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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. Jindika li, filwaqt li l-kriżi ekonomika u dik finanzjarja jeħtieġu koordinazzjoni mtejba ta’ 
politiki f’għadd ta’ ambiti, hu essenzjali wkoll li jinżamm fehim ċar tat-tqassim tal-
kompetenzi fis-sistema ta’ governanza fuq diversi livelli tal-Unjoni Ewropea, u li jittieħdu 
deċiżjonijiet fil-livell l-iktar xieraq u l-iktar qrib possibbli taċ-ċittadini;

2. Itenni li l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, li huma mnaqqxin fl-Artikolu 5 
tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 2, għandhom natura ġenerali u 
fundamenti, li jorbtu lill-istituzzjoniiet fl-attività kollha tagħhom bl-eċċezzjoni unika li l-
prinċipju tas-sussidjarjetà ma tapplikax f’dawk l-oqsma rari li jaqgħu taħt il-kompetenza 
esklużiva tal-Unjoni;

3. Jilqa’ l-fatt li l-parlamenti tal-Istati qegħdin juru interess saħansitra ikbar fl-applikazzjoni 
xierqa ta’ dawn il-prinċipji mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Dan jidher mill-fatt li fl-2011 
il-Parlament Ewropew irċieva 77 opinjoni motivata fejn ġie ddikjarat li abbozz ta’ att 
leġiżlattiv ma kkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, u 523 kontribuzzjoni oħra li 
kkritikaw fost affarijiet oħra n-nuqqas ta’ rispett għall-prinċipju tal-proporzjonalità, billi ċ-
ċifri rispettivi għall-2010 kienu 41 u 299;

4. Jenfasizza li l-prinċipju tas-sussidjarjetà jikkostitwixxi linja gwida politika dwar l-
eżerċizzju tas-setgħat fil-livell tal-Unjoni; jiddispjaċih li għalhekk m’hemmx il-possibbiltà 
li l-prinċipju jiġi infurzat mill-qorti fi ħdan dik is-sistema;

5. Jindika, min-naħa l-oħra, li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bis-saħħa tat-
Trattati, għandha l-ġurisdizzjoni abbażi ta’ ‘ksur tat-Trattati jew ta’ kwalunkwe stat tad-
dritt marbut mal-applikazzjoni tagħhom’, u li skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità jappartjenu għal dawn ir-regoli; jinnota li r-
rieżami ġuddizzjarju tal-validità ta’ atti tal-Unjoni, għalhekk, ma jestendix għall-
konformità ma' dawn il-prinċipji;

6. Jenfasizza, madankollu, li fil-każ tal-iskrutinju ta’ din il-konformità fir-rigward tas-
sitwazzjonijiet ekonomiċi kumplessi, il-Qorti tal-Ġustizzja tillimita r-rieżami tagħha tar-
raġunijiet mogħtija għall-azzjoni għal dawk stabbiliti fil-premessi u n-nota spjegattiva tal-
att ikkonċernat, meta jiġi kkunsidrat li l-legalità ta’ miżura adottata f’dan il-kuntest tista’ 
tiġi affettwata biss jekk il-miżura ma tkunx xierqa b’mod ċar fir-rigward tal-objettiv li qed 
jippruvaw isegwu l-istituzzjonijiet kompetenti;

7. Josserva li l-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu formulat fit-Trattati jippermetti l-azzjoni 
tal-Unjoni biss ‘jekk u sakemm l-objettivi tal-azzjoni proposta ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri’, li jfisser li l-‘kontroll tas-sussidjarjetà’ sa ċertu punt 
jimplika wkoll ‘kontroll tal-proporzjonalità’ li jenfasizza l-kumplementarjetà funzjonali 
taż-żewġ prinċipji;
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8. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni rċeviet biss għadd żgħir ta’ mistoqsijiet parlamentari (32 
minn iktar minn 12 000) fl-2011 dwar kwistjonijiet marbuta mal-konformità mal-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, u jħeġġeġ lill-Membri tiegħu jużaw iktar dan l-
istrument ta' skrutinju parlamentari;

9. Jenfasizza l-fatt li fl-2011 il-Kummissjoni rċeviet 64 opinjoni motivata fi ħdan it-tifsira 
tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, li tirrappreżenta żieda konsiderevoli meta mqabbel mal-2010; jiġbed l-
attenzjoni, madankollu, għall-fatt li l-ebda mill-proposti tal-Kummissjoni ma rċeviet 
għadd suffiċjenti ta’ opinjonijiet motivati biex jirriżulta fi ‘proċeduri tal-karta safra jew 
oranġjo’ taħt il-Protokoll; 

10. Jindika li hemm tħassib dejjem jikber fl-Istati Membri bħar-Renju Unit u l-Pajjiżi l-Baxxi 
dwar l-interferenza tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea f’wisq kwisjonijiet domestiċi.


