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  PE 422.604/BUR 

PROĊEDURA TA' AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TĦEJJIJA TA' 

RAPPORTI FUQ INIZJATTIVA PROPRJA 
 

DEĊIŻJONI TAL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI 

 

TAT-12 TA' DIĊEMBRU 20021 

 

 

 

IL-KONFERENZA TAL-PRESIDENTI, 

 

 

wara li kkunsidrat l-Artikoli 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216(2) u 220(1) tar-Regoli ta' 

Proċedura; 

 

 

IDDEĊIDIET 

 

 

Artikolu 1 

Dispożizzjonijiet Generali 

 

Kamp ta' applikazzjoni 

 

1. Din id-deċiżjoni għandha tapplika għall-kategoriji ta' rapporti fuq inizjattiva proprja li 

ġejjin:  

 

(a) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja Leġiżlattivi, imħejjija fuq il-bażi tal-Artikolu 225 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u tal-Artikolu 46 tar-Regoli ta' 

Proċedura; 

 

(b) Rapporti Strateġiċi, imħejjija fuq il-bażi ta' inizjattivi strateġiċi u prijoritarji mhux 

leġiżlattivi li huma inklużi fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni; 
 

(c) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja Mhux Leġiżlattivi, li ma jitħejjewx fuq il-bażi ta' 

dokument ta' xi istituzzjoni jew entità oħra tal-Unjoni Ewropea jew li jitħejjew fuq il-bażi 

ta' dokument mgħoddi lill-Parlament bħala informazzjoni, bla ħsara għall-Artikolu 2(3); 
 

                                                 
1  Din id-deċiżjoni ġiet emendata b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-26 ta' Ġunju 2003 u ġiet 

ikkonsolidata fit-3 ta' Mejju 2004. Ġiet emendata ulterjorment b'riżultat ta' deċiżjonijiet adottati fil-plenarja fil-

15 ta' Ġunju 2006 u fit-13 ta' Novembru 2007 u ta' deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

14 ta' Frar 2008, tal-15 ta' Diċembru 2011, tas-6 ta' Marzu 2014 u tas-7 ta' April 2016, b'rettifika tal-

15 ta' Lulju 2016 u b'deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-3 ta' April 2019. 
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(d) Rapporti Annwali ta' Ħidma u ta' Segwitu, kif elenkati fl-Anness 12;3  

 

(e) Rapporti ta' Implimentazzjoni dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali, l-

implimentazzjoni u l-infurzar tat-Trattati u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, strumenti ta' liġi 

mhux vinkolanti, u ftehimiet internazzjonali fis-seħħ jew suġġetti għall-applikazzjoni 

proviżorja4. 

 

 

Kwota 

 

2. Matul l-ewwel nofs tal-leġiżlatura, kull kumitat parlamentari jista' jabbozza b'mod 

simultanju massimu ta' sitt rapporti fuq inizjattiva proprja. Għall-kumitati b'sottokumitati, 

dik il-kwota għandha tiżdied bi tliet rapporti għal kull sottokumitat. Dawk ir-rapporti 

supplimentari għandhom jitfasslu mis-sottokumitat. 

 

Matul it-tieni nofs tal-leġiżlatura, kull kumitat parlamentari jista' jabbozza b'mod 

simultanju massimu ta' tliet rapporti fuq inizjattiva proprja. Għall-kumitati b'sottokumitati, 

dik il-kwota għandha tiżdied b'żewġ rapporti għal kull sottokumitat. Dawk ir-rapporti 

supplimentari għandhom jitfasslu mis-sottokumitat. 

 

Dawn li ġejjin mhumiex suġġetti għal tali limiti massimi: 

 

 rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi; 

 

 rapporti ta' implimentazzjoni (kull kumitat jista' jħejji dan it-tip ta' rapport fi 

kwalunkwe mument). 

 

Perjodu minimu qabel l-adozzjoni 

 

3. Il-kumitat parlamentari li jkun qiegħed jistenna l-awtorizzazzjoni ma jistax jadotta r-

rapport inkwistjoni qabel jgħaddu tliet xhur mid-data tal-awtorizzazzjoni jew, fil-każ ta' 

notifika, qabel jgħaddu tliet xhur mid-data tal-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

Kumitati li fiha jkun ġie nnotifikat ir-rapport. 

 

 

Artikolu 2 

Kundizzjonijiet għal awtorizzazzjoni 

 

1. Ir-rapport propost m'għandux jittratta suġġetti li jinvolvu fil-biċċa l-kbira tagħhom 

attivitajiet ta' analiżi u ta' riċerka li jistgħu jiġu koperti b'mezzi oħra, pereżempju permezz 

ta' studji. 

                                                 
2 Il-kumitati parlamentari li jkollhom il-ħsieb iħejju rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu skont l-

Artikolu 132(1) tar-Regoli ta' Proċedura jew skont dispożizzjonijiet ġuridiċi oħra (kif imniżżla fl-Anness 2) 

għandhom jinnotifikaw dan bil-quddiem lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, filwaqt li jindikaw, b'mod 

partikulari, il-bażi ġuridika rilevanti mit-Trattati u minn dispożizzjonijiet ġuridiċi oħra, fosthom ir-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati mbagħad tagħti notifika tagħhom lill-

Konferenza tal-Presidenti. Rapporti bħal dawn għandhom jiġu awtorizzati b'mod awtomatiku u ma jkunux 

suġġetti għall-kwota msemmija fl-Artikolu 1(2). 
3
  Fid-deċiżjoni tagħha tas-7 ta' April 2011, il-Konferenza tal-Presidenti stqarret li rapporti fuq inizjattiva proprja 

mfasslin fuq il-bażi ta' rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu elenkati fl-Annessi 1 u 2 ta' din id-deċiżjoni 

għandhom jitqiesu bħala rapporti strateġiċi skont it-tifsira tal-Artikolu 52(5) tar-Regoli ta' Proċedura. 
4 Ara l-Anness 3 għal din id-Deċiżjoni. 
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2. Ir-rapport propost m'għandux jittratta suġġetti li diġà kienu ttrattati f'rapport adottat 

f'sessjoni plenarja fit-12-il xahar ta' qabel, ħlief meta fatti ġodda jiġġustifikaw dan bħala 

eċċezzjoni. 

 

3. Għal dak li jirrigwarda rapporti li jitħejjew fuq il-bażi ta' dokument mgħoddi lill-Parlament 

għal skopijiet ta' informazzjoni, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin: 

 

 id-dokument bażiku jrid ikun dokument uffiċjali minn istituzzjoni jew korp tal-Unjoni 

Ewropea u jrid 

 

(a) ikun ġie mgħoddi b'mod uffiċjali lill-Parlament għal konsultazzjoni jew bħala 

informazzjoni, jew 

(b) ikun ġie ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-iskop ta' 

konsultazzjoni mal-partijiet interessati, jew 

(c)  ikun ġie ippreżentat b'mod uffiċjali lill-Kunsill Ewropew; 

 

 id-dokument irid ikun tressaq bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea; u 

 

 it-talba għal awtorizzazzjoni trid titressaq mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-data 

li fiha d-dokument ikkonċernat ikun tressaq lill-Parlament jew li fiha jkun ġie 

pubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

 

Artikolu 3 

Proċedura 

 

Awtorizzazzjoni awtomatika 

 

1. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b'mod awtomatiku wara notifika tat-talba lill-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 

 

 għar-rapporti ta' implimentazzjoni;  

 

 għar-rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu, kif elenkati fl-Anness 1. 

 

Rwol tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 

 

2. It-talbiet għal awtorizzazzjoni, sostanzjati kif mistħoqq, għandhom jiġu indirizzati lill-

Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha teżamina l-konformità tagħhom mal-

kriterji stipulati fl-Artikoli 1 u 2 kif ukoll mal-kwota stabbilita fl-Artikolu 1. Talbiet bħal 

dawn għandu jkollhom indikazzjoni tat-tip u tat-titolu eżatt tar-rapport u tad-dokument(i) 

bażiku/bażiċi, jekk ikun il-każ. 

 

3. Awtorizzazzjonijiet għat-tħejjija ta' rapporti strateġiċi għandha tingħata mill-Konferenza tal-

Presidenti tal-Kumitati wara li jkun ġie solvut kull kunflitt ta' kompetenza. Il-Konferenza tal-

Presidenti tista', wara talba speċifika minn grupp politiku, tirrevoka tali awtorizzazzjonijiet 

fi żmien erba' ġimgħat ta' ħidma parlamentari.  

 

4. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tgħaddi lill-Konferenza tal-Presidenti t-

talbiet għal awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi jew 

rapporti fuq inizjattiva proprja mhux leġiżlattivi li jkunu ġew ivvalutati bħala konformi mal-
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kriterji u mal-kwota allokata. Fl-istess ħin, il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha 

tinnotifika lill-Konferenza tal-Presidenti b'kull rapport annwali ta' ħidma u ta' segwitu kif 

elenkati fl-Annessi 1 u 2, bir-rapporti ta' implimentazzjoni u bir-rapporti strateġiċi li jkunu 

ġew awtorizzati. 

 

Awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti u s-soluzzjoni għal kunflitti ta' kompetenza 

 

5. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tadotta deċiżjoni dwar talbiet għal awtorizzazzjoni biex 

jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja leġiżlattivi kif ukoll rapporti fuq inizjattiva proprja 

mhux leġiżlattivi fi żmien erba' ġimgħat ta' ħidma parlamentari wara li jkunu tressqu quddiem 

il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, ħlief jekk tiddeċiedi, għal raġunijiet eċċezzjonali, li 

ttawwal id-data tal-iskadenza. 

 

6. Jekk jitqajmu dubji dwar il-kompetenza ta' kumitat biex iħejji rapport, il-Konferenza tal-

Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat ta' ħidma parlamentari fuq il-bażi ta' 

rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm 

rakkomandazzjoni bħal din, mill-President tagħha. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiħux 

deċiżjoni f'dak il-perjodu, ir-rakkomandazzjoni għandha titqies li tkun ġiet approvata.  

 

 

Artikolu 4 

Applikazzjoni tal-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura – proċedura b'kumitati assoċjati 

 

1. It-talbiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura għandhom jiġu 

ppreżentati mhux aktar tard mit-Tnejn ta' qabel il-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-

Kumitati li fiha jiġu ttrattati t-talbiet għal awtorizzazzjoni biex jitħejjew rapporti fuq 

inizjattiva proprja. 

 

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tittratta t-talbiet għal awtorizzazzjoni għat-

tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja u dawk għall-applikazzjoni tal-Artikolu 54 fil-laqgħa 

tagħha ta' kull xahar.  

 

3. Jekk il-kumitati konċernati ma jaslux għal ftehim dwar it-talba għall-applikazzjoni tal-

Artikolu 54, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt ġimgħat ta' 

ħidma parlamentari fuq il-bażi ta' rakkomandazzjoni mfassla mill-Konferenza tal-Presidenti 

tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm rakkomandazzjoni bħal din, mill-President tagħha. 

Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiħux deċiżjoni f'dak il-perjodu, ir-rakkomandazzjoni 

għandha titqies li tkun ġiet approvata. 

 

 

Artikolu 5 

Dispożizzjonijiet finali 

 

1. Lejn tmiem il-leġiżlatura parlamentari, it-talbiet għal awtorizzazzjoni biex jitħejjew rapporti 

fuq inizjattiva proprja għandhom isiru mhux aktar tard mix-xahar ta' Lulju tas-sena ta' qabel 

l-elezzjonijiet. Wara dik id-data, jiġu awtorizzati biss it-talbiet eċċezzjonali sostanzjati kif 

xieraq. 

 

2. Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tippreżenta rapport lill-Konferenza tal-

Presidenti dwar il-progress tar-rapporti fuq inizjattiva proprja kull sentejn u nofs. 

 

3. Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-12 ta' Diċembru 2002. Hija tħassar u 
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tissostitwixxi d-deċiżjonijiet li ġejjin: 

 

– id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-9 ta' Diċembru 1999 dwar il-proċedura 

għall-għoti ta' awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja fi ħdan it-

tifsira tal-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura, u d-deċiżjonijiet tal-Konferenzi tal-

Presidenti tal-15 ta' Frar u tas-17 ta' Mejju 2001 li aġġornaw l-anness ta' dik id-deċiżjoni; 

 

– id-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-15 ta' Ġunju 2000 dwar il-proċedura għall-

awtorizzazzjoni tat-tħejjija ta' rapporti dwar dokumenti mgħoddija lill-Parlament 

Ewropew għal skopijiet ta' informazzjoni minn istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni 

Ewropea. 
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Anness 1 

 

 

Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suġġetti għal awtorizzazzjoni awtomatika u għall-

kwota li tillimita l-għadd ta' rapporti li jistgħu jiġu abbozzati b'mod simultanju (skont l-

Artikolu 1(2)u l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni) 

 

 

 

 

KUMITAT TITOLU 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin  Ir-rapport annwali tal-Kunsill [Numru ordinali] 

skont id-Dispożittiv 8 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-

Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni tal-Armi 

Kumitat għall-Iżvilupp Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta 

AKP-UE – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Baġits/Kumitat għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji – 

kull sentejn, bl-assoċjazzjoni tal-

kumitat rispettiv l-ieħor taħt l-

Artikolu 54 

L-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-

Investiment – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Il-Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Il-politika tal-kompetizzjoni – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Il-governanza tas-suq uniku fil-qafas tas-Semestru 

Ewropew – rapport annwali [sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Il-protezzjoni tal-konsumatur – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur 

Is-servizzi u l-prodotti fis-suq uniku – rapport 

annwali [sena] 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali [Numru ordinali] rapport dwar il-koeżjoni 

ekonomika u soċjali 

Kumitat għall-Affarijiet Legali Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 

Ewropea – [Numru ordinali] rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Legali L-idoneità regolatorja u s-sussidjarjetà u l-

proporzjonalità tal-Unjoni Ewropea – [Numru 

ordinali] rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

li jkopri s-sena [sena] 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern  

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni 

Ewropea – rapport annwali [sena] 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi 

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni 

Ewropea – rapport annwali [sena] 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi 

L-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza 

bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew – rapport 

annwali [sena] 
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Anness 2 

 

 

Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suġġetti għal awtorizzazzjoni awtomatika u 

b'referenza speċifika għar-Regoli ta' Proċedura (mhux suġġetti għall-kwota li tillimita l-

għadd ta' rapporti li jistgħu jiġu abbozzati b'mod simultanju 

 

 

 

  

KUMITAT TITOLU 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin Il-pajjiżi kandidati – rapport ta' progress annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin L-implimentazzjoni tal-politika estera u ta' sigurtà 

komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

(Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża) 

L-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' 

difiża komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin 

(Sottokumitat għad-Drittijiet tal-

Bniedem) 

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u 

l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – 

rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit L-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali 

komuni – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

Ewropea – ġlieda kontra l-frodi – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

L-Unjoni Bankarja – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji 

Rapport dwar it-taxxa [sena] 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 

l-Enerġija 

L-istat tal-Unjoni tal-Enerġija – rapport annwali 

[sena] 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-

Ġustizzja u l-Intern 

L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament – 

rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Affarijiet 

Kostituzzjonali 

Il-partiti politiċi Ewropej – rapport annwali [sena] 

Kumitat għall-Petizzjonijiet Id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

fi [sena] 

Kumitat għall-Petizzjonijiet 

 

L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew – rapport 

annwali [sena] 
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Anness 3 

 

 

Rapporti ta' implimentazzjoni 

 

 

1. Ir-rapporti ta' implimentazzjoni għandu jkollhom l-għan li jinfurmaw lill-Parlament dwar l-

implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jew ta' strument ieħor imsemmi fl-

Artikolu 1(1)(e), sabiex jippermettu lill-plenarja tasal għal konklużjonijiet u tagħmel 

rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet konkreti li għandhom jittieħdu. Bħala tali, dawn 

huma magħmula minn żewġ partijiet: 

 
– nota spjegattiva, li fiha r-rapporteur jiddeskrivi l-fatti u jippreżenta s-sejbiet tiegħu 

dwar l-istat ta' implimentazzjoni, 
 
– mozzjoni għal riżoluzzjoni li tindika l-konklużjonijiet ewlenin u r-

rakkomandazzjonijiet għall-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. 
 

Skont l-Artikolu 52a(2), in-nota spjegattiva hija r-responsabbiltà tar-rapporteur u 

m'għandhiex titressaq għall-vot. Meta jkun jidher li m'hemmx kunsens jew maġġoranza 

kbira dwar il-kontenut jew l-ambitu tad-dikjarazzjoni, il-president jista' jikkonsulta lill-

kumitat. 

 
2. Meta jkun qed jippjana rapport ta' implimentazzjoni, il-kumitat għandu jikkunsidra d-

disponibbiltà ta' fatti affidabbli dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti. 

 

3. Il-kumitat għandu jorganizza l-allokazzjoni tar-rapporti ta' implimentazzjoni b'mod li ma 

jkunx ta' detriment għall-allokazzjoni ta' rapporti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi oħra. 

 

4. Rapport ta' implimentazzjoni għandu jiġi vvutat fil-kumitat sa mhux aktar tard minn 12-

il xahar wara li jkun ġie notifikat fil-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Din l-iskadenza 

tista' tiġi estiża mill-koordinaturi wara talba motivata mir-rapporteur. 

 

5. Ir-rapporteur għandu jkun assistit minn tim tal-proġett amministrattiv, ikkoordinat minn 

amministratur tal-kumitat. Ir-rapporteur għandu jinvolvi lix-shadow rapporteurs fl-istadji 

kollha tar-rapport. 

 

6. Ir-rapporteur għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-mezzi kollha meħtieġa f'termini ta' 

kompetenzi disponibbli, kemm ġewwa kif ukoll barra l-Parlament, u b'mod partikulari: 

 
– għandu jkun intitolat jitlob l-organizzazzjoni ta' mill-inqas smigħ f'kumitat wieħed u 

jipproponi l-grupp ta' koordinaturi, li se jieħdu d-deċiżjoni finali; 
 
– għandu jirċievi appoġġ analitiku mid-dipartiment tematiku rilevanti tal-Parlament u l-

Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ex-Post tad-Direttorat Ġenerali għas-Servizz ta' 

Riċerka tal-Parlament (b'mod partikulari, Valutazzjonijiet tal-Implimentazzjoni 

Ewropea); 

 
– għandu jkun intitolat jitlob li jsiru l-vjaġġi neċessarji għat-tiftix ta' fatti skont l-

Artikolu 25(9); 
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– għandu jirċievi awtorizzazzjoni jew mandat biex jagħmel kuntatt, f'isem il-kumitat, 
mal-parlamenti nazzjonali, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, u mal-korpi rilevanti l-oħra kollha, sabiex jirċievi 
informazzjoni fattwali; 

 
– għandu jiġi pprovdut b'ittra ta' kredenzjali mingħand il-President, li tawtorizzah jitlob 

lill-Kummissjoni tiżvela l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew strumenti oħra msemmija fl-Artikolu 1(1)(e). 

 
Dawn l-elementi kollha għandhom jiġu definiti u organizzati mir-rapporteur fi ''proġett'' u 

jitressqu lill-koordinaturi jew lill-kumitat għall-approvazzjoni. 
 
7.  Ir-rapporteur għandu jinforma regolarment lill-kumitat dwar il-progress tal-attivitajiet 

tiegħu ta' tiftix ta' fatti. 
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