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Emenda 1
Giuseppe Gargani

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jindika li l-Parlament laqa', fil-prinċipju, 
l-introduzzjoni ta' atti delegati fl-Artikolu 
290 tat-TFUE li jipprovdu aktar lok ta' 
sorveljanza fir-rigward tad-delegazzjoni
tas-setgħat, iżda jinsab imħasseb dwar l-
użu eċċessiv ta' atti delegati fil-proposti 
tal-Kummissjoni, kemm rigward l-għadd 
tagħhom, il-kamp ta' applikazzjoni u n-
nuqqas ta' preċiżjoni, u billi, barra minn 
hekk, il-Kunsill kellu t-tentazzjoni li 
jikkonverti tali atti f'atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
TFUE; jenfasizza li l-Artikolu 290 b'mod
espliċitu jillimita l-kamp ta' applikazzjoni 
tal-atti delegati għal elementi mhux 
essenzjali ta' att leġiżlattiv, u jenfasizza li 
l-użu eċċessiv tad-delegazzjoni jdgħajjef 
il-leġittimità tal-proċedura leġiżlattiva; 
jirreferi wkoll, f'dan ir-rigward, għall-
opinjonijiet motivati mill-Parlamenti 
nazzjonali skont l-Artikolu 7(2) tal-
Protokoll Nru 2, li kkonkludew li l-ambitu 
wiesa' tad-delegazzjoni f'att propost ma 
jagħtix lok għal evalwazzjoni ta' jekk ir-
realtà leġiżlattiva konkreta tkunx 
konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
jew le;

6. Jindika li l-Parlament laqa', fil-prinċipju, 
l-introduzzjoni ta' atti delegati fl-Artikolu 
290 tat-TFUE li jipprovdu aktar lok ta' 
sorveljanza, iżda jenfasizza li kemm l-
għoti ta' dawn is-setgħat delegati, kif 
ukoll l-għoti tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291, 
qatt ma huma obbligu; jirrikonoxxi li l-
użu ta' atti delegati għandu jitqies meta 
jkun jeħtieġ flessibbiltà u effiċjenza u ma 
jistgħux jintlaħqu permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, sakemm l-objettiv, 
il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien ta' 
dik id-delega jkunu speċifikati b'mod 
espliċitu u l-kundizzjonijiet li għalihom 
id-delega tkun soġġetta jkunu stabbiliti 
b'mod ċar fl-att bażiku; jesprimi tħassib 
dwar it-tendenza tal-Kunsill li jinsisti fuq 
atti ta' implimentazzjoni għal 
dispożizzjonijiet li għalihom jistgħu 
jintużaw biss att bażiku jew atti delegati; 
jenfasizza li huwa biss għal elementi li ma 
jikkostitwixxux orjentazzjoni politika 
ulterjuri li l-leġiżlatur jista' jiddeċiedi li 
jippermetti l-adozzjoni tagħhom permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni; jirrikonoxxi 
li l-Artikolu 290 jillimita l-ambitu tal-atti 
delegati b'mod espliċitu għal dawk l-
elementi ta' att leġiżlattiv li mhumiex 
essenzjali u li għalhekk atti delegati ma 
jistgħux jintużaw, ukoll, għal regoli li 
huma essenzjali għas-suġġett tal-
leġiżlazzjoni;
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Emenda 2
Francesco Enrico Speroni

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza r-rwol akbar mogħti lill-
parlamenti nazzjonali fit-Trattat ta' Lisbona 
u jisħaq li, flimkien mar-rwol li għandhom 
li jimmonitorjaw ir-rispett għall-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, huma 
jistgħu u qegħdin jagħtu kontributi pożittivi 
fil-qafas tad-Djalogu Politiku; iqis li r-rwol 
attiv li jistgħu jiżvolġu l-parlamenti
nazzjonali biex jiggwidaw il-membri tal-
Kunsill tal-Ministri u kooperazzjoni tajba 
bejn il-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali jistgħu jgħinu biex 
jinħoloq kontrobilanċ parlamentari sod 
għall-eżerċizzju tas-setgħa eżekuttiva fil-
funzjonament tal-UE.

7. Jenfasizza r-rwol akbar mogħti lill-
parlamenti nazzjonali fit-Trattat ta' Lisbona 
u jisħaq li, flimkien mar-rwol li għandhom 
li jissorveljaw ir-rispett għall-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità, huma 
jistgħu u qegħdin jagħtu kontributi pożittivi 
fil-qafas tad-Djalogu Politiku; iqis li 
leġiżlazzjoni tkun difettuża u inadegwata 
meta, anke wara deliberazzjonijiet tal-
parlamenti nazzjonali li jqisu li proposta 
leġiżlattiva ma timxix mal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà, din tista' tibqa' l-istess 
mingħajr modifikazzjoni, kif seħħ fil-każ 
tal-proposta dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju 
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;
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Emenda 3
Giuseppe Gargani

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza r-rwol akbar mogħti lill-
parlamenti nazzjonali fit-Trattat ta' Lisbona 
u jisħaq li, flimkien mar-rwol li għandhom 
li jimmonitorjaw ir-rispett għall-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, huma 
jistgħu u qegħdin jagħtu kontributi pożittivi 
fil-qafas tad-Djalogu Politiku; iqis li r-rwol 
attiv li jistgħu jiżvolġu l-parlamenti 
nazzjonali biex jiggwidaw il-membri tal-
Kunsill tal-Ministri u kooperazzjoni tajba 
bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali jistgħu jgħinu biex jinħoloq 

7. Jenfasizza r-rwol akbar mogħti lill-
parlamenti nazzjonali fit-Trattat ta' Lisbona 
u jisħaq li, flimkien mar-rwol li għandhom 
li jissorveljaw ir-rispett għall-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità, huma 
jistgħu u qegħdin jagħtu kontributi pożittivi 
fil-qafas tad-Djalogu Politiku; iqis li r-rwol 
attiv li jistgħu jiżvolġu l-parlamenti 
nazzjonali biex jiggwidaw lill-membri tal-
Kunsill tal-Ministri u kooperazzjoni tajba 
bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali jistgħu jgħinu biex jinħoloq 



AM\1014151MT.doc 5/5 PE526.193v01-00

MT

kontrobilanċ parlamentari sod għall-
eżerċizzju tas-setgħa eżekuttiva fil-
funzjonament tal-UE.

kontrobilanċ parlamentari sod għall-
eżerċizzju tas-setgħa eżekuttiva fil-
funzjonament tal-UE. Jirreferi wkoll 
għall-opinjonijiet motivati mill-parlamenti 
nazzjonali skont l-Artikolu 7(2) tal-
Protokoll Nru 2 li l-ambitu wiesa' tad-
delega skont l-Artikolu 290 tat-TFUE f'att 
propost ma jaħsibx għal evalwazzjoni ta' 
jekk ir-realtà leġiżlattiva konkreta tkunx 
konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà 
jew le;
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