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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li kien hemm progress sinifikanti f'termini ta' tqegħid fil-prattika tal-Artikoli 290 u 
291 tat-Trattat ta' Lisbona, u jirrimarka dwar l-importanza dejjem ikbar li qed tingħata fin-
negozjati interistituzzjonali lill-għażla bejn atti delegati u atti ta' implimentazzjoni;

2. Jenfasizza li filwaqt li l-koleġiżlaturi mhux dejjem huma tal-istess fehma dwar l-elementi 
essenzjali taż-żewġ tipi ta' atti, il-Parlament għandu jibqa' jinsisti li kwistjonijiet politiċi 
sensittivi li jistgħu jissupplimentaw l-atti bażiċi ma jistgħux jiġu trattati permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, peress li dan jaffettwa b'mod negattiv id-dritt tal-Parlament għal 
skrutinju;

3. Jenfasizza li l-klassifikazzjoni tal-informazzjoni f'ċerti oqsma ta' attività m'għandhiex 
tostakola d-dritt tal-Parlament għal skrutinju tal-atti delegati; jinnota li jekk dan it-tip ta' 
informazzjoni jkun suġġett ta' att iddelegat, għandhom isiru l-arranġamenti meħtieġa li 
jippermettu l-aċċess tal-Membri, bi qbil mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ;

4. Iqis li sar progress sinifikanti fl-iżgurar ta' trażmissjoni veloċi tal-atti delegati lill-Kumitati 
responsabbli, li mbagħad kellu effett pożittiv fuq l-eżerċizzju tad-dritt ta' skrutinju tal-
Membri;

5. Jemmen li t-tqassim tal-atti delegati lill-Membri permezz ta' newsletter jiffaċilita l-
iskrutinju ta' atti bħal dawn u jippermetti li l-Membri jqajmu oġġezzjonijiet possibbli 
f'waqthom;

6. Jinnota bi tħassib li l-esperti tal-Parlament mhumiex sistematikament mistiedna għal-
laqgħat preparatorji dwar atti delegati; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi ulterjuri biex 
tindirizza din il-kwistjoni u biex iżżomm lill-Parlament infurmat dwar l-iskeda ppjanata 
għall-adozzjoni ta' atti bħal dawn;

7. Jilqa' d-disponibilità tal-esperti tal-Kummissjoni biex jieħdu sehem fil-laqgħat ta' 
informazzjoni mal-Membri, peress li jidher li l-organizzazzjoni ta' laqgħat bħal dawn -
possibilment qabel l-adozzjoni tal-atti delegati - kienet partikolarment utli għall-iċċarar ta' 
elementi ewlenin ta' atti bħal dawn u għall-faċilitazzjoni tal-ftehim finali tal-Parlament.


