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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali,
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza li l-Parlament isegwi approċċ orizzontali għall-implimentazzjoni 
tas-setgħat fir-rigward tal-QFP;

2. Jenfasizza li d-delega tas-setgħat leġiżlattivi lill-Kummissjoni tinvolvi kwistjonijiet 
politiċi u strateġiċi sinifikanti; jinnota, fir-rigward tal-proposti leġiżlattivi tal-QFP li, meta 
dawn ma jkunux inklużi fl-att bażiku, ‘elementi bħal objettivi u prijoritajiet, 
allokazzjonijiet finanzjarji f’termini wiesa’ (...) għandhom jiġu adottati b'atti delegati1’;

3. Jikkritika lill-Kunsill u l-Kummissjoni għat-tentattivi sistematiċi tagħhom biex jevitaw atti 
delegati fil-proposti leġiżlattivi; jistieden lil dawn l-istituzzjonijiet jirrispettaw l-
Artikoli 290 u 291 TFUE fir-rigward tan-natura distinta tal-atti delegati meta mqabbla 
mal-atti ta’ implimentazzjoni; ifakkar li fil-qasam tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali, il-
Parlament ikkuntesta l-validità tad-deċiżjoni tal-EURES2 quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
sabiex jiddefendi l-prerogattivi tiegħu;

4. Jenfasizza li huwa unikament fid-diskrezzjoni tal-Parlament li jiddeċiedi liema, fost l-
elementi mhux essenzjali tal-att bażiku, għandhom jiġu indirizzati jew le permezz tad-
delega tas-setgħat; jirrikonoxxi li għandu jiddelega s-setgħat b’ċertu reqqa, b'kont meħud 
tal-ħtieġa li jiġu salvagwardjati l-prerogattivi tiegħu u tkun żgurata t-trasparenza fit-tfassil 
tal-liġijiet tal-UE; 

5. Iqis li fil-kuntest tal-allinjament tal-miżuri komitoloġiċi l-antiki, il-miżuri li qabel kienu 
suġġetti għall-proċedura regolatorja bi skrutinju għandhom isiru atti delegati u mhux atti 
ta’ implimentazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef l-allinjament;

6. Jemmen li fil-preżent, il-qafas ta’ ħin għall-iskrutinju ta’ atti ta’ implimentazzjoni hu qasir 
wisq u għalhekk ma jippermettix il-kontroll adegwat mill-Parlament ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni;

7. Jenfasizza li l-livell ta’ informazzjoni u trasparenza fir-rigward tat-trażmissjoni u t-tħejjija 
ta’ atti delegati għandu jitjieb;

                                               
1 Il-Minuti tal-Konferenza tal-Presidenti li tiltaqa’ fil-15.11.2012, abbażi tal-ittra tal-25.10.2012 mill-President 
tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, is-Sur Lehne, lill-President tal-Parlament Ewropew.
2 ĠU L 328, 28.11.2012, p. 21, Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2012 ir-
Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-
approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg u l-istabbiliment mill-ġdid tal-
EURES. 


