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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikoli 20 u 27 kif ukoll l-interpretazzjoni tal-Artikoli 48(2) u 50 
tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
(2012/2012(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittri tal-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tas-17 ta' 
Marzu u tas-27 ta' Settembru 2011,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2012),

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 20 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test fis-seħħ Emenda

3a. Biex jiġi żgurat li l-proċeduri 
parlamentari jimxu mingħajr intoppi, il-
President jista’, fuq proposta tal-President 
tal-Konferenza tal-Presidenti ppreżentata 
b’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 27(2)(3), jistabbilixxi 
kwalunkwe miżura xierqa, inkluż, jekk 
ikun meħtieġ, l-emenda jew l-abolizzjoni 
ta’ deċiżjoni dwar il-proċedura meħuda 
minn kumitat parlamentari jew mill-
president tiegħu.   Id-deċiżjoni tal-
President ma tistax tiġi appellata.

Or. fr
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Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati tista' tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-
Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u 
dwar il-preparazzjoni ta' l-abbozz ta' l-
aġenda tas-sessjonijiet parzjali.

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati għandha tiżgura koordinazzjoni 
tajba tal-ħidma tal-kumitati parlamentari. 
Hija għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-
Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u 
dwar il-preparazzjoni ta' l-aġenda tas-
sessjonijiet parzjali.

Jekk president ta’ kumitat parlamentari 
jiddikjara li teżisti diverġenza ta’ opinjoni 
dwar kooperazzjoni bejn il-kumitati u r-
rispett tad-drittijiet u d-dmirijiet rispettivi 
tagħhom, il-kwistjoni għandha tiġi 
riferuta lill-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati. 
Jekk jirriżultalu li kumitat parlamentari 
naqas serjament milli jirrispetta d-
dispożizzjonijiet tar-Regoli ta’ Proċedura 
jew ir-regoli ta’ kooperazzjoni leali bejn 
il-kumitati, b’mod li jipperikola serjament 
it-tħaddim tal-proċeduri parlamentari, il-
President tal-Konferenza tal-Presidenti 
tal-Kumitati, wara li jkun sema’ lill-
presidenti tal-kumitati kkonċernati, jista’ 
jipproponi lill-President li jieħu 
kwalunkwe miżura xierqa b’konformità 
mal-Artikolu 20(3a).  

Or. fr

Emenda 3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 48 – paragrafu 2 – interpretazzjoni (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Fil-każ ta’ proċedura b’kumitat assoċjat, 
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il-prerogattivi tar-rapporteur, għal dak li 
għandu x’jaqsam mal-aspetti relevanti 
għall-kompetenza esklussiva tal-kumitat 
assoċjat, għandhom jitwettqu mir-
rapporteur għal opjoni ta’ dan tal-aħħar. 
Fil-każ ta’ proċedura b’laqgħat 
b’kumitati konġunti, ir-rapporteurs 
jistgħu jressqu emendi bi ftehim komuni 
biss.

Or. fr

Emenda 4

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 50 – inċiż 4 – interpretazzjoni (ġdid)

Test fis-seħħ Emenda

Il-prerogattiva li jitressqu emendi 
direttament fis-seduta plenarja skont ir-
raba’ inċiż tikkostitwixxi dispożizzjoni 
speċjali li l-għan tagħha huwa li 
tippermetti arbitraġġ mill-plenarja għal 
kwistjonijiet li jibqgħu kontroversjali bejn 
il-kumitat responsabbli ewlieni u l-
kumitat assoċjat, bil-kundizzjonijiet 
previsti mill-inċiż imsemmi. Id-
dispożizzjonijiet l-oħra tar-Regoli ta’ 
Proċedura li jirristrinġu d-drittijiet ta’ 
tressiq ta’ emendi ma japplikawx għad-
drittijiet ta’ kumitat assoċjat derivati mill-
inċiż imsemmi.

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

Permezz ta’ ittra tas-17 ta’ Marzu 2011, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
talab lil kumitat tagħna jiċċara l-kwistjoni dwar jekk id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48(2) 
dwar ir-regoli għat-tressiq ta’ emendi għar-rapporti ta’ inizjattiva fis-seduta plenarja humiex 
ta’ tali natura li jimpedixxu lil kumitat assoċjat li jippreżenta emendi fis-seduta plenarja fuq il-
bażi tar-raba’ inċiż tal-Artikolu 50.

F’ittra tas-27 ta’ Settembru 2011, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
isemmi wkoll tħassib espress fil-qafas tal-applikazzjoni tal-Artikolu 50 fir-rigward tar-rispett 
effettiv tal-impenji meħuda bejn kumitat ewlieni kompetenti u kumitat(i) assoċjat(i) dwar il-
partijiet ta’ testi li huma ta' kompetenza esklussiva jew komuni. Huwa jitlobna nikkunsidraw 
il-possibilità li nistabbilixxu mekkaniżmu li jkollu l-għan li jiżgura r-rispett tal-impenji 
meduħa miż-żewġ naħat. 

Is-sitwazzjoni attwali

L-Artikolu 50 jiddetermina l-modalitajiet ta’ kooperazzjoni bejn kumitati assoċjati u, fil-
formulazzjoni attwali tagħha t-tieni sentenza tar-raba’ inċiż ta’ dan l-artikolu tipprovdi li  
“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”. Din id-
dispożizzjoni sadattant hija f’kuntradizzjoni mal-Artikolu 48(2) li, għar-rapporti ta’ 
inizjattiva, jillimita l-possibilità ta’ tressiq ta’ emendi għar-rapporteur tal-kumitat responsabbli 
ewlieni, u biss dan jikkonerna informazzjoni ġdida; jew għal wieħed minn kull għaxar 
Membri mill-inqas.

Filwaqt li l-Artikolu 48(2) serva bħala l-bażi biex jiġu dikjarati inammissibbli fis-seduta 
plenarja emendi mressqa minn kumitat assoċjat, it-talba tal-President tal-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati twassal għal kjarifika dwar ir-relazzjoni bejn l-Artikolu 50 u l-Artikolu 
48(2).

Objettiv

L-Artikolu 48 ġie introdott bil-għan li jiġu aċċellerati l-eżami u l-adozzjoni tar-rapporti ta’ 
inizjattiva mid-seduta plenarja. Huwa xieraq, għalhekk, li wieħed jistaqsi sa liema punt dan l-
objettiv ma jxekkilx il-konċessjoni tad-dritt tat-tressiq ta’ emendi għar-rapporteur ta’ kumitat 
assoċjat. Jekk id-dritt tat-tressiq ta’ emendi jkun wiesa’ wisq, ikun qisu qed jiftaħ it-triq għal 
kumplikazzjonijiet bla bżonn u jxejjen il-volontà espressa fl-adozzjoni ta’ dan l-artikolu.

Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 50 jistrieħ fuq il-prinċipju ta’ kooperazzjoni leali bejn kumitati 
assoċjati fil-qafas ta’ proċedura li, bl-eċċezzjoni tal-aspetti li jaqgħu esklussivament fil-
kompetenza tal-kumitat assoċjat, b’mod ġenerali tħalli l-aħħar kelma lill-Kumitat 
responsabbli. Mingħajr possibilità ta’ azzjoni u/jew rimedju fil-każ ta’ nuqqas ta’ rispett tar-
regoli stabbiliti bi ftehim komuni, ir-riskju li kumitat responsabbli jabbuża mill-pożizzjoni 



PR\890629MT.doc 7/8 PE480.747v01-00

MT

tiegħu ma jistax jiġi eskluż kompletament. Il-klawsola ta’ salvagwardja, li tippermetti lil 
kumitat assoċjat iressaq emendi direttament fis-seduta plenarja, kostitwita permezz tat-tieni 
sentenza tal-Artikolu 50, ir-raba’ inċiż, sadattant hija kontradittorja għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 48(2). 

L-objettiv għalhekk huwa li tiġi kkjarifikata r-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ artikoli filwaqt li 
jiġi evitat, sakemm huwa possibbli, li l-proċedura ta’ eżami u ta’ adozzjoni ta’ rapporti ta’ 
inizjattiva fis-seduta plenarja ma jittaqqlux aktar milli jkun meħtieġ; u kif ukoll li jiġi rispettat 
il-prinċipju ta’ kooperazzjoni leali bejn il-kumitati assoċjati fil-qafas tal-proċedura tal-
Artikolu 50.

Għaldaqstant, il-mistoqsijiet huma:  

a) jekk jaqbilx li r-rapporteur ta’ kumitat assoċjat jingħata d-dritt li jressaq emendi għar-
rapporti ta’ inizjattiva,

b) jekk dan id-dritt għandux ikun l-istess bħal dak tar-rapporteur tal-kumitat kompetenti 
ewlieni jew jekk huwiex xieraq li jiġi limitat biss għall-aspetti relatati mal-kompetenza 
esklussiva tal-kumitat assoċjat, 

c) jekk huwiex xieraq li d-dritt ta’ tressiq ta’ emendi direttament fis-seduta plenarja (Artikolu 
50, ir-raba’ inċiż) għandux jiġi sottopost għar-restrizzjoniiet tal-Artikolu 48(2) jew jekk tal-
ewwel għandux jiġi kkunsidrat pjuttost bħala dispożizzjoni speċjali bl-għan li jiġu ggarantiti l-
prerogattivi tal-kumitati assoċjati fl-istadji kollha tad-deliberazzjoni parlamentari,

d) jekk wieħed għandux jistaqsi lilu nnifsu jekk ikunx utli li jittieħed vantaġġ minn din il-
kwistjoni biex jiġi kkunsidrat ugwalment il-każ tal-kumitati konġunti.

L-interpretazzjoni taż-żewġ artikoli kkonċernati, hekk kif proposta fir-rapport, tibda mill-
ipotesi li:

- ir-rapporteur ta’ kumitat assoċjat għandu jkollu, fir-rigward tal-elementi rikonoxxuti bħala 
fil-kompetenza esklussiva tiegħu, l-istess prerogattivi bħar-rapporteur tal-kumitat 
responsabbli;

- il-ħtieġa li jiġu ppreservati u ggarantiti l-prerogattivi tal-kumitati assoċjati tiġġustifika li fl-
ebda każ il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 50, ir-raba’ inċiż ma għandu jiġi limitat;

- fil-każ ta’ rapport fi proċedura konġunta, iż-żewġ rapporteurs għandhom jaġixxu flimkien.

Twessigħ tal-kwistjoni?

Għalkemm il-mistoqsijiet formulati mill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 
jikkonċernaw l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmu li għandu l-għan li jsolvi l-konflitti eventwali 
bejn il-kumitati assoċjati fil-qafas tar-rapporti ta’ inizjattiva, wieħed jista’ jistaqsi b’mod 
leġittimu jekk huwiex xieraq li tittieħed l-opportunità li joffru dawn il-mistoqsijiet biex jiġi 
istitwit mekkaniżmu aktar wiesa’; dan jagħti s-setgħa lill-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati li taħdem favur is-soluzzjoni tat-tipi kollha ta’ konflitti bejn il-kumitati parlamentari, 
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kemm jekk ikunu fil-qafas tal-applikazzjoni tal-Artikolu 50 kif ukoll fi kwalunkwe każ ieħor.

Għalhekk jeħtieġ li wieħed jistaqsi lilu nnifsu jekk ikunx utli li tiġi stabbilita entità ta’ rimedju 
bil-kompitu li teżamina l-appell minn kumitat mitlub jagħti opinjoni jew kumitat assoċjat li 
jkun fil-qagħda li jressaq evidenza biżżejjed li turi li kumitat responabbli ma rrispettax b’mod 
intenzjonali u gravi r-regoli ta’ kooperazzjoni leali bejn il-kumitati. 

Jekk nagħżlu din it-triq, jidher li jkun opportun li l-Artikoli 20 u 27 tar-regolament jiġu 
kkompletati bl-iskop li espliċitament tingħata s-setgħa lill-President tal-Parlament, b’segwitu 
għal proċedura li tinvolvi l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li jsolvi b’mod deċiżiv, 
permezz ta’ miżuri xierqa (li jistgħu jkunu saħansitra l-abolizzjoni ta’ deċiżjoni ta’ 
proċedura), kull konflitt ta’ proċedura li jista’ jinqala’ bejn il-kumitati parlamentari, 
indipendentement mill-każi partikolari li jistgħu jqumu fil-qafas tal-applikazzjoni tal-Artikoli 
50 u 48(2).


