
DEĊIŻJONI TAL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW

tad-9 ta' Marzu 2022

dwar miżuri straordinarji li jippermettu lill-Parlament Ewropew iwettaq dmirijietu u

jeżerċita l-prerogattivi tiegħu skont it-Trattati

IL-PRESIDENT TAL-PARLAMENT EWROPEW,

wara li kkunsidrat l-Artikoli 237a u 237c tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidrat l-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti fil-laqgħa tagħha tad-
9 ta' Marzu 2022,

Billi:

(1) Mid-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-President tal-20 ta' Jannar 2022 dwar miżuri
straordinarji li jippermettu lill-Parlament Ewropew iwettaq dmirijietu u jeżerċita l-
prerogattivi tiegħu, skont iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
(ECDC), is-sitwazzjoni epidemjoloġika ġenerali fir-rigward tal-COVID-19 kienet
ikkaratterizzata minn rata kumplessiva tan-notifiki tal-każijiet, għolja, li madankollu
kienet qed tonqos drastikament. Il-varjant Omicron huwa dominanti fl-Unjoni kollha
iżda, għall-kuntrarju ta' dak li ġara bil-varjanti preċedenti ta' tħassib, l-infezzjonijiet
relatati u l-ammissjonijiet fl-isptarijiet minħabba l-Omicron qegħdin jevolvu b'rati
differenti. Huwa previst tnaqqis fir-rati tan-notifiki tal-każijiet u fl-ammissjonijiet fl-
isptarijiet filwaqt li r-rati tal-imwiet jenħtieġ li jibqgħu stabbli.

(2) Bħala risposta għal dawn l-iżviluppi l-ġodda, skont id-Deċiżjoni tal-President tad-
9 ta' Marzu 2022 dwar miżuri ta' sigurtà biex jiġi limitat it-tixrid tal-COVID-19
(Deċiżjoni tal-President dwar miżuri ta' sigurtà), tneħħew diversi restrizzjonijiet, bħal
limitazzjonijiet fuq l-aċċess għall-Parlament Ewropew, filwaqt li nżammu xi miżuri
sanitarji, fosthom l-obbligu li tintlibes maskra medika tal-wiċċ. Fil-laqgħa tiegħu tas-
7 ta' Marzu 2022, il-Bureau ddeċieda li jestendi sal-10 ta' April 2022 id-Deċiżjoni
tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2021 Regoli eċċezzjonali dwar is-saħħa u s-sikurezza li
jirregolaw l-aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew fit-tliet postijiet tax-xogħol
tiegħu, skont liema l-aċċess għall-bini tal-Parlament jingħata biss wara l-preżentazzjoni
ta' ċertifikat COVID Diġitali tal-UE validu jew ta' ċertifikat ekwivalenti.



(3) Barra minn hekk, ħafna Stati Membri bdew jirrilassaw gradwalment uħud mill-miżuri
jew il-miżuri kollha stabbiliti biex jillimitaw it-tixrid tal-COVID-19. Dawn ir-
rilassamenti gradwali jikkonċernaw, fost l-oħrajn, it-tneħħija ta' ċerti restrizzjonijiet fuq
l-ivvjaġġar u l-limitazzjonijiet għal laqgħat privati, it-tnaqqis tal-perjodi ta' kwarantina
jew ta' iżolament u t-tneħħija tar-restrizzjonijiet fuq ċerti setturi tal-ekonomija.

(4) Abbażi ta' evidenza affidabbli, fost oħrajn mill-ECDC u kif kkonfermat mill-Unità tat-
Tħejjija u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Sanitarji tal-Parlament, għal raġunijiet ta' sigurtà u ta'
sikurezza, madankollu għadu perikoluż għall-Parlament li jiltaqa' skont il-proċeduri tas-
soltu tiegħu kif stabbiliti fir-Regoli ta' Proċedura. Għaldaqstant, it-theddid u l-isfidi
addizzjonali li jirriżultaw mill-coronavirus u mill-varjant Omicron tiegħu, li jqajjem
tħassib, jikkostitwixxu ċirkostanzi eċċezzjonali, u b'mod partikolari fid-dawl tad-
diffikultajiet fl-interpretazzjoni tad-data ta' sorveljanza, ċirkostanzi imprevedibbli li
jmorru lil hinn mill-kontroll tal-Parlament.

(5) Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu adottati miżuri straordinarji xierqa biex il-Parlament ikun
jista' jkompli jwettaq dmirijietu u jeżerċita l-prerogattivi tiegħu.

(6) Matul il-pandemija, ġew stabbiliti diversi livelli ta' miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju fil-
Parlament sabiex jitnaqqas b'mod sinifikanti r-riskju ta' infezzjonijiet interni. Minħabba
t-titjib fis-sitwazzjoni epidemjoloġika, uħud minn dawk il-livelli jistgħu jitneħħew.
Madankollu, l-abolizzjoni tas-saffi kollha tal-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju
kkalibrati sew fl-istess ħin tirriżulta f'riskju akbar ta' infezzjoni għall-persuni li jaħdmu
fil-Parlament Ewropew u li jżuruh. Konsegwentement, jenħtieġ li r-ritorn għal
proċeduri regolari jinbeda bit-tneħħija gradwali tal-miżuri straordinarji adottati mill-
Parlament filwaqt li r-riskji għas-saħħa jinżammu baxxi kemm jista' jkun.

(7) Is-servizzi kompetenti tal-Parlament tejbu s-sistemi ta' ventilazzjoni għall-kmamar tal-
laqgħat kollha, biex żguraw li jkun hemm 100 % ċirkolazzjoni ta' arja friska, kif ukoll
distribuzzjoni interna tal-arja ottimali fl-emiċikli fi Strasburgu u fi Brussell. Barra minn
hekk, matul l-hekk imsejħa laqgħat mhux dinamiċi li fihom il-parteċipanti jkunu
bilqiegħda, ir-riskju ta' trażmissjoni jitnaqqas jekk jiġu rispettati l-miżuri sanitarji u ta'
mitigazzjoni tar-riskju stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-President dwar il-miżuri ta' sigurtà.
F'konformità mal-parir tal-Unità tat-Tħejjija u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet Sanitarji tal-
Parlament, għall-plenarja u għal-laqgħat tal-kumitati, tad-delegazzjonijiet
interparlamentari u ta' korpi oħra tal-Parlament jistgħu jitneħħew ir-rekwiżiti ta' tbegħid
fiżiku.

(8) Matul id-dibattiti u l-votazzjonijiet fil-plenarja, ir-rieda taċ-ċittadini tal-Unjoni hija fl-
aħħar mill-aħħar espressa permezz tar-rappreżentanti tagħhom eletti b'mod
demokratiku u jenħtieġ li jiġu previsti biss dawk il-miżuri straordinarji li jillimitaw l-
anqas id-drittijiet tal-Membri. Fid-dawl tal-estensjoni ta' diversi miżuri sanitarji u ta'
mitigazzjoni tar-riskji skont id-Deċiżjoni tal-President dwar il-miżuri ta' sigurtà, u
peress li fl-emiċiklu hemm ventilazzjoni ottimali, ir-riskju ta' infezzjoni fil-plenarja
huwa konsiderevolment aktar baxx milli f'okkażjonijiet oħra. Għalhekk, mhuwiex
meħtieġ li jitkompla jiġi applikat reġim ta' parteċipazzjoni remota għas-sessjonijiet



parzjali. Fuq parir tal-Unità għat-Tħejjija Medika u l-Ġestjoni tal-Kriżijiet tal-
Parlament, is-seduti plenarji, inklużi s-sessjonijiet ta' votazzjoni, jenħtieġ li jsiru bil-
preżenza fiżika, b'salvagwardja addizzjonali li l-Membri jenħtieġ li b'mod ġenerali
jitkellmu mill-podju.

(9) B'mod partikolari, minbarra s-sessjonijiet parzjali, isiru għadd kbir ta' laqgħat tal-
kumitati, tad-delegazzjonijiet interparlamentari u ta' korpi oħra tal-Parlament. Matul
perjodi fejn isiru dawn il-laqgħat, il-Membri jivvjaġġaw b'mod aktar frekwenti lejn u
mill-kostitwenzi tagħhom meta mqabbla mas-sessjonijiet parzjali u b'hekk iżidu r-riskju
ta' esponiment tagħhom għall-COVID-19. Barra minn hekk, kieku l-Membri, il-
persunal u l-parteċipanti l-oħra kollha kellhom jattendu fiżikament għal dawk il-
laqgħat, ir-riskju ta' trażmissjonijiet interni jista' jiżdied. Barra minn hekk, żieda fiċ-
ċirkolazzjoni ta' dawk il-persuni fil-bini tal-Parlament tista' tirriżulta wkoll f'għadd
akbar ta' laqgħat soċjali informali kemm qabel kif ukoll wara dawk il-laqgħat, li tfisser
riskju akbar ta' infezzjoni.

(10) Għaldaqstant, jenħtieġ li r-reġim ta' parteċipazzjoni remota jkompli japplika għal-
laqgħat tal-kumitati, tad-delegazzjonijiet interparlamentari u ta' korpi oħra tal-
Parlament, biex b'hekk il-Membri jkunu jistgħu jeżerċitaw uħud mid-drittijiet
parlamentari tagħhom b'mezzi elettroniċi. Xi drittijiet u prattiki ma jistgħux jiġu
eżerċitati b'mod xieraq mingħajr il-preżenza fiżika tal-Membri u jenħtieġ li jiġu adattati
għad-durata ta' din id-Deċiżjoni bi qbil mal-Linji Gwida dwar il-proċedura ta'
votazzjoni remota fil-kumitati kif adottati mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati.

(11) Il-missjonijiet tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet interparlamentari, il-missjonijiet ta'
osservazzjoni elettorali, l-attivitajiet ta' appoġġ għad-demokrazija u l-laqgħat
interparlamentari jenħtieġ li jkunu jistgħu jiġu awtorizzati abbażi tal-valutazzjoni tar-
riskju individwali u f'konformità mar-regoli nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali
applikabbli. Jenħtieġ li tali attivitajiet ikunu jistgħu jiġu organizzati permezz tal-
parteċipazzjoni remota.

(12) Għalkemm diversi fatturi li jiddeterminaw l-evoluzzjoni tal-pandemija għadhom
imprevedibbli, ħafna studji xjentifiċi jipprevedu li l-mewġa tal-Omicron se tkompli
tonqos fil-ġimgħat li ġejjin. Għaldaqstant, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tiġi vvalutata
regolarment u, fejn xieraq tiġi emendata jew revokata malli jevolvu jew jintemmu ċ-
ċirkostanzi straordinarji li wasslu għall-adozzjoni tagħha. Jittieħdu miżuri loġistiċi u
tekniċi addizzjonali biex il-Parlament ikun jista' jerġa' lura kompletament għall-
proċeduri regolari tiegħu.

(13) L-Artikolu 237a tar-Regoli ta' Proċedura jenħtieġ li jiġi applikat biss bħala soluzzjoni
tal-aħħar istanza. Il-miżuri straordinarji previsti f'din id-Deċiżjoni huma strettament
meħtieġa u ma jeżistux miżuri inqas restrittivi jew ugwalment adatti biex jippermettu
lill-Parlament ikompli jwettaq dmirijietu u jeżerċita l-prerogattivi tiegħu skont it-
Trattati filwaqt li jiżgura s-sikurezza,



ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Kapitolu I - Sessjonijiet parzjali u seduti tal-Parlament

Artikolu 1

Fl-emiċiklu, il-Membri għandhom jitkellmu mill-podju, sakemm il-President ma tħallihomx
jitkellmu mis-siġġijiet tagħhom.

Kapitolu II - Kumitati u delegazzjonijiet interparlamentari

Artikolu 2

1. Il-kumitati u d-delegazzjonijiet interparlamentari għandhom jorganizzaw il-laqgħat
tagħhom, inklużi s-seduti ta' smigħ u l-workshops, skont ir-reġim ta' parteċipazzjoni
remota stabbilit fl-Artikolu 237c tar-Regoli ta' Proċedura.

2. Fil-kumitati u fid-delegazzjonijiet interparlamentari, il-Membri għandhom jeżerċitaw
id-drittijiet tal-vot tagħhom skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu 2 tad-
Deċiżjoni tal-Bureau tat-8 ta' Frar 2021 dwar ir-regoli dwar il-votazzjoni skont ir-reġim
ta' parteċipazzjoni remota.

3. Id-drittijiet u l-prattiki li ma jistgħux jiġu eżerċitati b'mod xieraq mingħajr il-preżenza
fiżika tal-Membri għandhom jiġu adattati kif stabbilit fil-Linji Gwida dwar il-proċedura
ta' votazzjoni remota fil-kumitati kif adottati mill-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati.

Artikolu 3

Mingħajr preġudizzju għar-regoli ġenerali dwar l-awtorizzazzjoni, il-missjonijiet tal-kumitati
u tad-delegazzjonijiet interparlamentari, il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, l-attivitajiet
ta' appoġġ għad-demokrazija u l-laqgħat interparlamentari jistgħu jiġu awtorizzati każ b'każ,
abbażi tal-valutazzjoni tar-riskju individwali u f'konformità mar-regoli nazzjonali, tal-Unjoni
u internazzjonali applikabbli.

Kapitolu III - Korpi oħra

Artikolu 4

Il-laqgħat tal-korpi l-oħra jistgħu jiġu organizzati skont ir-reġim ta' parteċipazzjoni remota
stabbilit fl-Artikolu 237c tar-Regoli ta' Proċedura.



Kapitolu IV - Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe miżura preventiva u ta'
sikurezza addizzjonali għall-mitigazzjoni tar-riskji imposta mill-President, mill-Bureau tal-
Parlament Ewropew jew minn awtoritajiet kompetenti oħra tal-Parlament.

Artikolu 6

1. Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-14 ta' Marzu 2022 bil-pubblikazzjoni
tagħha fuq is-sit web tal-Parlament.

2. Din id-Deċiżjoni għandha tkun soġġetta għal valutazzjoni regolari fir-rigward tal-
evoluzzjoni taċ-ċirkostanzi straordinarji u, fejn xieraq, tiġi emendata jew revokata kif
meħtieġ.

3. Din id-Deċiżjoni għandha tiskadi fit-12 ta' Ġunju 2022 għajr fil-każ ta' proroga,
emenda jew revoka qabel din id-data.

Strasburgu, id-9 ta' Marzu 2022

Roberta Metsola


