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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:

1. jissuġġerixxi li l-linji gwida fil-Protokoll 30 għat-Trattat ta’ Amsterdam dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità għall-monitoraġġ ta’ dawn 
il-prinċipji, jiġu mfakkra b’mod xieraq lill-istituzzjonijiet involuti fil-leġiżlazzjoni, sabiex 
tiġi promossa l-applikazzjoni korretta tagħhom;

2. ifakkar li l-Unjoni tintervjeni biss fil-prinċipju tas-sussidjarjetà, jekk u sakemm l-
għanijiet ta' miżura proposta jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni; jemmen li l-prinċipju 
msemmi, bħala kunċett dinamiku, pjuttost għandu jkun jista’ wkoll jiġġustifika l-
estensjoni tal-ħidma tal-Unjoni fil-qafas tal-kompetenzi tagħha;

3. jikkunsidra li għandu jkun hemm distinzjoni bejn l-valutazzjoni ta’ impatt u l-prinċipju 
tas-sussidjarjetà, peress li huma kunċetti differenti li jikkonċernaw kwistjonijiet 
differenti, fejn il-valutazzjoni tal-impatt tista' tiżvela “materjal” għall-analiżi tas-
sussidjarjetà;

4. jikkunsidra li huwa xieraq li jkun analizzat jekk in-numru żgħir ta' opinjonijiet formali u 
raġunati tal-Parlamenti nazzjonali għas-sussidjarjetà ta’ miżura, 34 fl-2010, huwiex dovut 
għall-fatt li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa rispettat mill-partijiet kollha, jew inkella 
għall-fatt li l-Parlamenti nazzjonali ma jistgħux jinfurzaw dan il-prinċipju minħabba 
nuqqas ta’ riżorsi; jikkunsidra, li analiżi mill-Kummissjoni Ewropea hija mixtieqa;

5. jinnota li matul il-perjodu ta’ rappurtaġġ, ingħatat biss sentenza waħda tal-Qorti Ewropea 
dwar il-proporzjonalità u s-sussidjarjetà (“roaming” fit-telefonija mobbli) u l-ksur ta’ 
dawn iż-żewġ prinċipji ġie miċħud għax il-limitazzjoni tal-prezzijiet kienet meħtieġa 
għall-protezzjoni tal-konsumatur, kif ukoll għax dan l-għan seta’ jintlaħaq l-aħjar fil-livell 
tal-Unjoni;

6. jikkonkludi, mill-każijiet ta' proċedura leġiżlattiva eżaminati fir-rapport, fejn tqajjem 
tħassib dwar is-sussidjarjetà, li fil-proċess politiku diffiċli jkun hemm distinzjoni ċara 
bejn argumenti dwar is-sussidjarjetà u kunsiderazzjonijiet ġenerali ta’ adegwatezza u 
utilità.


