreżenta, skont l-Artikolu 211(1) tar-
Regoli ta’ Proċedura, applikazzjoni għal eżami tal-Artikolu 117(3) 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 għall-affarijiet barranin u l-politika ta’ sigurtà.

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-Kumitat AFET jitlob li tiġi mmodifikata r-regola minħabba t-tħassib tiegħu dwar il-
fatt li l-Presidenti tal-Kumitati huma obbligati jissottomettu l-mistoqisijiet awtomatikament fl-
aġenda, tkun xi tkun l-urġenza jew il-kontenut. 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."

Il-Kumitat AFCO evalwa żewġ possibilitajiet għażliet: l-interpretazzjoni jew il-modifika tar-
Regoli ta’ Proċedura. Id-deputati fl-aħħar mill-aħħar qablu li l-interpretazzjoni tar-regola tiċċara 
biżżejjed is-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-Regola li tistipula l-“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, jiġifieri, l-
abbozz ta’ aġenda.

Għandu jiġi enfasizzat li l-prerogattiva tal-President li tistabbilixxi l-abbozz ta’ aġenda għandha 
tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tiegħu skont ir-Regola 117(3) li tinkludi mistoqsija bil-
miktub fl-abbozz ta' aġenda. Għaldaqstant il-President għandu l-obbligu li jinkludi tali mistoqsija 
mal-lista tal-punti li jinsabu fl-abbozz ta' aġenda. Madankollu, dan ma għandu jirristrinġi bl-ebda 
mod is-setgħa diskrezzjonali tal-President li jipproponi, filwaqt li jikkunsidra l-proritajiet politiċi, 

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



PE486.065v01-00 2/2 LT\896911MT.doc

MT

l-aġenda tal-laqgħa u l-modalitajiet tal-proċedura (pereżempju proċedura mingħajr dibattitu, 
eventwalment l-adozzjoni ta' deċiżjoni dwar l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu). 

Għandu jiġi nnutat li l-aġenda proposta stabbilita mill-President għandha tiġi sottomessa għall-
approvazzjoni mill-Kummissjoni fil-bidu tal-laqgħa. B'analoġija mal-Artikolu 177 tar-Regoli, li 
jikkonċerna l-aġġornament ta’ dibattitu jew ta’ votazzjoni, deputat jista’ bl-istess mod jitlob 
rapport tad-dibattitu dwar punt li jinsab fuq l-aġenda (dan għandu jsir 24 siegħa qabel). Tali talba 
għandha wkoll tiġi sottomessa għall-approvazzjoni tal-kumitat. 

Bħala konklużjoni, il-Kumitat AFCO adotta1 permezz ... favur ... kontra u ... astenzjonijiet, l-
interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 117(3), tar-Regoli ta’ Proċedura:

“Peress li l-President ta’ kumitat għandu s-setgħa li jsejjaħ laqgħa ta' dak il-kumitat, kif stipulat 
fl-Artikolu 193(1), huwa għandu wkoll, fl-interess ta' organizzazzjoni tajba tal-proċeduri, 
jiddeċiedi dwar l-abbozz ta’ aġenda għal-laqgħa li jsejjaħ. Din il-prerogattiva tapplika mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu tal-President skont l-Artikolu 117(3) li jissottometti mistoqsija bil-
miktub, fuq talba tal-awtur tagħha, fl-abbozz ta’ aġenda tal-laqgħa suċċessiva tal-Kumitat. 
Madankollu, il-President għandu s-setgħa diskrezzjonali li jipproponi, filwaqt li jikkunsidra l-
prijoritajiet politiċi, l-ordni tal-ħidma tal-laqgħa u l-modalitjiet tal-proċedura (pereżempju, 
proċedura mingħajr dibattitu flimkien ma', eventwalment, l-adozzjoni ta' deċiżjoni dwar is-
segwitu, kif ukoll, fejn xieraq, rakkomandazzjoni sabiex il-punt ikompli jiġi diskuss f’laqgħa 
sussegwenti).”

Inselli għalik.

Carlo Casini

                                               
1 Il-membri li ġejjin kienu preżenti matul il-votazzjoni: 


