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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li, mindu ħareġ dan ir-rapport, il-Parlament, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri laħqu ftehim dwar il-ħruġ ta’ dokumenti ta’ spjegazzjoni li 
jistabbilixxu r-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-
istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali (‘tabelli ta’ korrelazzjoni’); jinnota li t-tliet 
istituzzjonijiet u l-Istati Membri qablu li jinkludu fid-direttivi premessa li tiddikjara li
tabella ta’ korrelazzjoni għandha tingħata mill-Istat Membru kkonċernat meta, f'każ 
partikolari, dan ikun meħtieġ u proporzjonat;

2. Ifakkar li, għal aktar minn 10 snin, il-Parlament u l-Kummissjoni ppruvaw iżda mingħajr 
eżitu, jinkludu fid-direttivi dispożizzjonijiet vinkolanti dwar it-tabelli ta’ korrelazzjoni, li 
spiss ġew miċħuda mill-Kunsill, u jilqa' l-ftehim milħuq;

3. Jenfasizza li t-tabelli ta’ korrelazzjoni huma għodda ta’ valur kbir biex jippermettu lill-
Kummissjoni u lill-Parlament jissorveljaw it-traspożizzjoni korretta tad-direttivi mill-Istati 
Membri, minħabba li r-relazzjoni bejn id-direttiva u d-dispożizzjonijiet nazzjonali 
korrispondenti spiss hija kkumplikata ħafna u xi kultant kważi impossibbli li tinstab;

4. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza fil-proċeduri ta’ ksur, mhux l-inqas fid-dawl tal-
possibbiltà għall-Parlament li jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni; ifakkar f’dan 
il-kuntest li fil-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlament, il-Kummissjoni 
timpenja ruħha biex ‘tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament tagħrif fil-qosor dwar il-
proċeduri ta’ ksur kollha mill-ittra ta’ avviż formali, inkluż, jekk il-Parlament jitlob dan, 
(...) dwar il-kwistjonijiet li magħhom ikollha x’taqsam il-proċedura ta’ ksur’ u jistenna li 
din il-klawżola tiġi applikata fil-prattika in bona fede;

5. Ifakkar li n-nuqqas ta’ osservanza tad-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni ta’ direttiva
jikkostitwixxi ksur tat-Trattati, bħal kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza ta’ 
dispożizzjonijiet sostantivi, u għandu jitqies u jiġi trattat kif xieraq; jilqa’ f'dan ir-rigward
il-possibbiltà li nħolqot mit-Trattat ta’ Lisbona għal ħlas ta’ somma f'daqqa jew ta’ penali 
li jiġu imposti f'każijiet bħal dawn fuq l-Istat Membru kkonċernat flimkien mas-sentenza
dwar il-ksur;

6. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni tuża numru kbir ta’ għodod sabiex il-proċess tat-
traspożizzjoni jsir aktar faċli (listi ta’ kontroll tat-traspożizzjoni, manwali jew noti
interpretattivi) u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issegwi aktar mill-qrib it-traspożizzjoni
tad-direttivi qabel id-data ta' skadenza tat-traspożizzjoni, partikolarment meta jkunu 
kkonċernati l-Istati Membri ‘b'rekord ħażin’, sabiex tkun tista’ tintervjeni malajr;

7. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-applikabbiltà diretta tad-dispożizzjonijiet ta’ direttivi meta dawn 
ikunu preċiżi biżżejjed u mhux kondizzjonati (‘effett dirett’), jissuġġerixxi li l-
Kummissjoni tirreferi għal dispożizzjonijiet bħal dawn fil-ġustifikazzjoni tagħha għal 
direttiva u huwa tal-fehma li l-professjoni legali għandha ssir aktar konxja tagħhom;
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8. Jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa f'kull każ jekk, fid-dawl tan-numru enormi ta’ 
każijiet b’nuqqas ta’ komunikazzjoni (470 pendenti fl-2010), l-għażla ta’ regolament
minflok direttiva hijiex aktar xierqa; jinnota li dan fl-istess ħin isolvi l-problema tal-Istati 
Membri li jmorru lil hinn mill-istandards meħtieġa minn direttiva, li jinvolvi effett
protezzjonistiku (‘gold-plating’);


