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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-relazzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
gvernijiet nazzjonali
(2012/2034(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 15 u l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 235 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-25-26 ta’ Marzu 2010, tas-
17 ta’ Ġunju 2010, tas-16 ta’ Settembru 2010, tat-28-29 ta’ Ottubru 2010, tas-16-
17 ta’ Diċembru 2010, tal-4 ta’ Frar 2011, tal-24-25 ta’ Marzu 2011, tat-23-
24 ta’ Ġunju 2011, tat-23 ta’ Ottubru 2011, tad-9 ta’ Diċembru 2011, tal-1-
2 ta’ Marzu 2012, tat-28-29 ta’ Ġunju 2012, tat-18-19 ta’ Ottubru 2012, tat-13-
14 ta’ Diċembru 2012, tas-7-8 ta’ Frar 2013, tal-14-15 ta’ Marzu 2013 u tas-27-
28 ta’ Ġunju 2013, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-kapijiet tal-Istat jew tal-gvern tal-Unjoni Ewropea 
wara l-laqgħat informali tal-membri tal-Kunsill Ewropew tas-26 ta’ Ottubru 2011 u tat-
30 ta’ Jannar 2012,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Mejju 2009 dwar l-impatt tat-Trattat ta’ 
Liżbona dwar l-iżvilupp tal-bilanċ istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2013),

A. billi t-Trattat ta’ Liżbona ta lill-Kunsill Ewropew l-istatus ta’ istituzzjoni Ewropea, 
mingħajr ma biddel ir-rwol tiegħu: skont l-Artikolu 15(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea “Il-Kunsill Ewropew għandu jipprovdi l-Unjoni bl-impetu meħtieġ għall-iżvilupp 
tagħha u għandu jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tagħha. Huwa 
m’għandux jeżerċita funzjonijiet leġiżlattivi”;

B. billi l-Parlament huwa konxju ferm tal-indipendenza tal-Kunsill Ewropew u tar-rwol 
qawwi li jagħtuh it-Trattati; m’għandu l-ebda intenzjoni li jqajjem dubji dwar dan;

C. billi madankollu, taħt il-pressjoni tal-kriżi, il-Kunsill Ewropew kabbar b’mod 
konsiderevoli r-rwol tiegħu: aktar laqgħat eċċezzjonali u tqajmu fil-livell tiegħu suġġetti li 
normalment jiġu ttrattati fil-livell tal-Kunsill tal-Ministri; billi l-president tal-Kunsill 
Ewropew ingħata rwol ta’ tfassil ta’ proposti, ħafna drabi flimkien mal-kontropartijiet 
tiegħu minn istituzzjonijiet oħra, u b’hekk sar in-negozjatur prinċipali f’isem l-Istati 
Membri għal suġġetti li, sa mit-Trattat ta’ Liżbona, it-traduzzjoni ġuridika tagħhom taqa’ 
taħt il-kodeċiżjoni;

D. billi bi qbil mal-awtoritajiet tal-Parlament, u b’mod partikolari permezz ta’ skambji ta’ ittri, 
il-President Van Rompuy fittex li jikkunsidra bl-aħjar mod possibbli r-rekwiżiti ta’ 

                                               
1 Testi adottati ta’ din id-data, P6_TA(2009)0387.
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informazzjoni u trasparenza: iltaqa’ personalment mal-presidenti tal-kumitati, ir-
rapporteurs jew ix-Sherpa tal-Parlament dwar diversi suġġetti importanti; irrisponda 
mistoqsijiet bil-miktub; huwa rrapporta b’mod regolari dwar il-laqgħat tal-Kunsill 
Ewropew u kellu ħafna kuntatti mal-presidenti tal-gruppi;

E. billi din il-prattika għandha tiġi uffiċjalizzata sabiex isservi ta’ preċedent għall-ġejjieni; 
għandha wkoll tittejjeb, billi: dwar ir-reġim Ewropew tal-privattivi, il-Kunsill Ewropew 
qajjem dubju dwar ftehim leġiżlattiv konkluż bejn il-Parlament u l-Kunsill; dwar il-
governanza ekonomika, il-Kunsill Ewropew ħaseb tajjeb li jinnegozja mill-ġdid 
dispożizzjonijiet identiċi għal dawk magħmula applikabbli b’regolament preċedenti; dwar 
l-awtorità Ewropea għas-superviżjoni tal-banek, il-Kunsill Ewropew adotta żewġ 
pożizzjonijiet kontradittorji wara xulxin b’intervall ta’ sena, li seta’ evita billi jikkunsidra 
aħjar il-pożizzjoni tal-Parlament; billi l-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 wassal 
għal hold-up leġiżlattiv assolut: l-unanimità ġuridikament neċessarja fil-Kunsill ma 
setgħetx tinkiseb ħlief bi predeċiżjoni dwar ċerti għażliet politiċi ewlenin tar-regolamenti 
leġiżlattivi tal-politika li għandhom ikunu ffinanzjati, li naqqas, f’dawn l-oqsma, ir-rwol 
tal-Parlament li jemenda dispożizzjonijiet sekondarji;

F. billi dwar dawn il-fajls kollha, definiti bħala l-aktar importanti, in-nuqqas ta’ djalogu 
formali bejn il-Parlament u l-Kunsill Ewropew ma ppermettiex li l-Parlament ikollu r-rwol 
sħiħ tiegħu ta’ koleġiżlatur stabbilit mit-Trattati; billi ħafna drabi deher li l-interlokuturi 
uffiċjali tar-rappreżentanti tal-Parlament ma kellhomx verament is-setgħa li joħolqu rabtiet 
mal-gvernijiet; billi, minħabba li teoretikament huma responsabbli għall-preparazzjoni tal-
laqgħat tal-Kunsill Ewropew, il-president tal-Kunsill u l-Kunsill Affarijiet Ġenerali1

għandhom biss fil-verità rwol marġinali, jekk mhux anke ta’ protokoll; billi, minkejja li 
ntwera aktar interess għall-intervent preliminari tal-president tal-Parlament Ewropew fil-
ftuħ tal-Kunsilli Ewropej, il-firxa politika tiegħu għadha limitata;

G. billi min-naħa tiegħu, il-Parlament ħafna drabi ma organizzax ruħu biex jgħarraf il-
pożizzjonijiet tiegħu quddiem il-Kunsilli Ewropej li l-aġenda tagħhom ġiet iddikjarata 
ħafna minn qabel;

1. Iqis li fid-dawl ta’ dawn l-erba’ snin ta’ esperjenza, il-formalizzazzjoni tar-relazzjonijiet 
tax-xogħol bejn il-Kunsill Ewropew u l-Parlament tidher neċessarja: din tista’ tieħu l-
forma ta’ dikjarazzjoni komuni jew skambju ta’ ittri;

2. Huwa tal-opinjoni li, ħlief għal urġenza eċċezzjonali, kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew 
għandha tiġi preċeduta minn dibattitu quddiem il-Parlament Ewropew, fejn il-president tal-
Kunsill Ewropew iressaq huwa stess is-suġġetti fuq l-aġenda; iqis li l-Parlament għandu 
jorganizza x-xogħlijiet tiegħu b’mod li jgħarraf l-opinjoni tiegħu dwar dawn is-suġġetti fil-
ħin;

3. Ifakkar li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ifissru struzzjonijiet ta’ nnegozjar għall-
ministri tal-Kunsill; dawn fl-ebda każ ma huma linji l-ħomor li ma jistgħux jiġu nnegozjati 
mal-Parlament; jitlob li formula standard li tfakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea tiġi introdotta fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew;

4. Jitlob li meta jiġi konkluż ftehim bejn ir-rappreżentanti tal-Parlament u dawk tal-Kunsill 
fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva, il-Kunsill Ewropew ma jitħalliex iqajjem il-kontenut 

                                               
1 Ara l-Artikolu 16 tat-Ttrattat dwar l-Unjoni Ewropea.
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ulterjorment, ħlief jekk il-presidenza inkarigata tkun speċifikat li l-ftehim kien ad 
referendum;

5. Jipproponi li l-president tal-Kunsill Ewropew u r-rappreżentant għoli tal-Unjoni għall-
affarijiet barranin u l-politika ta’ sigurtà jiġu mistiedna jipparteċipaw darba fis-sena fid-
dibattitu dwar l-istat tal-Unjoni, flimkien mal-president tal-Kummissjoni;

6. Ifakkar li għall-kuntrarju tal-president tal-Kummissjoni, il-president tal-Kunsill Ewropew 
mhuwiex responsabbli quddiem il-Parlament u li l-organizzazzjoni tad-dibattiti li 
jipparteċipa fihom għandha tikkunsidra dan, filwaqt li tippermetti lil membri oħra, apparti 
l-presidenti tal-gruppi, jiddjalogaw mal-president tal-Kunsill Ewropew; jemmen, 
madankollu, li l-proċedura ta’ mistoqsijiet bil-miktub ma tidhirx xierqa;

7. Jitlob li kull darba li l-Kunsill Ewropew jibda pjan ta’ azzjoni jew proċedura li jista’ li 
jkollhom dimensjoni leġiżlattiva, l-assoċjazzjoni fil-ħin tal-Parlament Ewropew tiġi deċiża 
b’kooperazzjoni mal-Parlament skont il-forma li tidher xieraq f’kull każ; il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill Ewropew konsegwentement għandhom jadattaw ir-Regoli ta’ 
Proċedura tagħhom biex jippreċiżaw l-għażla tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom u l-mod 
li bih dawn jiksbu mandat ta’ nnegozjar u li huma jirrappurtaw dwaru;

8. Iqis li l-esperjenza ta’ nnegozjar tal-qafas finanzjarju pluriennali wriet l-interess prattiku 
tal-proċedura ta’ samit bejn tlieta li l-Artikolu 324 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea ppreveda biss għall-kwistjonijiet baġitarji; iqis li din il-proċedura 
prammatika għandha tiġi estiża għas-suġġetti kollha, billi jipparteċipa fiha l-president tal-
Kunsill Ewropew skont il-ħtieġa;

9. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-kapijiet tal-Istat u tal-gvern u lill-
parlamenti tal-Istati Membri.


