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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistipula l-qafas 
għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni. L-Artikolu 291(3) b'mod partikolari jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolament skond il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu minn qabel ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar 
il-miżuri ta' kontroll mill-Istati Membri fuq l-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Mhuwiex f'loku li jsir allinjament awtomatiku tal-proċedura konsultattiva, dik tal-
amministrazzjoni u dik regolatorja li jinsabu fl-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni eżistenti tal-
Komitoloġija. Jeħtieġ li titwettaq analiżi dettaljata tal-acquis eżistenti biex jiġi ddeterminat 
liema miżuri tassew huma inklużi fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-atti 
ddelegati li jinsabu fl-Artikolu 290 tat-TFUE. Il-Kummissjoni għandha tressaq proposti 
leġiżlattivi adegwati għal dak il-għan. Sakemm tibqa' ma ssirx din l-analiżi, regoli tranżitorji 
adegwati għandhom jissalvagwardjaw il-prerogattivi tal-leġiżlatur.

Għandha tinħataf l-opportunità li jittejbu n-nuqqasijiet tal-prattiki eżistenti. B'mod partikolari, 
għandu jittejjeb l-aċċess tal-Parlament għal-informazzjoni dwar proċedimenti ta' 
implimentazzjoni. L-Artikolu 8 tar-Regolament propost għandu għalhekk jissaħħaħ.

Attwalment, il-proċedimenti ta' implimentazzjoni ma jikkonċernawx biss l-atti 
implimentattivi. Tabilħaqq, hemm każijiet fejn il-leġiżlatur għandu jkun jaf preċiżament biċ-
ċirkustanzi ta' nuqqas ta' att ta' implimentazzjoni (eż. bi qbil mal-proċedura ta' kontroll ta' 
konformità tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002, fejn tiġi vvalutata l-ħtieġa li 
regoli tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali jiġu trasposti fid-dritt tal-UE).

F'ċerti każijiet taħt id-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija, l-aċċess tal-Parlament għall-
informazzjoni kien jingħata permezz tal-kooperazzjoni interistituzzjonali, fejn il-perjodu ta' 
xahar għad-"dritt ta' skrutinju" kellu rwol(eż. fi proċedimenti kunfidenzjali bħal dawk rigward 
l-istabbiliment ta' "lista sewda" tal-linji tal-ajru bl-applikazzjoni ta' proċedura konsenswali ta' 
urġenza). L-abolizzjoni ta' dak il-perjodu jidher li jun aċċettabbli biss jekk ikun garantit id-
dritt tal-Parlament għal aċċess f'waqtu u sħiħ għall-informazzjoni .

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandu (12) Il-Parlament u l-Kunsill għandhom
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jiġu infurmati bil-proċedimenti tal-kumitat 
fuq bażi regolari.

jiġu infurmati bis-sħiħ bil-proċedimenti 
tal-kumitat fl-istess waqt bħall-membri tal-
kumitat.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tal-Parlament għandha tittejjeb.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sakemm l-acquis tal-UE jiġi adattat 
għat-Trattat ta' Lisbona f'dan ir-rigward, 
regoli tranżizzjonali għandhom iħallu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jeżerċitaw skrutinju adegwat każ b'każ fuq 
is-setgħat konferiti fuq il-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 202 tat-Trattat tal-KE u li 
issa huma koperti bid-delega tas-setgħat 
msemmija fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat kompost mir-rappreżentanti 
ta’ l-Istati Membri u ppresedut minn 
rappreżentant tal-Kummissjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna 
minn kumitat kompost mir-rappreżentanti 
ta’ l-Istati Membri u ppresedut minn 
rappreżentant tal-Kummissjoni. 
Rappreżentanti tal-Parlament Ewropew 
għandu jkollhom id-dritt li jattendu l-
laqgħat bħala osservaturi.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tal-Parlament għandha tittejjeb.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikollhom aċċess għall-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandu jkollhom aċċess fl-istess waqt 
bħall-kumitat għall-informazzjoni 
msemmija f'paragrafu 1 kif ukoll għal kull 
informazzjoni oħra soġġetta għal 
proċedimenti tal-kumitat. Modifiki 
sussegwenti għad-dokumenti sottomessi 
lill-Parlament Ewropew u ill-Kunsill 
għandhom ikunu identifikati biċ-ċar, 
imma dawk il-modifiki m'għandhom bl-
ebda mod inaqqsu t-trasparenza 
interistituzzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Kwistjonijiet soġġetti għal proċedimenti 

tal-kumitat

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
janalizzaw, jiddibattu u jikkummentaw 
dwar kwalunkwe kwistjoni soġġetta għal 
proċedimenti tal-kumitat.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-effetti tal-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 
revokata għandhom jinżammu għal finijiet
tal-atti bażiċi eżistenti li jagħmlu referenza 
għalihom.

2. L-effetti tal-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 
revokata, għajr il-paragrafi 3 u 4 tiegħu,
għandhom jinżammu għall-finijiet tal-atti 
bażiċi eżistenti li jagħmlu referenza 
għalihom. L-Artikolu 10(2a) ta' dan ir-
Regolament għandu japplika wkoll.

Ġustifikazzjoni

Għandu japplika l-perjodu minimu għal oġġezzjoni għall-atti delegati skont ir-riżoluzzjoni 
tal-Parlament dwar il-poter tad-delega leġiżlattiva  tal-5 ta' Mejju 2010.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti Regoli tranżizzjonali

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir enfasi li dawn ir-regoli huma tranżizzjonali u japplikaw biss għall-perjodu sa ma 
l-acquis kollu jkun adattat għat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proċedura li ġejja għandha tapplika 
għal miżuri ta' applikazzjoni ġenerali:
(a) Qabel ma tadotta miżura, il-
Kummissjoni għandha tressaq abbozz 
finali lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill.
(b) Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-miżura fi 
żmien xahrejn mid-data tat-tressiq. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b'xahrejn.
(c) Jekk, malli jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkun oġġezzjona għall-miżura, il-
Kummissjoni għandha tadottaha. Il-
miżura tista' tiġi adottat u tidħol fis-seħħ 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu jekk il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma għarrfu lill-Kummissjoni 
bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux 
oġġezzjonijiet.
(d) Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal miżura, 
m'għandhiex tkun adottata. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tistqarr ir-
raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-miżura.

Ġustifikazzjoni

Dan il-mekkaniżmu jiggarantixxi l-prerogattivi tal-leġiżlatur u huwa maħsub għal każijiet fejn 
proċedura regolatorja jew ta' ġestjoni għall-adozzjoi ta' atti ta' ambitu ġenerali jkun għandha 
tiġi sostitwita bi proċedura għal atti delegati. Il-perjodu għal oġġezzjoni huwa l-minimu għal 
atti delegati skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-poter tad-delega leġiżlattiva  tal-
5 ta' Mejju 2010. 
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