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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implementazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew
(2013/2130(INI))  

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar ir-reviżjoni tal-ftehim 
ta’ qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ Novembru 2012 dwar l-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew fl-20142, u tal-4 ta’ Lulju 2013 dwar it-titjib tal-modalitajiet 
prattiċi ta’ organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej tal-20143,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat 
għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7–0000/2013), 

A. billi għandu jsir użu sħiħ mit-twessigħ tal-leġittimità demokratika tal-Unjoni Ewropea kif 
provdut fit-Trattat ta’ Lisbona, permezz tal-proċedura li twassal għall-elezzjoni tal-
President tal-Kummissjoni Ewropea u għall-ħatra tal-Kummissjoni Ewropea, biex b’hekk 
tingħata dimensjoni politika ġdida lill-elezzjonijiet Ewropej permezz tal-ħatra tal-
kandidati għal dik il-kariga mill-partiti politiċi Ewropej u l-ikkonnettjar mill-ġdid taċ-
ċittadini billi jiġu permessi li jitfgħu l-voti tagħhom anke għall-persuna tal-għażla 
tagħhom;   

B. billi l-President elett tal-Kummissjoni l-ġdida għandu jagħmel użu sħiħ mill-prerogattivi 
mogħtija lilu fit-Trattat ta’ Lisbona u jieħu l-passi kollha biex jiżgura l-funzjonament 
effiċjenti tal-Kummissjoni l-ġdida minkejja d-daqs tagħha, li, bis-saħħa tad-deċiżjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew, mhux se tonqos kif previst fit-Trattat ta’ Lisbona;

C. billi r-responsabbiltà tal-Kummissjoni lejn il-Parlament għandha tissaħħaħ permezz tal-
programmar annwali u multiannwali tal-Unjoni kif ukoll billi tinħoloq simmetrija bejn il-
maġġoranzi meħtieġa għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni u għall-mozzjoni ta’ 
ċensura; 

D. billi r-rwol tal-Parlament bħala dak li jistabbilixxi l-aġenda fi kwistjonijiet leġiżlattivi 
jeħtieġ li jissaħħaħ u billi għandu jiġi implimentat b’mod sħiħ il-prinċipju li fil-

                                               
1 ĠU C 70, 8.3.2012, p. 98.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0462,
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0323.
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kwistjonijiet leġiżlattivi l-Parlament u l-Kunsill jaġixxu fuq bażi ta’ ugwaljanza, li huwa 
stabbilit fit-Trattat ta’ Lisbona; 

E. billi, fl-okkażjoni tal-ħatra tal-Kummissjoni l-ġdida, il-ftehimiet interistituzzjonali 
eżistenti għandhom jiġu riveduti u mtejba; 

Leġittimità u responsabbiltà politika tal-Kummissjoni 
(Ħatra u tneħħija tal-Kummissjoni)  

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-leġittimità demokratika, l-indipendenza u r-rwol politiku 
tal-Kummissjoni, billi l-għażla tal-votanti tiġi konnessa b’mod iżjed dirett mal-elezzjoni 
tal-President tal-Kummissjoni; 

2. Iħeġġeġ l-Konvenzjoni li jmiss tikkunsidra mill-ġdid il-mod li bih jiġi elett il-President 
tal-Kummissjoni sabiex tiġi infurzata mill-ġdid il-leġittimità demokratika tal-
Kummissjoni, inkluża l-possibbiltà tal-elezzjoni diretta tagħha; 

3. Jafferma mill-ġdid li l-partiti politiċi Ewropej għandhom jaħtru l-kandidati tagħhom għal 
President tal-Kummissjoni qabel id-data skedata għall-elezzjonijiet Ewropej; 

4. Jistenna li l-kandidati għal President tal-Kummissjoni jkollhom rwol sinifikanti fil-
kampanja għall-elezzjonijiet Ewropej, billi jxerrdu u jippromwovu fl-Istati Membri kollha 
l-programm politiku tal-partit politiku Ewropew tagħhom;

5. Itenni l-istedina tiegħu lill-Kunsill Ewropew biex jiċċara, b’mod puntwali u qabel l-
elezzjonijiet, kif għandu l-intenzjoni li jonora l-għażla taċ-ċittadini Ewropej fil-ħatra tal-
President tal-Kummissjoni, fil-qafas tal-konsultazzjonijiet li għandhom isiru bejn il-
Parlament u l-Kunsill Ewropew taħt id-Dikjarazzjoni 11 annessa mat-Trattat ta’ Lisbona; 

6. Jitlob li xi Membri tal-Kummissjoni l-ġdida jintgħażlu minn fost Membri tal-Parlament 
Ewropew li ġew eletti ġodda; jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri jikkunsidraw kif 
dovut il-voti taċ-ċittadini rispettivi meta jipproponu personalitajiet għall-ħatra bħala 
membri tal-Parlament Ewropew; 

7. Jesprimi l-opinjoni li l-President tal-Kummissjoni li jiġi elett għandu jaġixxi b’mod iżjed
awtonomu fil-proċess tal-għażla tal-Membri l-oħra tal-Kummissjoni; jitlob lill-gvernijiet 
tal-Istati Membri biex kull wieħed minnhom jipproponi lista ta’ mill-inqas tliet kandidati 
għall-kariga tal-Kummissarju Ewropew, biex b’hekk il-President tal-Kummissjoni li jiġi 
elett ikun jista’ jagħżel wieħed mill-kandidati minn dik il-lista; iħeġġeġ lill-President tal-
Kummissjoni ġdid li jiġi elett biex jinsisti mal-gvernijiet tal-Istati Membri li l-lista ta’ 
kandidati għall-kariga ta’ Kummissarju għandha tippermettilu li jiżgura l-kompożizzjoni 
tal-Kummissjoni Ewropea bbilanċjata bejn is-sessi;

8. Jesprimi l-fehma, wara l-qbil politiku li ntlaħaq fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-
12 ta’ Diċembru 2013 u wara id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tat-22 ta’ Mejju 2013 
dwar in-numru ta’ Membri tal-Kummissjoni Ewropea, li għandhom jiġu previsti miżuri 
addizzjonali għall-funzjonament iżjed effettiv tal-Kummissjoni, mingħajr ħsara għad-dritt 
li jinħatar Kummissarju wieħed għal kull Stat Membru; 
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9. Jikkunsidra li, taħt it-Trattati fis-seħħ, is-soluzzjoni li għandha tiġi adottata tista’ tinvolvi 
t-twaqqif ta’ sistema ta’ rotazzjoni ta’ Kummissarji b’portafoll u ta’ Kummissarji 
mingħajr portafoll, biex b’hekk tiġi żgurata stabilità relattiva fin-numru u l-kontenut tal-
portafolli u fl-istess ħin jiġi garantit li r-rappreżentazzjoni tal-ispeċifiċitajiet u l-interessi 
tal-Istati Membri kollha tkun ibbilanċjata tajjeb fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni; jemmen li, fi ħdan dan il-qafas, il-Kummissarji mingħajr portafoll 
għandhom jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jistgħu jieħdu 
doveri rappreżentattivi għall-Kummissjoni fil-livell Ewropew; 

10. Jenfasizza li, kif imsemmi fil-paragrafu 2 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, il-kandidat għal President tal-Kummissjoni għandu 
jintalab jippreżenta lill-Parlament Ewropew, wara l-ħatra tiegħu mill-Kunsill Ewropew, il-
linji gwida politiċi għall-mandat tiegħu, segwiti bi skambju komprensiv ta’ fehmiet, qabel 
ma l-Parlament jeleġġi l-kandidat propost għal President tal-Kummissjoni; 

11. Iħeġġeġ lill-President tal-Kummissjoni li jinħatar fil-futur biex jikkunsidra l-proposti u r-
rakkomandazzjonijiet għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li kienu saru qabel mill-
Parlament abbażi ta’ rapporti jew riżoluzzjonijiet magħmula fuq inizjattiva proprja li 
rċievew l-appoġġ ta’ maġġoranza kbira tal-Membri tal-Parlament Ewropew u li l-
Kummissjoni ta’ qabel kienet segwiet b’mod sodisfaċenti sal-aħħar tal-mandat tagħha;

12. Jikkunsidra li, f’reviżjoni futura tat-Trattati, il-maġġoranza li bħalissa hija meħtieġa taħt l-
Artikolu 234 TFUE għal mozzjoni ta’ ċensura kontra l-Kummissjoni għandha tiġi 
ssimplifikata sabiex tkun teħtieġ biss maġġoranza tal-Membri kompetenti tal-Parlament 
Ewropew;

Inizjattiva u attività leġiżlattiva 
(Kompetenza u skrutinju parlamentari)

13. Huwa tal-fehma li, filwaqt li l-valutazzjoni generali tar-relazzjonijiet interistituzzjonali 
bejn il-Parlament u l-Kummissjoni hija pożittiva, għad hemm numru ta’ kwistjonijiet u 
nuqqasijiet, li jirrikjedu iżjed attenzjoni u passi; 

14. Jenfasizza li l-ispinta għall-effiċjenza m’għandhiex tfisser inqas kwalità ta’ leġiżlazzjoni 
jew li jitwarrbu l-għanijiet proprji tal-Parlament;

15. Jenfasizza li l-isfida tat-trasparenza hija preżenti dejjem u komuni għall-istituzzjonijiet 
kollha, inklużi l-ftehimiet fl-ewwel qari tagħhom; jinnota li l-Parlament ipprova 
jirrispondi għal din l-isfida billi jadotta Artikoli 70 u 70a ġodda tar-Regoli ta’ Proċedura 
tiegħu; 

16. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-problemi li għadhom jeżistu fl-applikazzjoni tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, b’mod speċjali fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) u l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) kif ukoll fl-allinjament tal-atti ta’ dak li qabel 
kien it-Tielet Pilastru mal-ġerarkija tan-normi tat-Trattat ta’ Lisbona u b’mod ġenerali fir-
rigward tal-‘asimmetrija’ kontinwa fir-rigward tat-trasparenza tal-involviment tal-
Kummissjoni fil-ħidma preparatorja taż-żewġ fergħat tal-awtorità leġiżlattiva; f’dan ir-
rigward, jenfasizza l-importanza tal-metodi ta’ ħidma tal-Kunsill li qed jiġu adottati sabiex 
jagħmluha possibbli għar-rappreżentati tal-Parlament biex jipparteċipaw f’uħud mil-
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laqgħat tiegħu meta jkun ġustifikat taħt il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera reċiproka 
bejn l-istituzzjonijiet; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel użu aħjar mill-fażi pre-leġiżlattiva, b’mod partikolari 
tal-input utli miġbur mill-Green u l-White Papers, u biex tinforma regolarment lill-
Parlament Ewropew bil-ħidma preparatorja mwettqa mis-servizzi tagħha, fuq bażi ugwali 
mal-Kunsill;

18. Jesprimi l-fehma li l-Parlament għandu jkompli jiżviluppa u jagħmel użu sħiħ tal-istruttura 
awtonoma għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ kwalunkwe bidliet jew modifiki sostanzjali 
għall-proposta oriġinali sottomessa mill-Kummissjoni;

19. Jiddeplora l-fatt li filwaqt li l-Kummissjoni qiegħda formalment twettaq ir-
responsabbiltajiet tagħha billi twieġeb it-talbiet tal-Parlament għal inizjattivi leġiżlattivi fi 
żmien 3 xhur, mhux dejjem proponiet azzjoni ta’ segwitu reali u sostanzjali; 

20. Jitlob li, fir-reviżjoni tat-Trattati li jmiss, id-dritt tal-Parlament għal inizjattiva leġiżlattiva 
jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ billi ssir obbligatorja li l-Kummissjoni ssegwi t-talbiet kollha 
għal proposti leġiżlattivi sottomessi mill-Parlament taħt l-Artikolu 225 TFUE;

21. Jikkunsidra li, fir-reviżjoni tat-Trattati li jmiss, is-setgħa tal-Kummissjoni li tirtira proposti 
leġiżlattivi għandha tkun limitata għal dawk il-każijiet fejn, wara l-adozzjoni tal-
pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari, il-Parlament ikun qabel li l-proposta m’għadhiex 
ġustifikata minħabba ċ-ċirkostanzi mibdula;

22. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li ssir distinzjoni xierqa bejn l-elementi essenzjali ta’ att 
leġiżlattiv, li għandhom jiġu determinati mill-awtorità leġiżlattiva fl-att leġiżlattiv innifsu, 
u l-varji elementi mhux essenzjali b’rabta ma’ strument leġiżlattiv, primarjament ta’ 
natura teknika, li għandhom jiġu riżolti permezz ta’ atti delegati;

23. Jenfasizza l-importanza tal-għażla bejn atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni mill-aspett 
tas-salvagwardjar tal-prerogattivi tal-Parlament, u jtenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni u 
l-Kunsill jaqblu mal-Parlament dwar id-definizzjoni ta’ kriterji għall-applikazzjoni tal-
Artikoli 290 u 291 TFUE;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b’mod adegwat tinvolvi l-Parlament fil-fażi preparatorja 
tal-atti delegati u biex tipprovdi lill-Membri tagħha l-informazzjoni rilevanti kollha, skont 
il-paragrafu 15 tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea; 

25. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirrispetta l-Ftehim Qafas dwar l-aċċess għall-esperti tal-
Parlament għal-laqgħat tal-esperti tal-Kummissjoni billi tipprekludi l-amalgamazzjoni 
tagħhom mal-laqgħat tal-kumitati ta’ komitoloġija;

Relazzjonijiet internazzjonali
(Kompetenza u skrutinju parlamentari)

26. Jieħu nota li ċ-ċaħda tal-ftehim SWIFT kienet l-ewwel dimostrazzjoni tal-Parlament li qed 
juża l-prerogattivi ġodda li kiseb;
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27. Jitlob li l-Parlament jinżamm totalment u akkuratament informat fl-istadji kollha tal-
proċeduri għall-konklużjoni tal-ftehimiet internazzjonali sabiex jiżgura li l-Parlament 
jista’ jieħu d-deċiżjoni finali tiegħu b’għarfien eżawrjenti dwar is-suġġett; 

28. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Parlament ikun verament kapaċi jesprimi opinjoni 
infurmata dwar il-mandati ta’ negozjar; 

29. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li l-Parlament jadotta l-miżuri meħtieġa sabiex jissorvelja l-
implimentazzjoni tal-ftehimiet internazzjonali;

Dinamika kostituzzjonali
(Relazzjonijiet interistituzzjonali u ftehimiet interistituzzjonali

30. Jenfasizza li, taħt l-Artikolu 17 (1) TUE, il-Kummissjoni għandha tieħu inizjattivi bl-għan 
li tikseb ftehimiet interistituzzjonali dwar il-programmar annwali u multiannwali tal-
Unjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li l-Parlament u l-Kunsill jiġu involuti fil-
preparazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali tal-Kummissjoni u jenfasizza l-importanza 
li jiġi żgurat programmar realistiku u affidabbli li jista’ jiġi implimentat b’mod effettiv u 
jipprovdi l-bażi għal ippjanar interistituzzjonali;

31. Jikkunsidra li l-Ftehim Qafas konkluż bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, u l-
aġġornamenti regolari tiegħu, huma essenzjali għat-tisħiħ u l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni 
strutturata bejn iż-żewġ istituzzjonijiet; 

32. Jilqa’ l-fatt li l-ftehim Qafas adottat fl-2010 saħħaħ konsiderevolment ir-responsabbiltà 
politika tal-Kummissjoni fil-konfront tal-Parlament;

33. Jenfasizza li r-regoli dwar id-djalogu u l-aċċess għall-informazzjoni jippermettu iżjed 
skrutinju parlamentari komprensiv tal-attivitajiet tal-Kummissjoni, biex b’hekk jiżgura li 
l-Parlament jiġi trattat bl-istess mod bħal ma jiġi trattat il-Kunsill tal-Ministri mill-
Kummissjoni;

34. Jinnota li ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim Qafas attwali jistgħu jitjiebu; jissuġġerixxi li l-
Parlament li se jispiċċa jadotta l-linja ġenerali u prijoritajiet ta’ negozjar għal iżjed 
negozjar tal-Ftehim Qafas sabiex dawn il-proposti jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati mill-
Parlament il-ġdid;

35. Jesprimi l-fehma li dan il-mandat għandu jeslora b’mod sħiħ il-possibbiltajiet taħt it-
Trattati attwali għat-tisħiħ tar-responsabbbiltà politika tal-eżekuttiv u għall-
istandardizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-kooperazzjoni leġiżlattiva u 
politika;

36. Ifakkar li numru ta’ kwistjonijiet tekniċi, bħal atti delegati, miżuri ta’ implimentazzjoni, 
valutazzjoni tal-impatt, trattament ta’ inizjattivi leġiżlattivi u domandi parlamentari, 
jeħtieġu aġġornament fid-dawl tal-esperjenza miksuba minnu waqt it-terminu leġiżlattiv 
tiegħu; 

37. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu li s-sejħiet ripetuti tiegħu biex jiġi nnegozjat mill-ġdid il-
Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet sabiex jiġi kkunsidrat l-
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ambjent leġiżlattiv ġdid li nħoloq bit-Trattat ta’ Lisbona, tiġi kkonsolidata l-aqwa prassi 
attwali u sabiex il-ftehim jiġi aġġornat maż-żminijiet tal-lum b’konformità mal-aġenda 
dwar ir-regolamentazzjoni intelliġenti, baqgħu mingħajr risposta; 

38. Jistieden lill-Kunsill tal-Ministri biex jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-possibbiltà li 
jipparteċipa fi ftehim trilaterali mal-Parlament u l-Kummissjoni bl-għan li jsir iżjed 
progress fuq il-kwistjonijiet tekniċi msemmija diġà fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-
tfassil aħjar tal-liġijiet, fil-ftehim bilaterali bejn il-Parlament u l-Kunsill tal-Ministri, u 
parzjalment fil-Ftehim Qafas;

39. Jikkunsidra li, mingħajr preġudizzju għall-konklużjoni ta’ ftehim tripartitiku li jinvolvi l-
Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill, kwistjonijiet konnessi biss mar-relazzjonijiet bejn 
il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom ikomplu jkunu s-suġġett ta’ ftehim qafas 
bilaterali; jenfasizza li l-Parlament mhux se joqgħod għal inqas mill-kisbiet li setgħu saru 
taħt il-Ftehim Qafas eżistenti; 

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ambitu ta’ dan ir-rapport huwa li jivvaluta l-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, billi 
janalizza b’mod partikolari l-implikazzjonijiet tal-bidliet ewlenin li introduċa fir-relazzjonijiet 
interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea minn meta daħal fis-
seħħ. 

F’dan ir-rigward u meta wieħed iqis li t-Trattat ta’ Lisbona għandu l-għan jirrinforza l-
kredenzjali demokratiċi tal-UE, ir-rapporteur jibda jenfasizza l-ħtieġa li l-għażla tal-votanti 
tkun konnessa b’mod iżjed dirett mal-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni. Fil-fatt, 
minkejja li t-Trattat ta’ Lisbona ma qajjem l-ebda dubju dwar ir-rwol tal-Kummissjoni bħala 
l-‘magna’ li tmexxi ’il quddiem l-attività Ewropea, fl-aħħar erba’ snin, il-Kummissjoni, fil-
prattika, tilfet xi ftit mill-influwenza politika tagħha fi ħdan l-arkitettura istituzzjonali tal-UE. 
Dan it-tnaqqis fis-setgħa tal-Kummissjoni huwa, fil-biċċa l-kbira tiegħu, marbut mal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja li tivvantaġġja l-intervent u l-awtorità tal-Kunsill Ewropew u 
tiffavorixxi l-intergovernanza għad-detriment tal-metodu Komunitarju.

F’dan il-kuntest u safejn it-twessigħ tal-integrazzjoni Ewropea u s-salvagwardjar tal-metodu 
Komunitarju jirrikjedu Kummissjoni iżjed b’saħħitha, li jkollha rwol ewlieni fil-qafas 
istituzzjonali Ewropew, huwa tal-ikbar importanza li jiġu kkunsidrati s-soluzzjonijiet kollha 
possibbli sabiex tissaħħaħ il-leġittimità demokratika, l-influwenza politika u l-effiċjenza 
tagħha, sew jekk taħt it-Trattati eżistenti jew fil-kuntest ta’ reviżjoni futura ta’ tali Trattati.

Taħt it-Trattati attwali u fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 għall-Parlament Ewropew, ir-
rapporteur jappoġġja l-proposta għall-ħatra ta’ kandidati għall-Presidenza tal-Kummissjoni 
mill-Partiti Politiċi Ewropej. Madankollu, ir-rapporteur jikkunsidra li din il-kwistjoni tal-
leġittimità tal-Kummissjoni għandha tiġi analizzata bir-reqqa f’reviżjoni futura tat-Trattati. 
F’dan ir-rigward u minkejja l-preferenza għal mudell parlamentari jew approċċ presidenzjali 
bl-elezzjoni diretta tal-President tal-Kummissjoni, ir-rapporteur jemmen li, mingħajr 
preġudizzju għar-rinfurzar tas-setgħat tal-iskrutinju tal-Parlament, għandha tiġi evitata 
parlamentarizzazzjoni eċċessiva tas-sistema u wieħed għandu jżomm f’moħħu l-prinċipju tas-
separazzjoni tas-setgħat. Għal dan il-għan u sabiex jirrinforza s-setgħat ta’ skrutinju tal-
Parlament, ir-rapport jipproponi t-tnaqqis tal-maġġoranza attwalment meħtieġa taħt l-
Artikolu 234 TFUE għal mozzjoni ta’ ċensura kontra l-Kummissjoni, jitlob lill-kandidat għal 
President tal-Kummissjoni jippreżenta l-programm politiku tiegħu lill-Parlament Ewropew u 
jiġbed l-attenzjoni għall-importanza tal-programmar annwali u multiannwali tal-Unjoni.  Min-
naħa l-oħra u sabiex tiġi evitata l-parlamentarizzazzjoni eċċessiva tas-sistema, ir-rapporteur 
jiddefendi li, taħt il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat, għandha tingħata iżjed awtonomija
lill-President tal-Kummissjoni biex jagħżel il-membri tat-tim tiegħu u li m’għandux jiġi 
sfurzat li jitlob ir-riżenja tal-kummissarji. Għaldaqstant, ir-rapport ma jagħmel l-ebda 
referenza għall-vot ta’ sfiduċja kontra l-kummissarji individwali. 

F’dak li jikkonċerna l-effiċjenza tal-Kummissjoni u peress li t-tnaqqis previst tad-daqs tal-
Kummissjoni taħt l-Artikolu 17(5) TUE mhux se jseħħ iżjed fl-2014, minħabba d-deċiżjoni 
meħuda mill-Kunsill Ewropew fuq talba tal-Gvern Irlandiż, ir-rapporteur jipproponi t-twaqqif 
ta’ sistema ta’ rotazzjoni strettament ugwali bejn Kummissarji bil-portafoll u Kummissarji 
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mingħajr portafoll, b’mod li jirrifletti l-firxa demografika u ġeografika tal-Istati Membri 
kollha. Din is-sistema ttejjeb il-funzjonament tal-Kummissjoni billi tiżgura stabilità relattiva 
fin-numru u fil-kontenut tal-portafolli u l-iffaċilitar tal-proċeduri ta’ koordinazzjoni interna, 
filwaqt li fl-istess ħin tiggarantixxi li r-rappreżentazzjoni tal-ispeċifiċitajiet u l-interessi tal-
Istati Membri kollha tiġi kkunsidrata fid-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni. Għal dak il-
għan, il-kummissarji kollha għandhom jibqgħu bi status legali ugwali u d-dritt tal-
Kummissarji mingħajr portafoll biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet 
għandu jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ.    

Barra minn hekk u meta wieħed iqis li t-Trattat ta’ Lisbona saħħaħ konsiderevolment ir-rwol 
tal-Parlament Ewropew, billi provdieh b’setgħat ġodda importanti fir-rigward tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE u l-ftehimiet internazzjonali, ir-rapporteur jagħmel ukoll valutazzjoni tal-prestazzjoni 
tal-Parlament u l-Kummissjoni u l-interazzjoni tagħhom f’dawn id-dominji. F’dan ir-rigward, 
ir-rapporteur jasal għall-konklużjoni li, filwaqt li l-Parlament irnexxielu li s-setgħat ġodda 
tiegħu u r-rwol tiegħu bħala ko-leġiżlatur responsabbli jiġu rikonoxxuti u filwaqt li nkisbu 
progressi importanti fir-relazzjonijiet tiegħu mal-Kummissjoni, għad hemm numru ta’ 
kwistjonijiet u nuqqasijiet, jiġifieri f’dak li għandu x’jaqsam mal-qsim tal-informazzjoni, l-atti 
delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, it-trattament tal-inizjattivi 
leġiżlattivi u d-domandi parlamentari, li jeħtieġu iżjed attenzjoni u azzjoni mill-qrib.

Finalment u meta wieħed iqis il-prinċipju tal-kooperazzjoni sinċiera reċiproka bejn l-
istituzzjonijiet, ir-rapport jagħmel xi rakkomandazzjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-ftehim Qafas 
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u jistieden lill-
Kunsill biex jipparteċipa fi ftehim trilaterali separat mal-Parlament u l-Kummissjoni bl-għan 
li jsir iżjed progress fuq xi kwistjonijiet tekniċi, stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-
tfassil aħjar tal-liġijiet, fl-arranġament bilaterali bejn il-Parlament u l-Kunsill tal-Ministri u 
parzjalment fil-ftehim Qafas. 


