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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ftehimiet 
internazzjonali
(2013/2259(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittri tad-29 ta' Jannar 2013 tal-President tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin u tal-31 ta' Frar 2013 tal-President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
lill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2014),

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2. Ifakkar li din l-emenda tidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Emenda 1

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 90 – paragrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

4. Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, il-
Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport mill-
kumitat responsabbli, u wara li jqis 
kwalunkwe proposta rilevanti imqiegħda 
fuq il-Mejda skond l-Artikolu 121, jadotta 
rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn 
jitqiesu qabel tiġi konkluża l-ftehima 
internazzjonali kkonċernata.

4. Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati u 
minn tmiem in-negozjati sal-konklużjoni 
tal-ftehima, il-Parlament jista', fuq il-bażi 
ta' rapport mill-kumitat responsabbli, u 
wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti 
imqiegħda fuq il-Mejda skont l-
Artikolu 121, jadotta rakkomandazzjonijiet 
u jitlob li dawn jitqiesu qabel tiġi konkluża 
l-ftehima internazzjonali kkonċernata. L-
Artikoli 49(1), 50 u 51 għandhom 
japplikaw rispettivament għal kwalunkwe 
involviment potenzjali tal-kumitati l-oħra.

Or. en
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Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 90 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

5. Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel 
ma tiġi ffirmata kwalunkwe ftehima, l-
abbozz tal-ftehima għandu jitressaq 
quddiem il-Parlament biex tingħata 
opinjoni jew l-approvazzjoni. Għall-
proċedura ta' approvazzjoni għandu 
japplika l-Artikolu 81.

5. Talbiet mill-Kunsill għal approvazzjoni 
jew opinjoni tal-Parlament għandhom 
jitressqu mill-President quddiem il-
kumitat responsabbli għal konsiderazzjoni 
skont l-Artikolu 81 jew l-Artikolu 43(1).

Or. en

Emenda 3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 90 – paragrafu 6

Test fis-seħħ Emenda

6. Qabel ma ssir il-votazzjoni dwar l-
approvazzjoni, il-kumitat responsabbli jew 
grupp politiku jew mhux inqas minn 
wieħed minn kull għaxar Membri, jistgħu 
jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea dwar il-kompatibilità ta' ftehima 
internazzjonali mat-Trattati. Jekk il-
Parlament japprova proposta ta' dan it-tip, 
il-votazzjoni dwar l-approvazzjoni
għandha tiġi ddiferita sakemm il-Qorti 
tagħti l-opinjoni tagħha.

6. Qabel ma ssir il-votazzjoni, il-kumitat 
responsabbli jew grupp politiku jew mhux 
inqas minn wieħed minn kull għaxar 
Membri, jistgħu jipproponu li l-Parlament 
jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea dwar il-kompatibilità ta' 
ftehima internazzjonali mat-Trattati. Jekk 
il-Parlament japprova proposta ta' dan it-
tip, il-votazzjoni għandha tiġi ddiferita 
sakemm il-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Opinjonijiet fil-kuntest tal-iskrutinju tal-ftehimiet internazzjonali (l-Artikolu 90(4), 
Emenda 1)

B'ittra tad-29.1.2013, is-Sur Brok, il-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, ġibed l-
attenzjoni għall-fatt li r-Regoli ta' Proċedura attwalment ma jippermettux lil kumitati oħrajn 
jagħtu opinjoni dwar riżoluzzjonijiet fir-rigward ta' ftehimiet internazzjonali minkejja li ż-
żieda fin-numru ta' ftehimiet komprensivi ma' komponenti tal-kummerċ importanti tagħmilha 
indispensabbli li l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jkun jista' jikkontribwixxi fit-
tiswir tal-pożizzjoni tal-Parlament. Huwa osserva li l-Artikolu 110(2), stqarrijiet mill-
Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew, ma jipprovdix tali opportunità fir-
rigward ta'mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa minn kumitat, grupp politiku jew minn tal-
anqas 40 Membru li għalihom kumitati oħra ma jistgħux jagħtu opinjoni. L-Artikolu 90(4), 
ftehimiet internazzjonali, lanqas ma jkun adattat għall-iskop deskritt peress li jirreferi għal 
‘negozjati’ li jkunu għaddejjin li jfisser li wara l-konklużjoni tan-negozjati rapport, ibbażat 
fuq din id-dispożizzjoni, ma jkunx aktar ammissibbli. L-Artikolu 81(3), proċedura ta' 
approvazzjoni, finalment ma jkunx ta' għajnuna peress li jista' jintuża biss meta jkun hemm 
‘proposta’ mill-Kunsill kkonċernat u mhux meta jkun previst ftehim internazzjonali. 
Għalhekk, jitlob biex tiġi kkunsidrata modifika għall-Artikolu 110(2) biex jippermetti 
opinjonijiet minn kumitati oħrajn.

Wara li eżamina l-każ, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali wasal għall-konklużjoni li l-
għan li jippermetti opinjonijiet fil-kuntest tal-iskrutinju tal-ftehimiet internazzjonali tal-
Parlament jista' jintlaħaq b'modifika sempliċi għall-Artikolu 90(4) kif stipulat fl-emenda 1. 
Bl-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni għat-tul kollu tan-negozjati u 
tal-proċedura sħiħa sa mill-bidu tan-negozjati (qabel ma jibdew in-negozjati japplika l-
Artikolu 90(1 sa 3)) sal-konklużjoni tal-ftehim, il-Parlament jista' jintervjeni f'kull waqt biex 
jiċċara l-pożizzjoni tiegħu fid-dawl tal-approvazzjoni li huwa meħtieġ jagħti. Fl-istess waqt 
kumitati oħrajn jistgħu jiġu assoċjati bħala kumitat li jagħti l-opinjoni jew kumitat assoċjat fil-
forom imsaħħa tal-Artikoli 50 jew 51. L-Artikolu 110(2) huwa propost li ma jinbidilx.

Il-mument tal-approvazzjoni tal-Parlament għal ftehimiet internazzjonali, applikazzjoni 
proviżorja tagħha u ratifika mill-Istati Membri (l-Artikolu 218(5 u 6) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Emenda 2)

B'ittra tat-13.2.2013, is-Sur Moreira, President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
talab lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (l-AFCO) jeżami l-Artikolu 90(5), ftehimiet 
internazzjonali, fir-rigward tal-kompatibbiltà tiegħu mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Dan l-Artikolu attwalment jistabbilixxi li “meta jitlestew in-negozjati, imma 
qabel ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-abbozz tal-ftehim għandu jitressaq quddiem il-
Parlament biex jagħti l-opinjoni jew l-approvazzjoni tiegħu”. Billi l-Artikolu 218(6) tat-TFUE 
jistipula li “il-Kunsill, fuq proposta min-negozjaturi, għandu jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-
ftehim...wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-każijiet li ġejjin: ...”. 
Għadaqstant, it-Trattat ma jobbligax lill-Kunsill b'mod ċar biex jitlob l-approvazzjoni tal-
Parlament sa minn qabel ma dan jawtorizza lill-Kummissjoni tiffirma f'isem l-Unjoni. 
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Aktar minn hekk is-Sur Moreira osserva li kien hemm każijiet fejn dispożizzjonijiet fi 
ftehimiet kummerċjali ġew applikati b'mod proviżorju qabel ir-referenza uffiċjali tagħhom 
lill-Parlament għall-approvazzjoni. Hawn titqajjem il-kwistjoni jekk dan huwiex legalment 
korrett jew jekk il-Kunsill għandux jistenna lill-Parlament japprova l-ftehim.

Fl-aħħar, is-Sur Moreira, b'referenza għall-ittra tas-Sur Brok tad-29.1.2013, ġibed l-attenzjoni 
għall-fatt li hemm każijiet fejn ftehimiet li jkunu se jiġu konklużi fl-istess żmien bejn partijiet 
terzi u l-Unjoni fuq naħa l-waħda u bejn partijiet terzi u l-Istati Membri fuq in-naħa l-oħra 
(“ftehimiet imħalltin”) jiġu ffirmati iżda l-Kunsill jiddeċiedi li ma jressaqhomx lill-Parlament 
għall-approvazzjoni sakemm il-proċess ta' ratifika fl-Istati Membri jkun kważi lest. Hawn 
ukoll titqajjem il-mistoqsija jekk dan il-mod ta' proċediment huwiex kompatibbli mad-dritt 
tal-Unjoni.

Il-Kumitat talab is-servizzi legali għal opinjoni1.

Fir-rigward tal-ewwel kwistjoni, l-approvazzjoni tal-ftehimiet internazzjonali, l-opinjoni 
waslet għall-konklużjoni li l-Artikolu 218(6) tat-TFUE ma jobbligax legalment lill-Kunsill
biex jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament qabel ma jawtorizza l-iffirmar tal-ftehim. Ir-
raġunament prinċipali huwa li l-Artikolu 218 tat-TFUE jistabbilixxi proċedura f'żewġ stadji 
distinti, l-iffirmar u l-konklużjoni tal-ftehim, li jfisser li l-Kunsill jista' jiddeċiedi li jiffirma 
b'mod indipendenti mid-deċiżjoni dwar il-konklużjoni u mingħajr ma joħloq rabta bejn it-
tnejn.

Fir-rigward tat-tieni kwistjoni, applikazzjoni proviżorja tal-ftehimiet, l-opinjoni tiddeduċi li 
l-Kunsill jista' jawtorizza l-applikazzjoni proviżorja ta' ftehim f'kull waqt wara li n-negozjatur 
ikun ippropona li jagħmel dan. L-Artikolu 218 tat-TFUE ma jobbligax lill-Kunsill jieħu din 
id-deċiżjoni biss wara li l-Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni tal-
ftehim. Dan ma jfixkilx lill-Parlament milli jiddikkjara fi kwalunkwe stadju tal-proċedura 
permezz ta' dikjarazzjoni politika f'forma ta' rakkomandazzjonijiet adottati skont l-
Artikolu 90(4) kif emendat bl-emenda 1, li l-applikazzjoni proviżorja mhijiex xierqa għaliex 
il-Parlament għadu mhux ċerta jagħtix l-approvazzjoni tiegħu jew hemm il-possibbiltà li 
jirrifjuta l-ftehim. Indipendentement minn dan, l-Artikolu 91 ifakkar l-obbligi speċjali li l-
Kummissjoni għandha fl-ambitu tat-Trattati f'termini ta' informazzjoni (l-Artikolu 218(10) tat-
TFUE) u li dawn żdiedu aktar bil-Ftehim Qafas, b'mod speċjali l-obbligu li “tgħarraf lill-
Parlament malajr kemm jista' jkun meta tkun biħsiebha tipproponi lill-Kunsill l-applikazzjoni 
provviżorja (= tal-ftehim) tagħha u r-raġunijiet għal dan, għajr jekk il-Kummissjoni ma tkunx 
tista' tagħmel dan minħabba raġunijiet ta' urġenza” (il-punt 23 u l-Anness 3 il-punt 7.). Fid-
dawl ta' dawn l-obbligi, l-Artikolu 91 jistabbilixxi proċedura speċjali fi plenarja.

Fir-rigward tat-tielet kwistjoni, il-mument tal-iffirmar ta' ftehim - imħallat, l-opinjoni tqis li 
l-Kunsill jista' jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament qabel jew fl-istess waqt meta l-ftehim jiġi 
riferut lill-Istati Membri għar-ratifika f'konformità mal-proċeduri interni relevanti. Il-Kunsill 
jista' wkoll jistenna sakemm dawn il-proċeduri jintemmu fi Stat Membru, f'diversi Stati 
Membri jew fl-Istati Membri kollha kkonċernati. Ir-raġunament ewlieni hawnhekk huwa li l-
proċeduri li jwasslu għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali mill-Unjoni fuq in-naħa l-

                                               
1 SJ-0431/13 tat-8/8/2013
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waħda u l-Istati Membri fuq in-naħa l-oħra huma indipendenti minn xulxin. Il-mument meta l-
Kunsill jitlob l-approvazzjoni tal-Parlament għaldaqstant jista' jiġi deċiż abbażi ta' 
kunsiderazzjonijiet politiċi. 

Il-Kumitat eżamina l-opinjoni ġuridika u qabel mal-konklużjonijiet tagħha. L-opinjoni tqis li 
l-ewwel konklużjoni twassal għal modifika indispensabbli għall-Artikolu 90(5), kif 
ifformulata fl-Emenda 2, għaliex, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament ma jistgħux jagħtuh saħħa li mhijiex rikonoxxuta b'mod ċar minn 
miżura leġiżlattiva jew minn dritt primarju1 sabiex il-Parlament ma jkunx f'pożizzjoni li 
jobbliga lill-Kunsill permezz tar-Regoli Interni tiegħu biex jimxi skont prattiki li mhumiex 
stabbilit fl-Artikolu 218 tat-TFUE.

Fir-rigward tat-tieni u t-tielet kwistjoni l-Kumitat kien tal-opinoni li la modifika u lanqas 
interpretazzjoni formali tal-Artikolu 90 ma huma meħtieġa għax il-konklużjonijiet rispettivi 
jirriżultaw bejn wieħed u ieħor mir-riżultati li jikkonċernaw il-mument tal-iffirmar. Fiż-żewġ 
każijiet, kif issemma qabel, l-Artikolu 90(4) kif emendat bl-emenda 1, jagħti lill-Parlament, 
tul il-proċedura sal-konklużjoni tal-ftehim, il-possibbiltà li jesprimi l-opinjoni tiegħu fil-forma 
ta' rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq rapport mill-kumitat responsabbli.

L-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Artikolu 90(6), Emenda 3)

Mill-kunsiderazzjoni tal-Artikolu 90 wara li dan ġie mitlub mill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali u mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jidher li l-Artikolu 90(6) jeħtieġ li jiġi 
kkoreġut. Din id-dispożizzjoni fil-fatt tillimita l-possibbiltà li l-Parlament ifittex opinjoni mill-
Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà ta' ftehim internazzjonali mat-Trattati, għal ftehimiet 
li jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Parlament li b'hekk jeskludu ftehimiet li jeħtieġu biss opinjoni. 
Id-dispożizzjoni tat-Trattat li tistabbilixxi d-dritt li l-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri, jitolbu l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Artikolu 218(11) tat-TFUE, 
madankollu ma fihiex din ir-restrizzjoni. L-iskop tad-dispożizzjoni tat-Trattat li tevita li 
ftehimiet internazzjonali tal-Unjoni jkunu f'kolliżjoni mad-dritt primarju tal-Unjoni, lanqas 
ma jiġġustifika din ir-restrizzjoni. 

                                               
1 Ara pereżempju s-Sentenza tas-17 ta’ Jannar 2013 fil-każijiet konġunti T-346/11 u T-347/11, Bruno Gollnisch.


