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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikolu 116 u tal-Anness II tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-Ħin 
għall-Mistoqsijiet
(2013/2083(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-President tiegħu tat-13 ta' Frar 2013,

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

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

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

2. Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jiddeċiedi li s-sistema ta' poloz stabbilita mill-emendi biex jiġu identifikati l-Membri li 
huma permessi jressqu mistoqsija għandha tiġi vvalutata wara perjodu ta' prova ta' ....mid-
dħul fis-seħħ tagħhom;

4. 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 116

Test fis-seħħ Emenda

1. Għandu jkun hemm ħin għall-
mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull 
sessjoni parzjali fil-ħinijiet li jiġu deċiżi 
mill-Parlament fuq proposta tal-
Konferenza tal-Presidenti.

1. Għandu jkun hemm ħin għall-
mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull 
sessjoni parzjali għal perjodu ta' disgħin 
minuta dwar tema orizzontali speċifika 
deċiża mill-Konferenza tal-Presidenti, fil-
prinċipju, xahar qabel is-sessjoni parzjali.

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar 
minn mistoqsija waħda lill-Kummissjoni 
f'sessjoni parzjali waħda.

2. Il-Kummissarji mistiedna mill-
Konferenza tal-Presidenti biex 
jipparteċipaw għandu jkollhom portafoll 
relatat mat-tema orizzontali speċifika. In-
numru tagħhom għandu jkun limitat għal 
tnejn għal kull sessjoni parzjali, bil-
possibilità li jiżdied it-tielet wieħed skont 
it-tema orizzontali speċifika magħżula 
għall-Ħin għall-Mistoqsijiet.

3. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu 3. Il-Membri li jressqu mistoqsija lil 
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ppreżentati bil-miktub lill-President, li jrid 
jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibiltà 
tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom 
jitressqu. nterpellant għandu jiġi 
mgħarraf minnufih b'din id-deċiżjoni.

wieħed mill-Kummissarji għandhom
jintgħażlu permezz ta' sistema ta' poloz 
bil-mod li ġej:

– żewġ kaxex tal-poloz jitqiegħdu fuq il-
podju tal-presidenza 30 minuti qabel il-
bidu tal-Ħin għall-Mistoqsijiet; 
– il-Membri li jixtiequ jressqu mistoqsija 
jiktbu isimhom fuq formola u jpoġġu dik 
il-formola f'waħda mill-kaxex tal-poloz;
– il-President jibda l-Ħin għall-
Mistoqsijiet u jagħlaq il-kaxex tal-poloz;
– il-President itella' l-formoli waħda 
waħda u jistieden lill-Membru li ismu 
jkun jidher fuq dik il-formola biex iressaq 
il-mistoqsija tiegħu lill-Kummissarju 
kompetenti. Il-Membru jingħata minuta 
biex jagħmel il-mistoqsija u l-
Kummissarju jingħata żewġ minuti biex 
iwieġeb. Il-President jista', b'mod 
eċċezzjonali, jaċċetta mistoqsija 
supplimentari ta' 30 sekonda minn 
kwalunkwe Membru preżenti jekk huwa 
jqis li t-tweġiba mogħtija mill-
Kummissarju teħtieġ dan. Il-Kummissarju 
għandu mbagħad jingħata żewġ minuti 
għal tweġiba supplimentari.

4. Il-proċedura dettaljata għandha tkun 
irregolata minn linji gwida stipulati 
f'anness għal dawn ir-Regoli ta' 
Proċedura17.
5. Skont il-linji gwida stabbiliti mill-
Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu 
organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet 
speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-
Kummissjoni, mal-Viċi President tal-
Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-
Grupp tal-euro.

4. Skont il-linji gwida stabbiliti mill-
Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiġu 
organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet 
speċifiċi mal-Kunsill, mal-President tal-
Kummissjoni, mal-Viċi President tal-
Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u mal-President tal-
Grupp tal-euro.

_______________
17Ara Anness II.
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Or. en

Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness II

Test fis-seħħ Emenda

[…] imħassar

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

1) Sfond

F'Ġunju 2011, il-Konferenza tal-Presidenti rrevediet il-format tal-Ħin għall-Mistoqsijiet mal-
Kummissjoni, bil-għan li jitjiebu l-kwalità u l-ħeġġa tiegħu. Il-format il-ġdid ġie previst biex 
jopera għal perjodu ta' prova minn Settembru 2011 u jkun suġġett għal evalwazzjoni qabel ma 
ssir definittiva kwalunkwe bidla.

Matul il-laqgħa tagħha tas-17 ta' Jannar 2013, il-Konferenza tal-Presidenti eżaminat rapport 
ta' evalwazzjoni dwar il-perjodu ta' prova abbozzat u ppreżentat mill-Viċi President 
responsabbli, is-Sur McMillan-Scott, u ddeċidiet li tikkonferma l-format rivedut tal-Ħin għall-
Mistoqsijiet, li għandu jkompli jseħħ kull xahar għal perjodu ta' disgħin minuta.

Il-Konferenza tal-Presidenti speċifikat ukoll li:

- in-numru ta' Kummissarji parteċipanti għandu, bħala regola ġenerali, ikun limitat għal 
tnejn għal kull sessjoni, bil-possibilità li jiġi inkluż it-tielet wieħed skont is-suġġett;

- il-Konferenza tal-Presidenti, fil-prinċipju, għandha tiddeċiedi fuq is-suġġett speċifiku 
għad-diskussjoni xahar qabel is-sessjoni parzjali kkonċernata, bil-għan li tiġi żgurata l-
preżenza tal-Kummissarji xierqa; madankollu, trid tinżamm ċertu flessibilità rigward dan 
il-punt biex jiġi ffaċilitat l-ippjanar tal-aġenda tal-plenarja.

Finalment il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tissostitwixxi s-sistema "catch the eye" 
regolari b'sistema ta' poloz u li tevalwa din is-sistema fi stadju aktar tard.

Permezz tal-ittra tat-13 ta' Frar 2013, il-President informa lill-President tal-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali dwar din id-deċiżjoni u rrefera l-kwistjoni biex tiġi eżaminata skont 
l-Artikolu 211 fil-prospettiva tal-possibilità li l-Artikolu 116 u l-Anness II jiġu emendati.

2) L-emendar tar-Regoli

L-emendar tal-Artikolu 116 u l-Anness II propost minn dan l-abbozz ta' rapport huwa 
konsistenti mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

Il-punti ċentrali tal-emendi huma li:

- l-għażla tal-Membri mitluba biex iressqu l-mistoqsija tagħhom permezz tal-metodu "catch 
the eye" tiġi sostitwita minn sistema ta' poloz li tiggarantixxi l-oġġettività assoluta;

- il-mistoqsijiet ma jkunux imressqa minn qabel bil-miktub u l-ebda verifika tal-ammissibilità 
tagħhom ma ssir minn qabel;

- l-Anness II li jistabbilixxi fid-dettall il-linji gwida għall-verifika tal-ammissibilità tal-
mistoqsijiet, il-mistoqsijiet supplimentari u l-limiti ta' ħin isir superfluwu.
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