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Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri – Regoli ta’ Proċedura1 
 
Artikolu 1 – Kumitat Konsultattiv dwar l-Im ġiba tal-Membri 
 
Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri (minn hawn ’il quddiem “il-
Kumitat Konsultattiv”) għandu jeżerċita l-funzjonijiet stabbiliti għalih fl-Artikoli 7 u 
8 tal-Anness I tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew (Kodiċi ta’ Mġiba 
għall-Membri tal-Parlament Ewropew rigward l-interessi finanzjarji u kunflitti ta’ 
interess – minn hawn ’il quddiem “Kodiċi ta’ Mġiba”). 
 
Artikolu 2 – Tul tal-mandat 
 
It-tul tal-mandat tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv għandu jikkoinċidi mal-mandat 
tal-kariga tal-President tal-Parlament Ewropew li jkun ħatarhom. 
 
Artikolu 3 – President 
 
Kull membru tal-Kumitat Konsultattiv għandu jkun president fil-kariga għal sitt xhur, 
fuq bażi rotanti. Ir-rotazzjoni, fil-prinċipju, għandha ssegwi, f’ordni mill-kbir saż-
żgħir, id-daqs tal-grupp politiku tal-membri li jikkomponu l-Kumitat Konsultattiv. 
 
Artikolu 4 – Laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv 
 
1. Il-Kumitat Konsultattiv għandu jiltaqa’, fil-prinċipju, tal-anqas darba kull xahar. 
 
2. Laqgħat straordinarji tal-Kumitat Konsultattiv jistgħu jissejħu mill-president fil-

kariga jew fuq talba tal-maġġoranza tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv. 
 
3. Il-laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv għandhom isiru in camera. 
 
4. Għandhom jitħallew jattendu l-laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv biss is-segretarjat 

tiegħu, il-persunal ta’ appoġġ maħtur u l-interpreti. 
 
Artikolu 5 – Deċiżjonijiet tal-Kumitat Konsultattiv 
 
1. Il-Kumitat Konsultattiv għandu jieħu deċiżjonijiet abbażi ta’ kunsens. Fejn dan ma 

jkunx possibbli, għandu jiddeċiedi b’maġġoranza tal-membri tiegħu. 
 
2. Membru jew membri tal-Kumitat Konsultattiv li ma jaqblux ma’ 

rakkomandazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv lill-President rigward ksur allegat tal-
Kodiċi ta’ Mġiba jistgħu jressqu rakkomandazzjoni minoritarja li għandha 
tingħadda lill-President flimkien mar-rakkomandazzjoni maġġoritarja tal-Kumitat 
Konsultattiv. 

 
3. Għal deċiżjonijiet ta’ tip ieħor għajr rakkomandazzjoni lill-President dwar ksur 

allegat tal-Kodiċi ta’ Mġiba, il-Kumitat Konsultattiv jista’ jiddeċiedi permezz ta’ 
proċedura bil-miktub. F’każijiet ta’ dan it-tip, il-president fil-kariga għandu 

                                                 
1 Adottat mill-Kumitat Konsultattiv fis-7 ta’ Marzu 2012, rivedut fid-9 ta’ Ottubru 2012. 
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jiċċirkola lill-membri l-oħra tal-Kumitat Konsultattiv nota ta’ spjegazzjoni li 
tippreżenta l-kwistjoni kkonċernata, inkluż abbozz ta’ deċiżjoni. Il-membri tal-
Kumitat Konsultattiv għandu jkollhom 48 siegħa biex japprovaw jew jirrifjutaw 
it-test tal-abbozz jew jipproponu emendi. Id-deċiżjonijiet bi proċedura bil-miktub 
għandhom jiġu rreġistrati fil-minuti tal-laqgħa li jkun imiss tal-Kumitat 
Konsultattiv. 

 
4. Quorum għandu jkun kostitwit meta tliet membri tal-Kumitat Konsultattiv jieħdu 

sehem f’deċiżjoni. 
 
Artikolu 6 – Talbiet għal gwida mill-MPE 
 
Il-Kumitat Konsultattiv għandu jirrispondi, fi żmien 30 jum kalendarju minn meta 
jirċievi t-talba, għal kull talba mill-MPE għal gwida dwar l-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Mġiba, permezz ta’ ittra 
konfidenzjali ffirmata mill-president fil-kariga. It-talbiet għandhom jitressqu bil-
miktub biss u għandhom ikunu indirizzati lill-Kumitat Konsultattiv permezz tal-kaxxa 
tal-posta elettronika tiegħu. 
 
Artikolu 7 – Ksur allegat tal-Kodi ċi ta’ M ġiba 
 
1. Meta l-President ikun irrefera lill-Kumitat Konsultattiv il-materja ta’ ksur allegat 

tal-Kodiċi ta’ Mġiba min-naħa ta’ MPE, il-Kumitat Konsultattiv għandu jaħtar 
wieħed mill-membri tiegħu, li jistgħu jinkludu lill-president fil-kariga, bħala 
rapporteur dwar il-ksur allegat. Ir-rapporteur m’għandux ikun mill-istess grupp 
politiku bħall-MPE li allegatament ikun kiser il-Kodiċi ta’ Mġiba. 

 
2. Bħala parti mill-eżami tiegħu ta’ kwalunkwe ksur allegat tal-Kodiċi ta’ Mġiba, il-

Kumitat Konsultattiv sħiħ biss jista’ jagħmel smigħ tal-MPE kkonċernat. 
F’każijiet eċċezzjonali, jista’ jagħti mandat lir-rapporteur biex jisma’ lill-MPE. 

 
3. Ir-rapporteur għandu jħejji għall-kunsiderazzjoni tal-Kumitat Konsultattiv abbozz 

ta’ rakkomandazzjoni lill-President dwar il-ksur allegat tal-Kodiċi ta’ Mġiba. L-
abbozz ta’ rakkomandazzjoni għandu jippreżenta l-fatti tal-każ, l-argumenti 
ppreżentati mill-MPE kkonċernat, evalwazzjoni ta’ dawn il-fatti u argumenti, u 
konklużjoni. Il-konklużjoni għandha tistabbilixxi jekk il-Kodiċi ta’ Mġiba tkunx 
inkisret jew le, u għandha tinkludi parir dwar azzjoni li tista’ tittieħed u 
rakkomadazzjoni lill-President dwar deċiżjoni possibbli. 

 
4. Fejn l-MPE kkonċernat jinvoka, skont l-Artikolu 154 tar-Regoli ta’ Proċedura, il-

proċedura ta’ appell intern, il-president fil-kariga u/jew ir-rapporteur jista’/jistgħu 
jieħ(d)u sehem fil-laqgħa tal-Bureau li fiha l-appell jiġi kkunsidrat. 

 
Artikolu 8 – Esperti esterni 
 
Talbiet mill-Kumitat Konsultattiv għal pariri minn esperti esterni għandha tkun 
limitata għal pariri relatati mal-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 2, 3, 4 u 5 tal-Kodiċi ta’ Mġiba. 
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Artikolu 9 – Rapport Annwali 
 
1. Il-Kumitat Konsultattiv għandu jadotta r-rapport annwali tiegħu qabel it-tielet 

laqgħa wara tmiem is-sena ta’ referenza tar-rapport annwali. 
 
2. Ir-rapport annwali għandu jintbagħat lill-MPE kollha u jiġu ppubblikat fis-sit tal-

internet tal-Parlament Ewropew. 


