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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tal-Artikolu 123 tar-Regoli ta' Procedura tal-Parlament Ewropew
(2011/2058(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu bid-data tal-11 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra l-istudju tad-Dipartiment tal-Politika tiegħu bit-titolu "Dikjarazzjonijiet 
bil-miktub fil-Parlament Ewropew: rieżami tal-proċess u l-impatt" (PE 462.424),

– 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),

Billi:

A. il-Parlament biż-żmien estenda s-setgħat tiegħu, u ggarantixxa strumenti sostanzjali 
għalih innifsu li permezz tagħhom jista' jinfluwenza l-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Parlament Ewropew fil-biċċa l-kbira tal-attivitajiet tal-Unjoni;

B. fil-passat dikjarazzjonijiet bil-miktub servew bħala vettura utli għat-tqajjim ta' 
kwestjonijiet ta' tħassib partikolari għaċ-ċittadini tal-Unjoni;

C. dikjrazzjonijiet bil-miktub huma użati regolarment iżda mhux f'ammonti kbar ħafna; 
perċentwal żgħir biss minnhom jiksbu s-sostenn meħtieġ ta' maġġoranza tal-membri 
kollha tal-Parlament;

D. il-biċċa l-kbira tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub jiskadu wara l-perjodu preskritt fir-Regoli 
ta' Proċedura;

E. il-maġġoranza tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub adottati huma indirizzati lill-Kummissjoni, 
li hija rikonoxxuta bħala l-unika istituzzjoni li tkun tat rsipons għall-kwestjonijiet li 
tqajmu fihom; 

F. dawk ir-risposti huma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet limitati biex itennu attivitajiet tal-
Kummissjoni li jkunu għadhom għaddejjin, u biss f'każijiet eċċezzjonali jinkludu attività 
speċifika mqanqla minn dikjarazzjoni bil-miktub;

G. fid-dawl tas-setgħat tal-Parlament li dejjem qed jikbru, l-importanza tad-dikjarazzjonijiet 
bil-miktub tnaqqsu sostanzjalment;

H. dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom impatt limitat ħafna, f'termini kemm tat-tfassil tal-
aġendi kif ukoll tal-influwenza tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-istituzzjonijiet, 
u jistgħu jagħtu impressjoni qarrieqa dwar l-effikaċja tagħhom;

I. dikjrazzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu ristretti gradwalment u fit-terminu li jmiss il-
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Parlament għandu jeżamina jekk għandhomx jitneħħew kompletament jew le;

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. Jistieden lill-Bureau jeżamina r-regoli eżistenti li jiggvernaw is-sigurtà sabiex jiġi evitat 
reklamar estensiv tad-dikjarazzjonijiet bil-miktub u biex il-Membri Parlamentari jkollhom 
aċċess mingħajr xkiel għall-Kamra tal-Parlament;

4. 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 123 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni 
Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li 
huma s-suġġett ta' proċess leġislattiv li 
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu stampati bil-lingwi 
uffiċjali u mqassma. Dawn għandhom 
jiddaħħlu f'reġistru flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-daħla 
tal-Kamra waqt is-sessjonijiet parzjali u 
f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-
Kulleġġ tal-Kwesturi fl-intervalli ta' bejn 
is-sessjonijiet parzjali.

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar kwistjoni 
li taqa' esklussivament taħt il-kompetenzi 
tal-Unjoni Ewropea u li ma tkoprix 
kwistjonijiet li huma s-suġġett ta' 
proċeduri leġiżlattivi u proċeduri mhux 
leġiżlattivi. Għandha tingħata 
awtorizzazzjoni mill-President fuq bażi ta' 
każ b'każ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub 
għandhom ikunu ppubblikati bil-lingwi 
uffiċjali fuq il-websajt tal-Parlament u 
mqassma elettronikament lill-Membri 
kollha. Dawn għandhom jiddaħħlu 
f'reġistru elettroniku flimkien mal-ismijiet 
tal-firmatarji. Ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jkun aċċessibbli 
permezz tal-websajt tal-Parlament.

Or. en

Emenda 2

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 2
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Test fis-seħħ Emenda

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru.

2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru. Tista' 
tiġi rtirata fi kwalunkwe żmien qabel 
tmiem il-perjodu ta' tliet xhur mid-dħul 
tad-dikjarazzjoni fir-reġistru.

Or. en

Emenda 3

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet 
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 
bħala test adottat.

3. Meta, fi tmiem ta' perjodu ta' tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ tagħha fir-reġistru, 
dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet 
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni 
bħala test adottat.

Or. en

Emenda 4

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 123 – paragrafu 5

Test fis-seħħ Emenda

5. Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-
reġistru għal aktar minn tliet xhur u li ma 
tkunx ġiet iffirmata minn mhux inqas minn 
nofs il-Membri kollha tal-Parlament 
għandha taqa'.

5. Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-
reġistru għal aktar minn tliet xhur u 
mhijiex iffirmata minn mhux inqas minn 
nofs il-Membri kollha tal-Parlament 
għandha taqa', mingħajr il-possibbiltà li l-
perjodu ta' tliet xhur ikun mtawwal.

Or. en
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