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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

Tfassil aħjar tal-liġijiet

1. Japprezza t-tkomplija min-naħa tal-Kummisjoni tal-prattiki tagħha biex teżamina l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
u l-parlamenti nazzjonali fuq il-bażi tal-‘każijiet ewlenin’ individwali, li jtejbu ċ-ċarezza 
tar-rapport ‘Tfassil Aħjar tal-Liġijiet’;

2. Jiġbed l-attenzjoni dwar ir-rwol imsaħħaħ tal-parlamenti nazzjonali taħt it-Trattat ta' 
Lisbona dwar l-iskrutinju ta' proposti leġiżlattivi fid-dawl tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità, u, waqt li jirrikonoxxi l-problemi tekniċi involuti, iħeġġeġ lill-parlamenti 
nazzjonali biex jagħmlu użu akbar mid-drittijiet ġodda tagħhom, bl-użu tal-Konferenza 
tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej, il-KOCAK, bħala pjattaforma għall-iskambju tal-
aħjar prattiki;

3. Jenfasizza f’dan il-kuntest, il-bżonn għall-parlamenti nazzjonali, meta titressaq opinjoni, li 
ssir distinzjoni meta jkun possibbli bejn l-aspetti tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

4. Jitlob li titjieb il-bażi tad-dejta EUR-lex sabiex din tkun aktar trasparenti u faċli biex 
tintuża għall-parlamenti nazzjonali;

Regolamentazzjoni intelliġenti

5. Jissuġġerixxi investigazzjoni dwar jekk jistax jinstab xi tip ta' fehim komuni bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati Membri dwar kif għandhom japplikaw l-istandards tar-
‘Regolamentazzjoni intelliġenti’;

6. Jinnota li l-piż ivvalutat ta’ piżijiet ammministrattivi u regolatorji għandu jiġi espress 
f’ċifri netti aktar milli gross;

7. Jenfasizza li l-miri għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u regolatorji għandhom mhux 
biss ikunu stabbiliti sas-sena 2012, iżda għandhom ikunu stabbiliti għall-perjodu lil hinn 
minn din id-data;

8. Jirrikonoxxi x-xogħol imwettaq s’issa mill-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt fl-iskrutinju 
tal-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni; jenfasizza, madankollu, il-
bżonn li skrutinju bħal dan jitwettaq b'indipendenza assoluta mill-Kummissjoni, jew billi 
tkun esternalizzata din il-funzjoni lil korp estern jew billi l-bord jiġi organizzat b’mod 
adegwat; hu tal-fehma li dan mhux se jfixkel id-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni u 
anqas il-prerogattivi tiegħu stess iżda jippreferi jsaħħaħ il-kredibilità tal-valutazzjonijiet;

9. Jinnota li l-limiti ta’ żmien tal-proċedura parlamentari mhux dejjem jippermettu li 
jitwettqu valutazzjonijiet tal-impatt dwar ‘emendi sostantivi’ għal proposti tal-
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Kummissjoni mressqa fl-istadju tal-kumitat; ifakkar, madankollu, li l-Parlament u l-
Kunsill qablu fil-prinċipju li jwettqu valutazzjoni tal-impatt supplimentari kull meta 
jiddaħħlu elementi ġodda fil-proċess leġiżlattiv li jmissu mal-kontenut legali jew 
ekonomiku tal-att ikkonċernat; jitlob għalhekk għall-użu mtejjeb tal-valutazzjoni ex-ante;

10. Jinnota li l-Kummissjoni għandha tqis l-inizjattiva taċ-ċittadini, introdotta mit-Trattat ta’ 
Lisbona bħala element ta’ demokrazija parteċipattiva, mhux bħala element sekondarju tat-
Trattat iżda bħala komponent tal-kunċett ta’ regolamentazzjoni intelliġenti tagħha, peress 
li tiftaħ triq ġdida għal-leġiżlazzjoni;

11. Hu tal-fehma li t-traspożizzjoni tad-direttivi tal-UE fil-liġi tal-Istati Membri għandha 
mhux biss titlesta fi żmien l-iskadenza iżda għandha, safejn possibbli, tkun sinkronizzata 
sabiex jiġu evitati effetti bħad-distorsjoni tal-kompetizzjoni fost il-parteċipanti ekonomiċi 
rilevanti, l-indiratura, eċċ.


