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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011

(2013/2077(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet1,

– wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi li sar qbil dwarhom fit-22 ta’ Lulju 2011 bejn is-
servizzi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-
Artikolu 294(4) tat-TFUE f’każ ta’ qbil fl-ewwel qari,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2012 dwar it-18-il rapport 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità (2010)2  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar it-tfassil aħjar tal-
liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u r-regolamentazzjoni intelliġenti3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar l-iżgurar ta' 
valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti4,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (id-
19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011) (COM(2012)0373),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità Regolatorja tal-
UE(COM(2012)0746), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-
Unjoni Ewropea - Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u 
medji’(COM(2013)0122),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar monitoraġġ 
u konsultazzjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti għall-intrapriżi żgħar u 
medji (SWD(2013)0060),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-Regolamentazzjoni 
Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tat-
30 ta' Mejju 2013,

                                               
1 ĠU C 321, 31.12.2003, p.1.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0340.
3 ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0259.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-15 ta' Novembru 2011 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ 
Partijiet Interessati Indipendenti għall-Piżijiet Amministrattivi, bl-isem ‘l-Ewropa 
baqgħalha x'taqdef: Rapport dwar l-aħjar prattika fl-Istati Membri biex il-leġiżlazzjoni tal-
UE tiġi implimentata bil-mod l-inqas ta’ xkiel’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7–0000/2013),

A. billi l-aġenda dwar ir-regolamentazzjoni intelliġenti fiha nnifisha hija sforz biex jiġu 
konsolidati l-isforzi f’termini ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet, is-semplifikazzjoni tal-liġijiet tal-
UE u t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u regolatorji, u biex jinbeda proċess għall-ksib 
ta’ governanza tajba imsejjes fuq tfassil tal-politika abbażi ta’ elementi konkreti, li fiha l-
valutazzjonijiet tal-impatt u l-kontrolli ex post ikollhom rwol essenzjali;

B. billi l-Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ma baqax adattat 
għall-ambjent leġiżlattiv attwali kif maħluq mit-Trattat ta’ Lisbona, mhux inqas minħabba 
l-approċċ frammentat użat mill-istituzzjonijiet tal-UE f’termini ta’ adozzjoni ta’ 
dikjarazzjonijiet politiċi konġunti fuq dokumenti ta’ spjegazzjoni u arranġamenti prattiċi 
fil-livell tas-segretarjat għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294 tat-TFUE;

Kummenti ġenerali

1. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni proposta u adottata fil-livell Ewropew għandha tkun sempliċi, 
faċli biex tinftiehem u aċċessibbli għal kulħadd; jirrikonoxxi li l-kriżi ekonomika żiedet il-
pressjoni fuq ir-riżorsi tal-amministrazzjonijiet nazzjonali, u jemmen li impenn favur 
leġiżlazzjoni ċara u li tkun tista' tiġi trasposta faċilment jgħin biex itaffi parti minn din il-
pressjoni;

2. Jenfasizza li l-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità jridu jiġu osservati mill-
istituzzjonijiet Ewropej meta dawn ifasslu l-liġijiet;

3. Ifakkar l-osservazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-fatt li ħafna drabi, il-Bord għall-
Valutazzjoni tal-Impatt u l-Parlamenti nazzjonali kkonstataw li dawn il-prinċipji ġew 
indirizzati b’mod inadegwat fil-valutazzjonijiet ta’ impatt tal-Kummissjoni; jesprimi d-
diżappunt tiegħu, għal darba oħra, li tali kritika ġiet ripetuta għal sena oħra;

4. Jitlob għal darba oħra li l-Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet 
jiġi rinegozjat sabiex jitqies l-ambjent leġiżlattiv ġdid li nħoloq bit-Trattat ta’ Lisbona, tiġi 
kkonsolidata l-aqwa prassi attwali u sabiex il-ftehim jiġi aġġornat b’konformità mal-
aġenda dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet; jirrakkomanda li kwlaunkwe ftehim ġdid għandu 
jiġi adottat abbażi tal-Artikolu 295 tat-TFUE u għandu jkun vinkolanti;

5. Iqis li l-varjetà ta’ titoli applikati għall-iskemi li tuża l-Kummissjoni biex tevalwa l-liġijiet 
adottati u tnaqqas il-piżijiet qed toħloq konfużjoni u hija kkumplikata bla bżonn; 
jirrakkomanda li jiġi adottat titolu uniku bl-isem ‘Tfassil aħjar tal-liġijiet’, u jtenni t-talba 
tiegħu li Kummissarju wieħed jiġi inkarigat b’dan;
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Mekkaniżmu ta’ sussidjarjetà għall-parlamenti nazzjonali

6. Iqis li l-pressjoni fuq iż-żmien u r-riżorsi li jiffaċċaw il-parlamenti nazzjonali fir-rispons 
tagħhom għal abbozzi ta' leġiżlazzjoni tikkontribwixxi għad-'defiċit demokratiku' osservat 
fi ħdan l-UE; 

7. Jemmen li kwalunkwe pass għat-tisħiħ ta’ dan il-mekkaniżmu jkun milqugħ, bħal 
pereżempju l-introduzzjoni ta’ proċedura ta’ ‘karta ħamra’ aktar qawwija; jissuġġerixxi li 
jrid jitqies x’se jkun l-għadd xieraq ta' risponsi tal-parlament nazzjonali biex jingħata bidu 
għal proċedura ta’ dan it-tip, jekk il-proċedura għandhiex tkun limitata għal raġunijiet ta’ 
sussidjarjetà jew proporzjonalità biss, u x’għandu jkun l-effett tagħha; iqis li diskussjoni 
ta’ dan it-tip tikkostitwixxi stadju siewi fl-evoluzzjoni tas-setgħa mogħtija lill-parlamenti 
nazzjonali, l-allinjament tal-inċentivi biex jiġi eżerċitat skrutinju b’effetti fil-livell 
Ewropew;

8. Iqis li sadanittant jistgħu jiġu introdotti diversi inizjattivi biex tittejjeb l-evalwazzjoni ta’ 
kwistjonijiet Ewropej min-naħa tal-parlamenti nazzjonali; b’mod partikolari:

- jissuġġerixxi li kull att leġiżlattiv ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali għandu jinkludi 
nota li tispeċifika liema parlamenti nazzjonali jkunu taw rispons, u dawk li jkunu wrew 
tħassib dwar is-sussidjarjetà;

- jissuġġerixxi li jistgħu jitħejjew linji gwida li jelenkaw il-kriterji għal opinjonijiet 
motivati dwar kwistjonijiet ta’ sussidjarjetà; 

Tfassil aħjar tal-liġijiet

9. Jemmen li approċċ effettiv fir-rigward tal-isfidi ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet, f’termini tal-
liġijiet eżistenti kif ukoll dawk prospettivi, se jgħin lill-istituzzjonijiet Ewropew 
jirrispondu għall-kriżi; iqis li r-riforma tal-leġiżlazzjoni u l-prattiki leġiżlattivi Ewropej hi 
għodda essenzjali għat-tkabbir u l-kompetittività fl-Ewropa;

10. Jilqa’ l-enfasi li kulma jmur qed jikber li qed tagħmel il-Kummissjoni fuq ‘ċiklu’ ta’ 
politika, fejn l-istadji tal-inizjazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, il-konsultazzjoni, il-
promulgazzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE jitqiesu 
bħala parti minn proċess koerenti; jemmen li f’dan ir-rigward il-prinċipju ta’ ‘Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir’ għandu jkun element ewlieni;

11.Jilqa’, f’dan ir-rigward, il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ir-regolamentazzjoni 
intelliġenti u dwar il-l-Idoneità Regolatorja tal-UE, kif ukoll id-Dokument ta’ Ħidma tal-
Persunal tal-Kummissjoni dwar “L-Għaxar l-aktar atti leġiżlattivi li huma ta' piż fuq l-
SMEs”; iqis li dawn id-dokumenti jirrappreżentaw avvanzi kredibbli fl-aġenda ta’ tfassil 
aħjar tal-liġijiet u jirriflettu ħafna mit-talbiet preċedenti tal-Parlament; 

12. Iqis li dawn l-avvanzi retoriċi issa għandhom jiġu kkonsolidati b’azzjoni konkreta; 
iħeġġeġ il-Kummissjoni, għaldaqstant, tippreżenta proposti konkreti biex jitnaqqas il-piż 
regolatorju ġenerali tal-UE mingħajr dewmien bla bżonn, u b’mod partikolari:

- tieħu azzjoni biex jitnaqqsu l-piżijiet identifikati mill-SMEs madwar l-Ewropa fil-
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konsultazzjoni dwar ‘L-Għaxar Atti’ mill-aktar fis possibbli;

- iżżid, fejn xieraq, l-użu ta’ eżenzjonijiet jew reġimi anqas riġidi għall-mikro-intrapriżi 
u l-SMEs meta tkun proposta leġiżlazzjoni ġdida;

- twettaq l-evalwazzjonijiet fl-ambitu tal-Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-
Regolamentazzjoni (REFIT) fl-oqsma ewlenin tal-politika qabel tmiem it-terminu 
leġiżlattiv attwali; 

- tadotta proposti dwar is-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piżijiet fl-ambitu tal-REFIT tul 
il-ħarifa 2013, biex jingħata lok li dawn jiġi approvati qabel tmiem it-terminu leġiżlattiv 
attwali;

- tħejji rapport annwali li jiffoka fuq l-aġenda usa’ tat-tfassil aħjar tal-liġijiet, li jkun 
jinkludi fih dikjarazzjoni tal-progress fuq l-inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni, fosthom 
dikjarazzjoni tal-ispiża netta għan-negozji tal-proposti ġodda adottati mill-Kummissjoni 
fit-12-il xahar preċedenti;

13. Ifakkar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar proposti oħra biex jitnaqqsu l-piżijiet regolatorji, 
fosthom li jitqiesu possibiltajiet oħra apparti r-regolamentazzjoni, bħal pereżempju miżuri 
volontarji; iqis li l-Kummissjoni għandha tesplora aktar il-possibilità li jiġi introdott stadju 
ta’ ‘white paper’ fil-proċess leġiżlattiv; jemmen li meta l-partijiet interessati jingħataw il-
possibblità li jikkumentaw dwar abbozzi ta’ proposti u l-valutazzjonijet ta’ impatt 
proviżorji li jakkompajnawhom, dan itejjeb il-kwalità tal-abbozz ta’ leġiżlazzjoni 
ippreżentat mill-Kummissjoni, mingħajr ma jiżdied bla bżonn il-ħin tal-perjodu ta’ 
‘ġestazzjoni’ tal-liġijiet prospettivi;

14. Ifakkar, f'dan ir-rigward, l-istedina li l-Parlament għamel lill-Kummissjoni sabiex tressaq 
proposti li jimplimentaw kompensazzjoni regolatorja, li tkun teħtieġ li jiġu identifikati 
kompensazzjonijiet ekwivalenti għall-ispejjeż, qabel il-leġiżlazzjoni ġdida li tintroduċi l-
impożizzjoni ta’ spejjeż ġodda; jinnota li l-leġiżlazzjoni tal-UE ma għandha bħala 
konsegwenza awtomatika la l-eliminazzjoni ta’ 28 liġi nazzjonali biex toħdilhom posthom 
liġi waħda Ewropea, u lanqas tnaqqis fil-piż regolatoprju meta mqabbel ma’ dak tal-
liġijiet nazzjonali rispettivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, li teżamina din il-
proposta serjament, u li tippreżenta valutazzjoni tal-impatt tagħha qabel tmiem it-terminu 
parlamentari attwali fl-2014;

Valutazzjonijiet tal-Impatt u Valur Miżjud Ewropew

15. Jilqa’ l-fatt li l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni jippruvaw ikopru firxa wiesgħa 
u komprensiva ta' impatti potenzjali, iżda jemmen li s-sistema xorta waħda tista’ tissaħħaħ 
aktar, b’diversi modi; f'dan ir-rigward, jinsab inkoraġġit bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
taġġorna, tikkonsolida u tirrevedi l-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt sa Ġunju 2014, 
u jirriżerva d-dritt li jagħti kontribut dettaljat li jiddeskrivi titjib potenzjali għal dawn il-
linji gwida fix-xhur li ġejjin;

16. Jemmen li jeħtieġ ikun hemm konsistenza bejn il-valutazzjoni tal-impatt ippubblikat mill-
Kummissjoni u l-kontenut tal-proposta leġiżlattiva kif adottata mill-Kulleġġ tal-
Kummissarji; ifakkar li kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt fuq proposta emendata mill-
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Kulleġġ għandha tiġi aġġornata awtomatikament biex tirrifletti t-tibdiliet magħmula mill-
Kummissarji; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol u l-indipendenza tal-Bord għall-Valutazzjoni 
tal-Impatt, u b’mod partikolari li ma tiffinalizzax u ma tippreżentax proposti leġiżlattivi 
jekk dawn ma jkunux ġew approvati b’opinjoni favorevoli mill-Bord għall-Valutazzjoni 
tal-Impatt;

18. Jemmen li d-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà attwali li l-valutazzjoni tal-impatt 
tal-Kummissjoni ‘timpenja biss lis-servizzi tal-Kummissjoni involuti fit-tħejjija tagħha, u 
ma tippreġudikax il-forma aħħarija ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni’ 
tenfasizza djgħufija sinifikanti fis-sistema eżistenti; 

19. Jilqa’ l-iżvilupp pożittiv tal-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt u tal-Valur Miżjud Ewropew 
fi ħdan il-Parlament; jemmen li għandu jiġi adottat approċċ sistematiku għall-
kunsiderazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt fil-Parlament kollu; jilqa’ l-fatt li l-Unità 
tal-Valutazzjoni tal-Impatt ħejjiet sinteżijiet qosra tal-valutazzjonijiet tal-impatt li 
jakkumpanjaw il-proposti tal-Kummissjoni, u jqis li dawn għandhom ikunu element 
essenzjali tal-kunsiderazzjoni min-naħa tal-kumitati tal-proposti leġiżlattivi li jkunu qed 
jiġu diskussi;  jitlob lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jikkunsidraw l-aħjar mod 
ta’ kif jistgħu jimplimentaw din ir-rakkomandazzjoni; 

20. Ifakkar l-impenn meħud mill-Parlament u mill-Kunsill fl-Approċċ Komuni 
Interistituzzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt tal-2005 biex iwettqu valutazzjonijiet tal-
impatt qabel l-adozzjoni ta’ emendi sostantivi, u jistieden lill-kumitati biex jagħmlu użu 
mill-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt fl-implimentazzjoni ta’ dan l-impenn; 

21. Ifakkar il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tal-2003, u jħeġġeġ 
lill-Kunsill biex mingħajr dewmien żejjed ilesti l-ħidma fuq mekkaniżmu tiegħu stess 
għall-valutazzjoni tal-impatt tal-emendi sustantivi tiegħu stess, b’konformità mal-obbligi 
tiegħu skont il-Ftehim tal-2003;

22. Jinsisti li l-Kummissjoni tikkunsidra serjament il-valutazzjonijiet dwar il-valur miżjud 
Ewropew li jakkumpanjaw rapporti leġiżlattivi fuq inizjattiva proprja, li jispjegaw fid-
dettall ir-raġunijiet tagħha f’każ li ma taċċettax jew tqis bħala irrelevanti kwalunkwe 
argument li jkun tressaq mill-Parlament;

o

o   o

23. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur jilqa’ t-tliet komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni li dan ir-rapport qed iwieġeb 
għalihom, jiġifieri dik dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE u 
dwar regolamentazzjoni intelliġenti fir-rigward tal-SMEs. Għandu jiġi enfasizzat, 
madankollu, li din l-istess varjetà ta’ titli applikati għall-iskemi użati mill-Kummissjoni biex 
tevalwa liġijiet adottati u biex tnaqqas il-piżijiet toħloq konfużjoni u hija kkumplikata bla 
bżonn, għaldaqstant jinħtieġ titlu wieħed għall-aġenda tat-tfassil aħjar tal-liġijiet.

Filwaqt li sar progress f’ħafna oqsma tat-tfassil aħjar tal-liġijiet u fit-tnaqqis tal-piżijiet 
regolatorji u amministrattivi fl-UE u l-Istati Membri, għad baqa' ħafna xogħol x'isir, finalment 
billi jiġi rinegozjat il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tal-2003, 
anke biex jiġi meqjus l-ambjent leġiżlattiv ġdid li nħoloq permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, tiġi 
kkonsolidata l-aqwa prassi attwali u sabiex il-ftehim jiġi aġġornat b’konformità mal-aġenda 
dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet. Tali ftehim għandu jkun vinkolanti skont l-Artikolu 295 tat-
TFUE, bażi legali ġdida għall-Ftehimiet Interistituzzjonali introdotta permezz tat-Trattat ta’ 
Lisbona.

Mekkaniżmu ta’ sussidjarjetà għall-parlamenti nazzjonali

Jeħtieġ issir diskussjoni usa’ dwar l-evoluzzjoni tas-setgħa mogħtija lill-parlamenti 
nazzjonali, l-allinjament tal-inċentivi biex jiġi eżerċitat skrutinju b’effetti fil-livell Ewropew, 
filwaqt li jitqies li l-pressjoni fuq iż-żmien u r-riżorsi li jiffaċċaw il-parlamenti nazzjonali fir-
rispons tagħhom għal abbozzi ta' leġiżlazzjoni tikkontribwixxi għad-'defiċit demokratiku' fi 
ħdan l-UE.

Filwaqt li diskussjoni ta’ dan it-tip tkun parti mid-dibattitu ġeenrali dwar il-passi ġejjiena tal-
proġett tal-integrazzjoni Ewropea, hemm ħafna titjib prattiku fil-proċess ta’ skrutinju tal-
parlamenti nazzjonali li diġà jista’ jsir, pereżempju rigward it-tixrid tal-informazzjoni, il-
provvediment ta’ linji gwida u l-istipular ta’ kriterji għal opinjonijiet motivati. 

Regolamentazzjoni aħjar

L-enfasi fuq ‘ċiklu’ ta’ politika, fejn l-istadji tal-inizjazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, il-
konsultazzjoni, il-promulgazzjoni l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE jitqiesu bħala parti minn proċess koerenti;

F’dan ir-rigward, l-Idoneità Regolatorja tal-UE u “L-Għaxar l-aktar atti leġiżlattivi li huma ta' 
piż fuq l-SMEs” jirrappreżentaw passi ’l quddiem kredibbli, anke jekk retoriċi, fl-aġenda tat-
tfassil aħjar tal-liġijiet, u jirrifletti ħafna mit-talbiet li saru mill-Parlament preċedentement.  Il-
Parlament għaldaqstant jistenna li l-Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-
Regolamentazzjoni (REFIT) (li seta’ jingħata isem aħjar fil-kuntest tal-aġenda tat-tfassil aħjar 
tal-liġijiet) se jwassal għal aktar azzjoni konkreta u tnaqqis tal-piżijiet.
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Valutazzjonijiet tal-Impatt u Valur Miżjud Ewropew

Filwaqt li jistenna l-konsolidazzjoni u r-reviżjoni tal-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt 
tal-Kummissjoni sa Ġunju 2014, il-Parlament għandu jirriżerva d-dritt li jagħti kontribut 
dettaljat billi jispeċifika titjib potenzjali għal dawn il-linji gwida fix-xhur li ġejjin. F’dan ir-
rigward, il-Parlament għandu jqis ukoll ir-rapport Niebler tal-2011 dwar l-iżgurar ta' 
valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti, il-funzjonament tas-servizz għall-Valutazzjonijiet tal-
Impatt u Valur Miżjud Ewropew li nħoloq riċentement, u għandu jistieden lill-Kummissjoni 
ssegwi d-direzzjoni tal-Parlament f’dan ir-rigward.


