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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar dikjarazzjonijiet unilaterali imdaħħla fil-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill
(2011/2090(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra tat-8 ta' Diċembru 2009 mill-President tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati lill-President tal-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Kostituzzjonali,

– wara li kkunsidra l-Ftehim interistituzzjonali tat-22 ta' Diċembru 1999 fuq linji gwida 
komuni għall-kwalità tal-abbozzar ta' leġiżlazzjoni tal-Komunità1 ,

– wara li kkunsidra t-tweġibiet mill-Kunsill u l-Kummissjoni għall-Mistoqsijiet bil-Miktub 
P-3977/2010 u E-3981/2010 rispettivament, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2011),

A. billi l-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-kompetenza ċara u esklużiva biex tiddeċiedi dwar l-
interpretazzjoni tal-liġi Ewropea, kemm jekk tkun primarja jew sekondarja,

B. billi l-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat diversi drabi li d-dikjarazzjonijiet mhumiex 
legalment vinkolanti,

C. billi l-Kunsill għandu l-obbligu li jinforma lill-Parlament bis-sħiħ dwar il-pożizzjoni
tiegħu fil-kuntest tal-proċeduri legiżlattivi2,

D. billi skont it-Trattat l-istituzzjonijiet għandhom l-obbligu li jipprattikaw bejniethom il-
koperazzjoni leali3,

E. billi dikjarazzjonijiet unilaterali mill-Kunsill jistgħu jaffettwaw ħażin is-setgħat 
leġiżlattivi tal-Parlament, jagħmlu ħsara lill-kwalità tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
jimminaw il-prinċipju ta' ċertezza legali, 

F. billi l-ebda stqarrija mniżżla fil-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill jew tal-kumitat ta' 
konċiljazzjoni fi kwalunkwe stadju tal-proċedura leġiżlattiva ma tista' tantiċipa r-riżultat 
tan-negozjati bejn iż-żewġ fergħat tal-awtorità leġiżlattiva, 

1. Jafferma mill-ġdid li l-istqarrijiet u d-dikjarazzjonijiet li ma jkunux inkorporati f'test legali 
iżda li jikkonċernawh, irrespettivament minn jekk dawn ikunux maħruġin minn 
istituzzjonijiet tal-UE jew minn Stat Membru wieħed jew aktar, ma għandhom l-ebda 
forza legali u jistgħu jimminaw il-koerenza tal-liġi Ewropea u l-interpretazzjoni ċara 
tagħha;

                                               
1 ĠU C 73, 17.3.1999, p. 1.
2 Artikolu 294 tat-TFUE (fl-ewwel qari).
3 Artikolu 13 TUE.
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2. Jitlob li d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tall-Kummissjoni jiġu notifikati lill-Parlament 
iżda li ma jiġux ippublikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; 

3. Jistieden lill-Kunsill jgħaddi l-minuti tal-parti leġiżlattiva tal-laqgħat tiegħu lill-Parlament 
fl-istess ħin li jgħaddihom lill-parlamenti nazzjonali u lill-gvernijiet tal-Istati Membri;

4. Jirriserva d-dritt li juża kwalunkwe mezz legali għad-dispożizzjoni tiegħu fil-każ li 
dikjarazzjonijiet unilaterali jiġu deliberatament maħsuba sabiex jipproduċu effetti legali;

5. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jidħlu f'negozjati mal-Parlament, fuq il-bażi tal-
Artikolu 295 tat-TFUE, bil-għan li jaġġornaw id-Dikjarazzjoni Konġunta dwar 
arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni (issa l-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja) sabiex jittieħed kont tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u jkun iddefinit 
sewwa l-ambitu tad-dikjarazzjonijiet unilaterali;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri.


