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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikoli 49 u 50 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew fir-
rigward tal-kooperazzjoni bejn il-kumitati parlamentari
(2012/2012(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-President tiegħu tad-19 ta' Diċembru 2013,

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

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

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. 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 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda 

Fil-każ ta' testi mhux leġislattivi, l-opinjoni 
għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li 
jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat 
responsabbli.

Fil-każ ta' testi mhux leġislattivi, l-opinjoni 
għandha tkun tikkonsisti f'suġġerimenti li 
jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni ppreżentata mill-kumitat 
responsabbli jew inkella f'emendi għall-
abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni ta' 
dan il-kumitat. F’dan l-aħħar każ, il-
paragrafu 4 ma japplikax.  

Or. fr

Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test fis-seħħ Emenda 

Kumitat li jintalab jagħti opinjoni jista' 
jadotta emendi, minflok opinjoni, jew għal 
proposta leġiżlattiva, jew, fil-każ ta' test 
mhux leġiżlattiv, emendi għall-abbozz ta' 
mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-kumitat 
responsabbli.  Dawn l-emendi għandhom 
jitressqu, f'isem il-kumitat li jintalab 
jagħti opinjoni, permezz tal-president 
tiegħu, fiż-żmien stipulat mill-kumitat 
responsabbli f'konformità mal-paragrafu 
3. F’dan l-aħħar każ, il-paragrafu 4 ma 
japplikax. 

Or. fr

Emenda 3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafi 3 u 4

Test fis-seħħ Emenda 

Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq 
dawn l-emendi jew suġġerimenti.

Il-kumitat responsabbli għandu jpoġġi 
dawn il-proposti għal modifiki, 
suġġerimenti jew emendi għall-votazzjoni.

L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar 
dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma 
ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed 
jagħti opinjoni.

L-opinjonijiet jew l-emendi għandhom 
ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li 
jaqgħu taħt l-oqsma ta' responsabilità tal-
kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.

Or. fr

Emenda 4

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda 

3. Il-kumitat responsabbli għandu
jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li 

3. Il-kumitat responsabbli għandu 
jistabbilixxi żmien li fih il-kumitat li 
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jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-
opinjoni, biex din tiġi kkunsidrata mill-
kumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil 
fil-programm imħabbar għandu jkun 
ikkomunikat minnufih mill-kumitat 
responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu 
jagħtu opinjoni. Il-kumitat responsabbli 
m'għandux jasal għall-konklużjonijiet 
aħħarin tiegħu qabel ma jkun skada dak iż-
żmien.

jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-
opinjoni jew l-emendi tiegħu jkunu jistgħu 
jiġu kkunsidrati mill-kumitat responsabbli. 
Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar 
għandu jkun ikkomunikat minnufih mill-
kumitat responsabbli lill-kumitat/i li 
jintalab jagħti/jintalbu jagħtu opinjoni. Il-
kumitat responsabbli m'għandux jasal 
għall-konklużjonijiet aħħarin tiegħu qabel 
ma jkun skada dak iż-żmien.

Or. fr

Emenda 5

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 50 – sentenza introduttorja

Test fis-seħħ Emenda 

Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza 
quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont 
l-Artikoli 188(2) jew 48, u l-Konferenza 
tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi tal-Anness 
VII, il-kwistjoni taqa' kważi b'mod indaqs 
taħt il-kompetenza ta' żewġ kumitati jew 
aktar, jew li partijiet differenti tal-
kwistjoni jaqgħu taħt il-kompetenza ta' 
żewġ kumitati jew aktar, l-Artikolu 49 
għandu japplika b'dawn id-dispożizzjonijiet 
miżjuda li ġejjin:

Meta titressaq kwistjoni ta’ kompetenza 
quddiem il-Konferenza tal-Presidenti skont 
l-Artikoli 188(2) jew 48, u l-Konferenza 
tal-Presidenti tqis li, fuq il-bażi tal-Anness 
VII, il-kwistjoni taqa' sostanzjalment fil-
kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar, 
hija tista' tiddeċiedi li tassoċja dawn il-
kumitati sabiex tiżgura li jikkooperaw 
aktar mill-qrib. F'dan il-każ, l-Artikolu 
49 għandu japplika b'dawn id-
dispożizzjonijiet miżjuda li ġejjin:

Or. fr

Emenda 6

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 50 – inċiżi 1 sa 5

Test fis-seħħ Emenda 

- il-programm għandu jkun miftiehem bejn 
il-kumitati kkonċernati flimkien;

a) il-programm għandu jkun miftiehem 
bejn il-kumitati kkonċernati flimkien;

- ir-rapporteur u r-rapporteurs għall-
opinjonijiet għandhom iżommu lil xulxin 

b) ir-rapporteur u r-rapporteurs għall-
opinjonijiet għandhom iżommu lil xulxin 
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mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom 
sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma 
jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-
pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;

mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom 
sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma 
jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-
pożizzjoni tagħhom dwar l-emendi;

- il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u 
r-rapporteurs għal opinjoni kkonċernati 
għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma 
tat-test li jaqgħu taħt il-kompetenzi 
esklużivi jew konġunti tagħhom u jilħqu 
qbil dwar l-arranġamenti preċiżi għall-
koperazzjoni tagħhom. Fil-każ ta' nuqqas 
ta' qbil dwar id-delimitazzjoni tal-
kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, 
fuq talba ta' wieħed mill-kumitati involuti, 
quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li 
tista' tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-
kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li 
għandha tapplika l-proċedura b'laqgħat 
ta' kumitati konġunti skont l-Artikolu 51; 
it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 188(2) 
għandu japplika mutatis mutandis;

c) Il-president u r-rapporteur ta' kull 
kumitat assoċjat għandu jiġi mistieden 
jattendi:

il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta 
mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat 
assoċjat meta dawn ikunu dwar 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza 
esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk l-
emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt 
il-kompetenza konġunta tal-kumitat 
responsabbli u ta' kumitat assoċjat jiġu 
miċħuda mill-kumitat responsabbli, il-
kumitat assoċjat jista' jqiegħed dawk l-
emendi direttament fuq il-Mejda fil-
plenarja;

- kull laqgħa tal-kumitat responsabbli, 
inklużi l-laqgħat informali, il-laqgħat tal-
gruppi ta' ħidma u l-laqgħat tax-shadow 
rapporteurs,

- kull seduta ta' smigħ pubbliku,

- kull laqgħa tat-tim ta' negozjaturi 
msemmija fl-Artikolu 70(3), u

- kull laqgħa ta' negozjati 
interistituzzjonali, formali jew informali 
("trilogi"),

li jittrattaw il-kwistjoni;

- fil-każ li jkun hemm proċedura ta' 
konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-
delegazzjoni tal-Parlament għandha 
tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe 

d) fil-każ li jkun hemm proċedura ta' 
konċiljazzjoni fuq il-proposta, id-
delegazzjoni tal-Parlament għandha 
tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe 



PR\1016594MT.doc 7/8 PE480.747v01-00

MT

kumitat assoċjat. kumitat assoċjat.

Or. fr

Emenda mill-Parlament 7

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda 

1a. Meta l-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1, 
l-ewwel sentenza, jiġu sodisfatti u meta, 
barra minn hekk, aspett wieħed jew 
diversi aspetti tal-kwistjoni jaqgħu fil-
kompetenza ta' żewġ kumitati jew aktar 
bħala kompetenzi esklużivi:

- il-presidenti, ir-rapporteur u r-
rapporteurs għal opinjoni kkonċernati 
għandhom jidentifikaw b'mod konġunt il-
partijiet tat-test li jaqgħu fil-kompetenza 
esklużiva tal-kumitat rispettiv tagħhom; 
fil-każ ta' nuqqas ta' qbil dwar id-
delimitazzjoni tal-kompetenzi, il-kwistjoni 
għandha titressaq, fuq talba ta' wieħed 
mill-kumitati involuti, quddiem il-
Konferenza tal-Presidenti, li tista' 
tiddeċiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi 
rispettivi jew tiddeċiedi li għandha 
tapplika l-proċedura b'laqgħat ta' 
kumitati konġunti skont l-Artikolu 51;  l-
Artikolu 188(2), it-tieni subparagrafu, 
għandu japplika mutatis mutandis.

- il-kumitat responsabbli għandu 
jinkorpora mingħajr votazzjoni l-emendi 
ta' kumitat assoċjat meta dawn 
jikkonċernaw biss kwistjonijiet li jaqgħu 
fil-kompetenza esklużiva ta' dan tal-
aħħar. 

Or. fr
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