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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

on the revision of the framework agreement on relations between the European 
Parliament and the Commission
(2010/2118(ACI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-26 ta’ Mejju 2006 dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta’ 
qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni1 u r-riżoluzzjoni 
tiegħu tad-9 ta’ Frar 2010 dwar Ftehim ta' Qafas rivedut bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni għall-perjodu leġislattiv li jmiss2,

– wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-26 ta' Novembru 2009 u 
tal-1 ta' Lulju 2010,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Ftehim ta' Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (minn issa ‘l quddiem magħrufa bħala “il-ftehim”),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 25(3) u 127 u l-Anness VII, punt XVIII(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar l-adattament tar-Regoli ta’ Proċedura tal-
Parlament għall-Ftehim ta' Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew 
u l-Kummissjoni (2010/0000(REG))3,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2010),

A. billi t-Trattati jipprovdu, għall-ewwel darba, bażi legali speċifika għall-ftehimiet 
interistituzzjonali,

B. billi t-Trattat ta’ Lisbona jagħti setgħat ġodda lill-Parlament u lill-Kummissjoni u 
jipprevedi bilanċ interistituzzjonali ġdida li se jiġi rifless fil-ftehim,

C. billi t-Trattat ta’ Lisbona ifannad b’mod sinifikanti d-demokrazija fl-UE, billi jagħti liċ-
ċittadini tal-Unjoni, prinċipalment permezz tal-Parlament, setgħa msaħħa ta’ skrutinju  tal-
Kummissjoni,

D. billi t-Trattat ta' Lisbona jpoġġi lill-Parlament fuq bażi ndaqs mal-Kunsill fil-proċedura 
leġislattiva ordinarja u fi kwestjonijiet baġitarji, u jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlament fil-
politika esterna tal-UE, bl-eċċezzjoni tar-rwol li għandhom x'jaqsmu mal-Politia Estera u 
ta’ Sigurtà Komuni

E. billi l-ftehim il-ġdid jirrifletti dawn l-iżviluppi, anke jekk jinħtieġu ċerti kjarifiki li huma 
                                               
1 ĠU C 117E, 18.5.2006, p. 123.
2 Testi adotatti, P7_TA(2010)0009.
3 Testi adotatti, P7_TA(....)....
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stipulati hawn taħt,

1. Iqis il-ftehim rivedut bħala żvilupp pożittiv importanti għall-Parlament fil-kooperazzjoni 
tiegħu mal-Kummissjoni;

2. Ifakkar is-setgħat tradizzjonali tal-parlamenti fid-dawl tad-duttrina tas-separazzjoni tas-
setgħat, u li dan se jkun il-qafas, b'rispett sħiħ tat-Trattat ta’ Liżbona, għall-kisbiet tal-
ftehim: il-kompetenzi leġiżlattivi, l-iskrutinju parlamentari tal-eżekuttiv (inkluża d-
dimensjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali), id-dmirijiet ta’ informazzjoni u l-preżenza 
tal-eżekuttiv fil-Parlament;

3. Jilqa’, b’mod partikolari, it-titjib li ġej inkluż fil-ftehim il-ġdid:

3.1. Proċedura u ppjanar leġiżlattiv: kooperazzjoni reċiproka

(a) id-dispożizzjonijiet riveduti dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 
Programm u l-programmazzjoni tal-UE, b’titjib fl-involviment tal-Parlament 
(paragrafi 27, 30, 41c ġdid u l-Anness 4 rivedut),

(b) ir-reviżjoni tal-proposti kollha pendenti fil-bidu tal-mandat ta' Kummissjoni 
ġdida fil-kariga, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet espressi mill-Parlament 
(paragrafu 32),

(c) fl-oqsma fejn il-Parlament normalment ikun involut fil-proċess leġiżlattiv, il-
Kummissjoni għandha tuża l-liġi mhux vinkolanti (soft law) biss fil-każijiet 
debitament ġustifikati u wara li qabel tkun ikkonsultat lill-Parlament (paragrafu 
36b ġdid),

(d) l-impenn magħmul mill-Kummissjoni dwar l-adattament tal-acquis 
communautaire mill-aktar fis possibbli għar-reġim il-ġdid ta' atti delegati 
(paragrafu 41a ġdid),

(e) l-impenn mill-Kummissjoni li tirrapporta dwar is-segwitu konkret għal 
kwalunkwe talba ta’ inizjattiva leġiżlattiva skond l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-UE

3.2. Skrutinju Parlamentari

(f) Id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni u 
dwar din tal-aħħar bħala entità u l-kompożizzjoni tagħha, il-modifika u r-
reshuffling possibbli tagħha, 

(g) ir-regoli ġodda għall-parteċipazzjoni tal-Kummissarji fil-kampanji elettorali (il-
paragrafu 2b ġdid),

(h) l-obbligu li l-Kummissjoni tfittex l-opinjoni tal-Parlament meta tkun biħsiebha 
tirrevedi l-Kodiċi ta' Kondotta,

(i) l-obbligu tal-persuni nominati għall-karigi ta’ diretturi eżekuttivi ta' aġenziji 
regolatorji li jersqu quddiem il-kumitati parlamentari responsabbli għal seduta 
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ta’ smigħ (paragrafu 26 ġdid),

3.3. Id-dimensjoni interistituzzjonali tar-relazzjonijiet internazzjonali

(j) id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-irwol imsaħħaħ tal-Parlament f’negozjati 
internazzjonali inkluż l-impenn mill-Kummissjoni li twassal dokumenti 
kunfidenzjali li jkollhom x'jaqsmu ma' dawn in-negozjati bil-proċeduri  u s-
salvagwardji xierqa (il-paragrafi 19-21b ġdid u l-anness 3 ġdid),

3.4. Dmirijiet ta’ informazzjoni

(k) ir-rikonoxximent mill-Kummissjoni tar-rwoli rispettivi mogħtija mit-trattati lill-
Parlament u lill-Kunsill, b'mod partikolari b'referenza għall-prinċipju bażiku ta’ 
trattament ugwali, speċjalment rigward l-aċċess għal-laqgħat u d-
dispożizzjonijiet ta' kontributi jew informazzjoni oħra, b'mod partikolari dwar 
kwestjonijiet leġiżlattivi u baġitarji (paragrafu 8),

(l) il-ħolqien ta’ djalogu regolari bejn il-President tal-Kummissjoni u l-President 
tal-Parlament dwar kwestjonijiet orizzontali ewlenin u proposti leġiżlattivi 
ewlenin (paragrafu 10),

(m) id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-informazzjoni li għandha tiġi provduta lill-
Parlament dwar laqgħat tal-Kummissjoni ma' esperti nazzjonali u t-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tal-leġiżlazzjoni mhux vinkolanti (soft law) 
tal-Unjoni (il-paragrafu 13a ġdid u l-anness 1 ġdid), 

(n) il-modalitajiet ta’ kooperazzjoni fil-qasam tar-relazzjonijiet mal-parlamenti 
nazzjonali (paragrafu 15a ġdid),

(o) il-dispożizzjoni dettaljata dwar l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni 
kunfidenzjali, inklużi dokumenti klassifikati (anness 2 rivedut),

(p) jistieden lill-kumitat kompetenti tiegħu li jfittex l-opinjoni tal-Kummissjoni meta 
jippreżenta reviżjoni tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu rigward ir-relazzjonijiet 
mal-Kummissjoni,

3.5. Il-preżenza tal-Kummissjoni fil-Parlament

(q) l-impenn tal-Kummissjoni li tagħti prijorità lill-preżenza tagħha, jekk din tiġi 
mitluba, fis-seduti tal-plenarja jew laqgħat ta' entitajiet oħra tal-Parlament  
(paragrafu 37),

(r) Is-Siegħa tal-Mistoqsijiet il-ġdida mal-Membri kollha tal-Kummissjoni, skont il-
mudell tas-Siegħa tal-mistoqsijiet mal-President tal-Kummissjoni (paragrafu 37a 
ġdid),

(s) Titjib fil-ħinijiet tal-kelliema, b’rispett għal ħin indikattiv allokat,
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(t) Stedina ta’ attendenza fil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presdienti u l-Konferenza 
tal-Presdienti tal-Kumitati (paragrafu 10 inċiż 3),

4. Huwa tal-fehma li l-opinjoni previsat fil-paragrafu 6 tal-ftehim hi opinjoni li għandha tiġi 
ppreżentata mill-President tal-Parlament, wara deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti;
huwa tal-fehma li qabel ma tieħu tali deċiżjoni, il-Konferenza tal-Presidenti għandha 
tfittex l-opinjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati dwar l-abbozz ta' Kodiċi ta' 
Kondotta għall-Kummissarji dwar kunflitti ta' interess jew imġieba etika;

5. Jinnota li fil-konferenzi internazzjonali kollha l-Kummissjoni għandha tagħti status ta’ 
osservaturi lill-Membri tal-Parlament u tipprevedi l-preżenza tagħhom fil-laqgħat rilevanti 
kollha, b'mod partikolari fil-laqgħat ta' koordinazzjoni, fejn il-Kummissjoni tinforma dwar 
il-pożizzjoni tagħha fil-proċess tan-negozjati; f'każijiet eċċezzjonali biss, fuq il-bażi ta’ 
nuqqas ta’ possibbiltajiet legali, tekniċi jew diplomatiċi, il-Kummissjoni tista’ tirrifjuta l-
status ta' osservaturi lill-Membri tal-Parlament, iżda dawn il-kunċetti għandhom jiġu 
spjegati minn qabel lill-Parlament u interpretati b'mod strett ħafna mill-Kummissjoni;

6. Jifhem li l-kliem “konferenzi internazzjonali”, imsemmija fil-paragrafi 21 u 21b ġdid tal-
ftehim, għandhom jiġu mifhuma li jkopru mhux biss ftehimiet multilaterali, iżda anke 
wkoll dawk bilaterali ta’ importanza politika partikolari (jiġifieri, ftehimiet importanti 
dwar kooperazzjoni politika, kummerċjali jew tas-sajd), li dwarhom il-kunsens tal-
Parlament huwa fi kwalunkwe każ mitlub;

7. Iqis li l- “laqgħat ta’ korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali multilaterali” 
previsti fil-paragrafu 21a il-ġdid tal-ftehim jkopru wkoll il-korpi maħluqa permezz tal-
ftehimiet bilaterali, sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu jiġu sodisfati;

8. Skont l-Artikolu 218 (10) tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tinforma immedjatament u 
b’mod sħiħ lill-Parlament meta tkun biħsiebha tapplika b’mod proviżorju ftehim 
internazzjonali jew tipproponi s-sospensjoni tiegħu, u għandha tqis il-fehmiet tal-
Parlament qabel ma jieħu deċiżjoni l-Kunsill;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Parlament bl-informazzjoni kollha dwar in-
negozjati ta’ ftehimiet internazzjonali, inkluża "informazzjoni kunfidenzjali" fis-sens tal-
Paragrafu 1.2.1 ta' Anness 2 tal-ftehim, skont l-arranġamenti dettaljati stipulati f'dan l-
Anness; dan japplika wkoll għad-dokumenti kunfidenzjali mingħand Stati Membri jew 
Stati terzi, suġġett għall-kunsens tal-oriġinatur;

10. Jifhem li l-liġi mhux vinkolanti (soft law) fil-kuntest tal-ftehim għandha tinkludi 
rakkomandazzjonijiet, komunikazzjonijiet interpretattivi, ftehimiet volontarji u strumenti 
fakultattivi;

11. Japprova l-ftehim anness ma' din id-deċiżjoni;

12. Jiddeċiedi li jannessa l-ftehim mar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, filwaqt li jissostitwixxi l-
Anness XIV, sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess u tkun żgurata t-trasparenza;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni u l-anness tagħha 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri, bħala informazzjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Qabel it-Trattat ta' Lisbona u l-bażi legali ġdida tal-Artikolu 295 TFUE, it-Trattati ma kinux 
espliċitament jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkonkludu ftehimiet 
interistituzzjonali. Il-ftehimiet interistituzzjonali ma jistgħux ibiddlu l-istipulazzjonijiet tad-
dritt primarju; madankollu, ta’ sikwit jikkjarifikawhom. L-abbozz rivedut tal-ftehim ta’ qafas 
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, li l-Konferenza tal-Presidenti 
għaddiet lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali bil-ħsieb li tkun approvat fis-seduta 
plenarja, hu l- ħames ftehim ta’ dan it-tip bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, u jirrifletti strettament 
il-bilanċ istituzzjonali stabbilit bit-Trattat ta' Lisbona.

Il-ftehim il-ġdid jirrappreżenta titjib ċar u sinifikanti fir-relazzjonijiet mal-Kummissjoni. 
Bħall-ftehimiet kollha, it-test finali għandu tendenza li jkun kompromess bejn iż-żewġ 
partijiet; iżda dan il-kompromess finali jippreżenta ġudizzju bilanċjat u implimentazzjoni 
raġunata u koerenti tat-Trattat ta' Lisbona. 

Meta wieħed iżomm f'moħħu l-pilastri ewlenin tal-arkitettura parlamentari msemmija fir-
rapport – il-kompetenzi leġiżlattivi, l-iskrutinju parlamentari tal-eżekuttiv (inkluża d-
dimensjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali), id-doveri ta’ informazzjoni u l-preżenza 
eżekuttiva fil-Parlament –, ir-rimarki tan-nota spjegattivi għandhom ikunu ristretti għall-punti 
li mhumiex imsemmija fir-rapport. 

Rigward il-proċedura leġiżlattiva u l-ippjanar, għandhom jiġu enfasizzati żewġ 
kwistjonijiet li mhumiex indirizzati speċifikament. L-ewwelnett, l-emendi dwar tfassil aħjar 
tal-liġijiet u t-tħabbira ta' reviżjoni tal-ftehim Interistituzzjonali dwar Leġiżlar Aħjar, li hi 
pożizzjoni politika sinifikanti ħafna. It-tieninett, ir-regoli ġodda dwar il-proċedura tal-
evalwazzjoni tal-impatt imwettqa mill-Kummissjoni. Proċedura li għandha tkun trasparenti, 
tqis xenarji differenti, inkluża l-għażla li ma jsir xejn, u li għandha fil-prinċipju tiġi 
ppreżentata lill-kumitat parlamentari rilevanti matul il-perjodu ta' konsultazzjoni mal-
parlamenti nazzjonali skond it-Trattat ta' Lisbona.

Dwar l-iskrutinju Parlamentari, l-aktar punti rilevanti huma esposti fir-rapport. Rigward id-
dimensjoni interistituzzjonali tar-relazzjonijiet internazzjonali tal-UE, għandna niftakru 
li din il-kwestjoni saret l-aktar punt diffiċli tan-negozjati. L-għan tal-Parlament hu li jkun 
infurmat bis-sħiħ biex iservi l-għan li jiffaċilita l-kunsens tal-Parlament, li jagħti aktar 
prevedibbiltà għall-proċedura u li jevita li nuqqas ta' konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali 
meta l-negozjati jkunu diġà tlestew.  

F'dak li għandu x'jaqsam mad-dmirijiet ta' informazzjoni, kwestjonijiet relatati ma’ 
informazzjoni kunfidenzjali u d-detenturi fil-kariga li jistgħu jitolbu l-informazzjoni ġew 
diskussi ħafna u fil-fond, u d-dettalji tekniċi dwar kif u meta għandha tingħata l-informazzjoni 
ħadu ammont sostanzjali ta' żmien. Il-kooperazzjoni bikrija mal-Parlament dwar kwalunkwe 
talbiet għal inizjattivi leġiżlattivi li joħorġu minn inizjattivi taċ-ċittadini saret miżura 
sinifikanti li tiżgura il-kollegament tal-Parlament maċ-ċittadini. Ir-regoli ġodda għall-
monitoraġġ aħjar tat-traspożizzjoni u tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni huma XXX tal-
kompetenzi parlamentari ġodda.  

Rigward il-preżenza tal-Kummissjoni fil-Parlament, id-dispożizzjonijiet ewlenin huma 
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spjegati fir-Rapport. Minkejja dan, għandu jiġi enfasizzat li dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonċernaw il-Kummissarji kollha, inkluż il-President u l-Viċi-President għar-Relazzjonijiet 
Esterni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

Skont l-aħħar paragrafu tiegħu, dan il-ftehim ta’ qafas se jiġi rivedut fid-dawl tal-esperjenza 
prattika sal-aħħar tal-2011.

Nikkonkludi li l-ftehim ta’ qafas ġdid sottomess lill-Parlament għall-approvazzjoni 
jikkonsolida l-kisbiet tat-Trattat ta' Lisbona u jżid għadd ta’ dispożizzjonijiet, b’rispett sħiħ 
tat-Trattati, li jirrappreżentaw pass kbir ‘il quddiem fil-proċess tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet 
politiċi bejn iż-żewġ istituzzjonijiet.


