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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li t-Trattat ta' Lisbona kien maħsub bħala pass 'il quddiem fl-iżgurar ta' 
proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet aktar trasparenti u demokratiċi, li jirriflettu l-impenn 
tat-Trattat għal unjoni eqreb fost il-popli tal-Ewropa, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod 
miftuħ kemm jista' jkun u mill-qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadin, billi jissaħħaħ ir-rwol 
tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali, u b'hekk ikun hemm proċeduri aktar 
demokratiċi u trasparenti għall-adozzjoni ta' atti tal-Unjoni, li huma essenzjali fid-dawl 
tal-impatt li dawn l-atti għandhom fuq iċ-ċittadini u n-negozji; jindika, madankollu, li l-
kisba ta' dan l-għan demokratiku tiddgħajjef jekk l-istituzzjonijiet tal-UE ma jirrispettawx 
il-kompetenzi ta' xulxin, il-proċeduri stipulati fit-Trattati u l-prinċipju ta' kooperazzjoni 
leali;

2. Jindika li l-għażla ta' bażi ġuridika korretta, kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja, hi 
kwistjoni ta' natura kostituzzjonali, għax tiddetermina l-eżistenza u l-livell ta' kompetenza 
tal-UE, il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti u l-kompetenzi rispettivi tal-atturi 
istituzzjonali involuti fl-adozzjoni ta' att; jiddispjaċih, għaldaqstant, dwar il-fatt li l-
Parlament kellu b'mod ripetut iressaq każijiet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja għal 
annullament ta' atti adottati mill-Kunsill minħabba l-għażla ta' bażi ġuridika, inkluż kontra 
żewġ atti adottati fl-ambitu tat-'tielet pilastru' li m'għadux validu, ħafna wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona1;

3. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona żied ir-rwol u s-setgħat tal-Parlament Ewropew fil-qasam 
tal-ftehimiet internazzjonali u jindika li llum il-ftehimiet internazzjonali kulma jmur 
ikopru oqsma li jikkonċernaw il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u li tradizzjonalment, u fl-
ambitu tad-dritt primarju tal-UE, jagħmlu parti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proċeduri 
leġiżlattivi ordinarji; jikkunsidra li hu imperattiv li d-dispożizzjoni fl-Artikolu 218(10) tat-
TFUE, li tistipula li l-Parlament jeħtieġ li jkun infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-
istadji kollha tal-proċedura għall-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali tkun applikata 
b'mod li hu kompatibbli mal-Artikolu 10 tat-TUE, li skontu l-funzjonament tal-Unjoni hu 
bbażat fuq demokrazija rappreżentattiva, li tinħtieġ it-trasparenza u dibattiti demokratiċi 
dwar il-kwistjonijiet li jridu jiġu deċiżi;

4. Jenfasizza li billi fir-rigward tal-ftehimiet internazzjonali, il-Parlament jista' biss jagħti 
jew jirrifjuta l-approvazzjoni tiegħu, għandu jingħata opportunità li jesprimi opinjoni 
infurmata dwar l-objettivi li għandhom jiġu segwiti mill-Unjoni Ewropea fin-negozjati 
qabel ma jitfassal il-mandat tan-negozjar; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, dwar id-
diffikultajiet li nqalgħu, pereżempju, fin-negozjati għal It-Trattat WIPO dwar l-
Eċċezzjonijiet għall-Jeddijiet tal-Awtur għall-Benefiċċju ta’ dawk Neqsin mid-Dawl, u 
jindika li l-għoti ta' informazzjoni f'waqtha u l-kunsiderazzjoni tal-fehmiet tal-Parlament 

                                               
1 Ara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/129/UE tas-7 ta' Marzu 2013 li tissottoponi lill-4-metilamfetammina għal 
miżuri ta’ kontroll u d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2013/496/UE tas-7 ta' Ottubru 2013 dwar l-
issuġġettar ta’ 5-(2-aminnopropil)indol għal miżuri ta’ kontroll.
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jagħmluha aktar faċli li tinkiseb l-approvazzjoni sussegwenti tal-Parlament;

5. Jinnota li meta t-Trattat ta' Lisbona stabbilixxa l-Kunsill Ewropew bħala istituzzjoni, il-
kompiti tiegħu ġew definiti fl-Artikolu 15 tat-TUE li jgħid li dan 'għandu jipprovdi l-
Unjoni bl-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tagħha u għandu jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-
prijoritajiet politiċi ġenerali tagħha', u jeskludi b'mod espliċitu l-eżerċizzju ta' funzjonijiet 
leġislattivi; jindika li l-Kunsill Ewropew intervjena fil-proċedura leġiżlattiva billi ddeċieda 
li jneħħi elementi speċifiċi minn testi diġà miftiehma mill-Parlament u l-Kunsill; ifakkar 
f'dan ir-rigward li t-tħassir de facto tal-Artikoli 6 sa 8 tat-test miftiehem dwar il-proposta 
għal regolament dwar privattiva Ewropea b'effett unitarju u jqis li intervenzjonijiet ta' dan 
it-tip min-naħa tal-Kunsill Ewropew huma illeġittmi1; 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;

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.

                                               
1 Id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li effettivament ineħħi l-artikli msemmija hawn fuq mill-abbozz ta' 
regolament ittieħdet fid-29 ta' Ġunju 2012.


