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_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal 
deëiŜjoni li sempliëement tirrakkomanda l-
adozzjoni jew ië-ëaħda tat-talba għat-
tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien ta' 
l-immunità u tal-privileāāi. 

2. Il-kumitat għandu jagħmel proposta għal 
deëiŜjoni motivata li tirrakkomanda l-
adozzjoni jew ië-ëaħda tat-talba għat-
tneħħija ta' l-immunità jew għall-ħarsien ta' 
l-immunità u tal-privileāāi. 

Āustifikazzjoni 

L-emenda tqis is-sentenza tal-Qorti ta’ Prima Istanza tal-15 ta’ Ottubru 2008 fil-KaŜ T - 345/05 
(Ashley Neil Mote). Flistess ħin, din tikkorrispondi mal-obbligu li jingħataw il-motivazzjonijiet 
għal atti legali li, grazzi għat-Trattat ta’ LiŜbona minn issa ‘l quddiem, japplikaw b’mod 
espliëitu għall-Parlament Ewropew ukoll (l-Artikolu 296 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea). 
 

Emenda  2 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 8 
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Test fis-seħħ Emenda 

Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli 
dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom 
jiāu stabbiliti mill-Bureau. 

Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli 
dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom 
jiāu determinati mill-Parlament fuq il-
baŜi ta’ rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli. 

Āustifikazzjoni 

Meta kien qed jiāi abbozzat l-Istatut tal-Membri kien miftiehem li l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta' dawn id-dispoŜizzjonijiet tal-Istati li ma kienux dettaljati biŜŜejjed kienu se 
jirrikjedu deëiŜjoni mill-Parlament fis-seduta plenarja. Għall-kuntrarju ta’ deëiŜjoni li tittieħed 
esklussivament mill-Bureau, din il-proëedura għandha l-vantaāā li toffri grad ħafna iktar għoli 
ta’ trasparenza, kif ukoll li tinvolvi lill-Membri kollha fit-tfassil tar-regoli li huma relevanti 
għalihom u li l-Membri kollha jkunu responsabbli għad-definizzjoni tagħhom. 
 

Emenda  3 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 3a. Il-Paragrafu 1 għandu japplika 
mutatis mutandis sakemm jidħol fis-seħħ 
l-arranāament1 li permezz tiegħu numru 
ta’ siāāijiet addizzjonali fil-Parlament 
ikunu allokati lil ëerti Stati Membri sal-
aħħar tas-seba’ leāislatura. L-Istati 
Membri konëernati għandhom jiāu 
mistiedna jaħtru osservaturi skont il-liāi 
nazzjonali tagħhom. 

 ____________________________ 
1 Skont il-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
11 u t-12 ta’ Diëembru 2008. 

Āustifikazzjoni 

L-emenda tagħmel ir-Regola l-ādida dwar l-osservaturi mdaħħala fis-Regoli ta' Proëedura fis-
6 ta’ Mejju 2009 applikabbli wkoll għall-osservaturi li jistgħu jiāu mistiedna mill-Parlament, 
bil-ħsieb li jiāu allokati xi siāāijiet addizzjonali lil ëerti Stati Membri, wara d-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' LiŜbona. L-emenda tħalli f’idejn l-Istati Membri āodda l-għaŜla li jaħtru l-
osservaturi tagħhom, fid-dawl tal-konkluŜjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18 u 19 ta’ Āunju 
2009. 
 



 

 
 PE428.753/ 3 

 MT 

Emenda  4 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 23 – paragrafu 2 u paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjonijiet 
dwar affarijiet ta' natura finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonëernaw il-Membri jew l-
organizzazzjoni interna tal-Parlament u tas-
Segretarjat u l-korpi tiegħu. 

2. Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjonijiet 
dwar affarijiet ta' xorta finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonëernaw l-organizzazzjoni interna tal-
Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi 
tiegħu. 

 2a. Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjonijiet 
dwar affarijiet ta' xorta finanzjarja, 
organizzattiva u amministrattiva li 
jikkonëernaw lill-Membri fuq proposta 
tas-Segretarju Āenerali jew ta' grupp 
politiku. 

Āustifikazzjoni 

Kjarifika: m’hemmx regola ëara dwar id-dritt li jitressqu testi jew emendi għal-laqgħat tal-
Bureau. Rigward kwistjonijiet relatati mal-Membri, il-gruppi politiëi għandhom jingħataw l-
kapaëità formali li jressqu testi u ementi li se jiāu diskussi u li se jittieħed vot dwarhom. 
 

Emenda  5 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 23 – paragrafu 11 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 11a. Il-Bureau għandu jinnomina Ŝewā 
Viëi Presidenti jew iŜjed li jkunu 
inkarigati mill-implimentazzjoni tar-
relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. 

 Huma għandhom jirrapurtaw lura b'mod 
regolari lill-Konferenza tal-Presidenti 
dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-
rigward. 

 (It-tieni u t-tielet sentenzi ta' Artikolu  25 
(3) għandhom jiāu mħassra jekk din l-
emenda tiāi adottata) 
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Emenda  6 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 36 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  

EŜami tar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali, tal-prinëipji tas-

sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, ta' l-
istat tad-dritt u ta' implikazzjonijiet 

finanzjarji 

Rispett għall-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 

Waqt l-eŜami ta' proposta leāiŜlattiva, il-
Parlament għandu jagħti attenzjoni 
partikulari lir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u b'mod partikulari biex l-
att leāiŜlattiv jkun konformi mal-Karta ta' 
l-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
Fundamentali, il-prinëipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità u l-istat 
tad-dritt. Barra minn hekk, fejn proposta 
jkollha implikazzjonijet finanzjarji, il-
Parlament għandu jistabbilixxi jekk 
ikunux ipprovduti riŜorsi finanzjarji 
suffiëjenti. 

1. Il-Parlament għandu fl-attivitajiet 
kollha tiegħu jirrispetta b’mod sħiħ id-
drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. 

 Il-Parlament għandu jirrispetta wkoll 
b'mod sħiħ id-drittijiet u l-prinëipji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 u fl-Artikolu 6(2) u 
(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

 2. Fejn il-kumitat responsabbli mis-
suāāett, grupp politiku jew mhux inqas 
minn erbgħin Membru jkunu tal-opinjoni 
li proposta għal att leāiŜlattiv jew partijiet 
minnha ma jkunux konformi ma’ drittijiet 
stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
kwistjoni għandha, fuq talba tagħhom, 
tkun riferuta lill-kumitat responsabbli 
għall-interpretazzjoni tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali. L-opinjoni ta’ 
dak il-kumitat għandha tkun annessa 
mar-rapport tal-kumitat responsabbli mis-
suāāett. 

(Ara l-emenda tar-Regola 38 – paragrafu 1 (ādid) u r-Regola 38 a (ādida)) 
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Āustifikazzjoni 

Tintroduëi proëedura ādida għall-iskrutinju tar-rispett ta’ drittijiet fundamentali. Tifforma 
wkoll dritt minoritarju. 
 

Emenda  7 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 38 – paragrafu -1 (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  -1. Fejn proposta għal att legislattiv 
ikollha implikazzjonijet finanzjarji, il-
Parlament għandu jistabbilixxi jekk 
ikunux ipprovduti riŜorsi finanzjarji 
biŜŜejjed. 

(Test tal-emenda identiku għall-Artikolu 36, l-aħħar fraŜi) 
 
 

Emenda  8 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 38 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 38a 

 EŜami tar-rispett tal-prinëipju tas-
sussidjarjetà 

 1. Waqt l-eŜami ta’ proposta għal att 
legislattiv, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari lir-rispett tal-
prinëipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità.  

 2. Il-kumitat responsabbli għar-rispett tal-
prinëipju ta’ sussidjarjetà jista’ jiddeëiedi 
li jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-
attenzjoni tal-kumitat responsabbli fir-
rigward ta’ kwalunkwe proposta għal att 
leāislattiv. 

 3. Jekk Parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni motivata skont l-
Artikolu 3 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
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applikazzjoni tal-prinëipji tas- 
sussidjarjetà u l-proporzjonalità, dak id-
dokument għandu jkun riferut lill-kumitat 
responsabbli u mgħoddi għall-
informazzjoni lill-kumitat responsabbli 
għar-rispett tal-prinëipju ta’ sussidjarjetà.  

 4. Ħlief fil-kaŜijiet ta’ urāenza stabbiliti fl-
Artikolu 4 tal-Protokoll dwar l-irwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 
il-kumitat responsabbli mis-suāāett 
m’għandux jgħaddi għall-votazzjoni 
aħħarija tiegħu qabel tmiem l-iskadenza 
ta’ tmien āimgħat li hija stipulata fl-
Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinëipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità. 

 5. Meta l-opinjonijiet motivati li jallegaw 
in-nuqqas ta’ konformità ta’ abbozz ta' att 
leāislattiv mal-prinëipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreŜentaw mill-inqas terz tal-voti 
kollha allokati għall-parlamenti 
nazzjonali jew kwart fil-kaŜ ta’ abbozz ta’ 
att leāislattiv ippreŜentat skont l-Artikolu 
76 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, il-Parlament 
m'għandux jieħu deëiŜjoni sakemm l-
awtur tal-proposta jistipula kif ikun 
biħsiebu jipproëedi. 

 6. Meta, skont il-proëedura leāislattiva 
ordinarja, opinjonijiet motivati li jallegaw 
in-nuqqas ta’ konformità ta’ proposta 
għal att leāislattiv mal-prinëipju ta’ 
sussidjarjetà jirrappreŜentaw mill-inqas 
maāāoranza sempliëi tal-voti allokati lill-
parlamenti nazzjonali, il-kumitat 
responsabbli mis-suāāett, wara li jkun 
qies l-opinjonijiet motivati mressqa mill-
parlamenti nazzjonali u mill-
Kummissjoni, u wara li jkun sema’ l-
opinjonijiet tal-kumitat responsabbli 
għall-osservanza tal-prinëipju ta’ 
sussidjarjetà jista’ jirrakkomanda lill-
Parlament li huwa jiëħad il-proposta fuq 
il-baŜi ta’ ksur tal-prinëipju ta’ 
sussidjarjetà jew jippreŜenta lill-
Parlament kwalunkwe rakkomandazzjoni 
oħra, li tista’ tinkludi suāāerimenti għal 
emendi li jkollhom x'jaqsmu mal-
osservanza tal-prinëipju ta' sussidjarjetà. 
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L-opinjoni mogħtija mill-kumitat 
responsabbli għall-osservanza tal-
prinëipju ta’ sussidjarjetà għandha tkun 
annessa ma’ kwalunkwe 
rakkomandazzjoni bħal din. 

 Ir-rakkomandazzjoni għandha tiāi 
ippreŜentata lill-Parlament għal dibattitu 
u għal votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni 
biex tkun miëħuda l-proposta tkun 
adottata b’maāāoranza tal-voti mitfugħa, 
il-President għandu jiddikjara l-
proëedura magħluqa. Meta l-Parlament 
ma jiëħadx il-proposta, il-proëedura 
għandha tkompli, filwaqt li jitqiesu 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet 
approvati mill-Parlament. 

Āustifikazzjoni 

Tittrasponi l-proëeduri l-āodda għall-parlamenti nazzjonali rigward ir-rispett tal-prinëipju tas-
sussidjarjetà (proëedura ta' 'karta s-safra' u proëedura ta' 'karta oranājo') fir-Regoli ta’ 
Proëedura.  
 

Emenda  9 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 44 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Konsultazzjoni dwar inizjattivi preŜentati 
minn Stat Membru 

Proëeduri leāislattivi dwar inizjattivi 
preŜentati minn Stat Membru 

1. Inizjattivi ppreŜentati minn Stat Membru 
skond l-Artikolu 67 (1) tat-Trattat KE jew 
l-Artikoli 34 (2) u 42 tat-Trattat UE 
għandhom jiāu trattati skond dan l-Artikolu 
u skond l-Artikoli 36 sa 39, 43 u 55. 

1. Inizjattivi ppreŜentati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 67 (1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiāu trattati skont dan l-Artikolu 
u skont l-Artikoli 36 sa 39, 43 sa 55. 

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden 
rappreŜentant ta' l-Istat Membru li ħareā 
bl-inizjattiva biex jippreŜentaha lill-
kumitat. Ir-rappreŜentant jista' jiāi 
akkompanjat mill-Presidenza tal-Kunsill. 

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden 
rappreŜentanti ta' l-Istati Membri li ħarāu 
bl-inizjattiva biex jippreŜentawha lill-
kumitat. Ir-rappreŜentanti jistgħu jiāu 
akkompanjati mill-Presidenza tal-Kunsill. 

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi 
għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-
Kummissjoni jekk ippreparatx poŜizzjoni 
fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-kaŜ, 
jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex 

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi 
għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-
Kummissjoni jekk ippreparatx poŜizzjoni 
fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-kaŜ, 
jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex 
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tiddikjara l-poŜizzjoni tagħha lill-kumitat. tiddikjara l-poŜizzjoni tagħha lill-kumitat. 

4. Fejn Ŝewā proposti jew aktar li 
joriāinaw mill-Kummissjoni u/jew minn 
Stat Membru bl-istess għan leāiŜlattiv jiāu 
ppreŜentati lill-Parlament fl-istess ħin jew 
f'perjodu qasir ta' Ŝmien, dawn għandhom 
jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-rapport 
tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu 
jindika għal liema test qed jiāu proposti l-
emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-
riŜoluzzjoni leāiŜlattiva. 

4. Fejn Ŝewā proposti jew aktar li 
joriāinaw mill-Kummissjoni u/jew minn 
Stat Membru bl-istess għan leāiŜlattiv jiāu 
ppreŜentati lill-Parlament fl-istess ħin jew 
f'perjodu qasir ta' Ŝmien, dawn għandhom 
jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-rapport 
tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu 
jindika għal liema test qed jiāu proposti l-
emendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-
riŜoluzzjoni leāiŜlattiva. 

5. Il-perjodu taŜ-Ŝmien imsemmi fl-
Artikolu 39(1) tat-Trattat UE għandu 
jibda meta jitħabbar f'seduta plenarja li l-
Parlament ikun irëieva inizjattiva bil-
lingwi uffiëjali, flimkien ma' nota 
spjegattiva li tikkonferma li l-inizjattiva 
tkun konformi mal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinëipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità annessi 
mat-Trattat KE. 

 

 

Emenda  10 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Fil-kaŜ li l-proposta tiāi rreferuta lura lill-
kumitat, il-kumitat responsabbli għandu 
jirrapporta lura lill-Parlament, bil-fomm 
jew bil-miktub, fi Ŝmien stabbilit mill-
Parlament li ma jistax ikun itwal minn 
xahrejn. 

Fil-kaŜ li l-proposta tiāi rreferuta lura lill-
kumitat, il-kumitat responsabbli għandu 
jiddeëiedi dwar il-proëedura li għandha 
tiāi segwita u għandu jirrapporta lura lill-
Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi 
Ŝmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax 
ikun itwal minn xahrejn. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tagħti lill-kumitat responsabbli lok biex jaāixxi, inkluŜa l-possibilità li jippreŜenta 
rapport. 
 

Emenda  11 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 58 – paragrafu 1 
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Test fis-seħħ Emenda 

1. FiŜ-Ŝmien li jiāi wara li l-Parlament ikun 
adotta il-poŜizzjoni tiegħu dwar xi proposta 
mill-Kummissjoni, il-president u r-
rapporteur tal-kumitat responsabbli 
għandhom isegwu l-progress tal-proposta 
fil-kors tal-proëedura li twassal għall-
adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod 
partikulari sabiex jiŜguraw li l-impenji 
meħuda mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward 
ta' l-emendi tiegħu jkunu osservati kif 
jixraq.  

1. FiŜ-Ŝmien li jiāi wara li l-Parlament ikun 
adotta il-poŜizzjoni tiegħu dwar xi proposta 
mill-Kummissjoni, il-president u r-
rapporteur tal-kumitat responsabbli 
għandhom isegwu l-progress tal-proposta 
fil-kors tal-proëedura li twassal għall-
adozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod 
partikulari sabiex jiŜguraw li l-impenji 
meħuda mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward 
tal-poŜizzjoni tiegħu jkunu osservati kif 
jixraq. 

Āustifikazzjoni 

Adattamenti tekniëi u terminoloāiëi. 
 

Emenda  12 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 59 – subintestatura 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Proëedura ta' Kodeëizjoni Proëedura leāislattiva ordinarja 

 (Emenda orizzontali: il-kliem 
"kodeëiŜjoni", "proëedura ta' kodeëiŜjoni" 
għandhom jiāu sostitwiti fit-test kollu tar-
Regoli ta' Proëedura bil-kliem "proëedura 
leāiŜlattiva ordinarja".) 

 

Emenda  13 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 60 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 60 imħassar 

Proëedura ta' konëiljazzjoni kif provdut 
fid-dikjarazzjoni konāunta ta' l-1975 

 

1. Meta, fil-kaŜ ta' ëerti deëiŜjonijiet 
importanti tal-Komunità, il-Kunsill ikollu 
l-ħsieb li jitbiegħed mill-opinjoni tal-
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Parlament, il-Parlament jista', meta jkun 
qed jagħti l-opinjoni tiegħu, jiftaħ 
proëedura ta' konëiljazzjoni mal-Kunsill, 
bil-parteëipazzjoni attiva tal-Kummissjoni. 

2. Din il-proëedura għandha tinbeda mill-
Parlament, fuq inizjattiva tiegħu stess jew 
fuq inizjattiva tal-Kunsill. 

 

3. L-Artikolu 68 għandu japplika għall-
kompoŜizzjoni u għall-proëedura tad-
delegazzjoni għall-kumitat ta' 
konëiljazzjoni u għar-rappurtaāā tar-
riŜultati lill-Parlament. 

 

4. Il-kumitat responsabbli għandu jħejji 
rapport dwar ir-riŜultati tal-konëiljazzjoni. 
Dan ir-rapport għandu jkun diskuss u 
għandu jittieħed vot fuqu fil-Parlament. 

 

Āustifikazzjoni 

Bid-dispoŜizzjonijiet il-āodda dwar il-baāit u l-qafas finanzjarju plurijennali, id-dikjarazzjoni 
konāunta tal-1975 ma tibqax rilevanti. 
 

Emenda  14 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 61 – titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Komunikazzjoni tal-posizzjoni komuni tal-
Kunsill 

Komunikazzjoni tal-poŜizzjoni tal-Kunsill 

 (Emenda orizzontali: il-kliem “posizzjoni 
komuni tal-Kunsill”, jew “posizzjoni 
komuni” għandu jkun sostitwit tul it-test 
kollu tar-Regoli ta’ Proëedura bil-kliem 
“poŜizzjoni tal-Kunsill” jew “poŜizzjoni”.) 

Āustifikazzjoni 

Adattamenti tekniëi u terminoloāiëi. 
 

Emenda  15 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

Għal kull estensjoni tal-limitu ta' Ŝmien 
skond l-Artikolu 252(g) tat-Trattat KE jew 
l-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE l-President 
għandu jfittex li jilħaq qbil mal-Kunsill. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

It-Trattat ta’ LiŜbona m'għadx fih id-dispoŜizzjonijiet li tirreferi għalihom din id-dispoŜizzjoni. 
 

Emenda  16 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 62 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-President għandu javŜa lill-Parlament 
dwar kull estensjoni tal-limitu ta' Ŝmien 
skond l-Artikolu 251(7) tat-Trattat KE, 
sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament 
sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill. 

2. Il-President għandu javŜa lill-Parlament 
b'kull estensjoni tal-limitu ta' Ŝmien skond 
l-Artikolu 294(14) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sew 
jekk ikun fuq inizjattiva tal-Parlament sew 
jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill. 

 (Emenda orizzontali: l-innumerar tal-
Artikoli tat-Trattat UE u tat-Trattat KE qed 
jiāi adattat tul ir-Regoli ta’ Proëedura 
għall-verŜjoni konsolidata tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) 

Āustifikazzjoni 

Adattamenti tekniëi u terminoloāiëi. 
 

Emenda  17 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 62 – paragrafu 3 

 
Test fis-seħħ Emenda 

3. Il-President, wara li jikkonsulta lill-
president tal-kumitat responsabbli, jista' 
jilqa' talba tal-Kunsill għall-estensjoni ta' 
kwalunkwe limitu ta' Ŝmien skond l-
Artikolu 252(g) tat-Trattat KE. 

imħassar 
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Āustifikazzjoni 

Ara l-emenda għall-Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 2. 
 

Emenda  18 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 65 – paragrafu 4 

 
Test fis-seħħ Emenda 

4. B'deroga mill-paragrafu 3, jekk ëaħda 
mill-Parlament taqa' taħt id-
dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 252 tat-
Trattat KE, il-President għandu jitlob lill-
Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta 
tagħha. Jekk il-Kummissjoni tagħmel 
dan, il-President għandu jħabbar fil-
Parlament li l-proëedura leāiŜlattiva tkun 
magħluqa. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 252 tat-Trattat KE tħassar. 
 

Emenda  19 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Titolu tal-Kapitolu 6 a (ādid) (li jrid ikun imdaħħal wara l-Artikolu 74 u qabel il-Kapitolu 

7) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 KAPITOLU 6a 

 KWISTJONIJIET ISTITUZZJONALI 

 

Emenda  20 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 a (ādid) (li jrid ikun imdaħħal skont il-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  Artikolu 74a 

 ReviŜjoni Ordinarja tat-Trattati 

 1. Skont l-Artikoli 41 u 48 il-kumitat 
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responsabbli jista’ jippreŜenta lill-
Parlament rapport li fih proposti lill-
Kunsill għal emendi għat-Trattati. 

 2. Jekk il-Kunsill Ewropew jiddeëiedi li 
jsejjaħ Konvenzjoni, ir-rappreŜentanti tal-
Parlament jistgħu jinħatru mill-
Parlament fuq proposta mill-Konferenza 
tal-Presidenti. 

 Id-delegazzjoni tal-Parlament għandha 
teleāāi l-mexxej u l-kandidati tagħha 
għas-sħubija fi kwalunkwe grupp ta’ 
tmexxija jew bureau mwaqqaf mill-
Konvenzjoni. 

 3. Fejn il-Kunsill Ewropew jitlob il-
kunsens tal-Parlament għal deëiŜjoni biex 
ma tissejjaħx Konvenzjoni għall-eŜami ta' 
emendi proposti għat-Trattati, il-kwistjoni 
għandha tkun riferuta għall-kumitat 
responsabbli skont l-Artikolu 81. 

Āustifikazzjoni 

Mhux dejjem jista’ jkun effiëjenti li d-delegazzjoni tal-Parlament tkun ippreseduta minn 
membru tal-grupp tat-tmexxija, bureau jew praesidium tal-Konvenzjoni. 
 

Emenda  21 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 b (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  Artikolu 74b 

 ReviŜjoni simplifikata tat-Trattati 

 Skont l-Artikoli 41 u 48, il-kumitat 
responsabbli jista’ jippreŜenta lill-
Parlament, skont il-proëedura stipulata fl-
Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, rapport li jkun fih proposti 
indirizzati lill-Kunsill Ewropew għal 
reviŜjoni tad-dispoŜizzjonijiet kollha jew 
parti minnhom tal-Parti Tlieta tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. 
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Āustifikazzjoni 

Tirrifletti d-dritt ādid tal-Parlament li jipproponi tibdil fit-Trattat imdaħħal bit-Trattat ta’ 
LiŜbona. 
 

Emenda  22 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 c (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  Artikolu 74c 

 Trattati ta' adeŜjoni 

 1. Kull applikazzjoni minn xi Stat 
Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiāi referuta lill-
kumitat responsabbli biex tkun 
ikkunsidrata. 

 2. Il-Parlament jista' jiddeëiedi, fuq 
proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi 
grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 
erbgħin Membru, li jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jieħdu 
sehem f'dibattitu qabel ma jibdew in-
negozjati ma' l-Istat applikant. 

 3. Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom jgħarrfu lill-kumitat 
responsabbli regolarment u bis-sħiħ dwar 
il-progress fin-negozjati u, jekk ikun 
meħtieā, dan it-tagħrif għandu jingħata 
b'mod kunfidenzjali. 

 4. Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-
Parlament jista', fuq il-baŜi ta' rapport 
mill-kumitat responsabbli, jadotta 
rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn 
jitqiesu qabel jiāi konkluŜ xi trattat għall-
adeŜjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni 
Ewropea. 

 5. Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel 
ma jiāi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-
abbozz tal-ftehim għandu jiāi ppreŜentat 
lill-Parlament għall-kunsens. 

 (L-Artikolu 89 se jitħassar jekk din l-
emenda tiāi adottata.) 
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Emenda  23 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 d (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 74d 

Irtirar mill-Unjoni 

  

Jekk Stat Membru jiddeëiedi, skont l-
Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, li jirtira mill-Unjoni, il-
kwistjoni għandha tkun riferuta lill-
kumitat responsabbli. L-Artikolu 74c 
għandu japplika mutatis mutandis. Il-
Parlament għandu jiddeëiedi dwar il-
kunsens għal ftehima dwar l-irtirar 
b'maāāoranza tal-voti mitfugħa. 

Āustifikazzjoni 

Taħseb għall-possibilità ādida li jsir irtirar mill-Unjoni. 
 

Emenda  24 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 e (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 74e 

 Ksur ta' prinëipji findamentali minn Stat 
Membru 

 1. Il-Parlament jista’, fuq il-baŜi ta’ 
rapport speëifiku tal-kumitat responsabbli 
mfassal skont l-Artikoli 41 u 48: 

 (a) jivvota fuq proposta motivata li titlob 
lill-Kunsill biex jaāixxi skond l-Artikolu 
7(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; 

 (b) jivvota fuq proposta li titlob lill-
Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex 
iressqu proposta skond l-Artikolu 7(2) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea; 

 (c) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill 
sabiex jaāixxi skond l-Artikolu 7(3) jew, 
sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) 
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tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

 2. Kull talba mill-Kunsill għal kunsens 
dwar proposta ppreŜentata skont l-
Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea flimkien mal-
osservazzjonijiet ippreŜentati mill-Istat 
Membru kkonëernat għandhom jitħabbru 
lill-Parlament u jiāu riferuti lill-kumitat 
responsabbli skont l-Artikolu 81. Ħlief fil-
kaŜ ta' ëirkustanzi urāenti u āustifikati, il-
Parlament għandu jieħu d-deëiŜjoni 
tiegħu fuq proposta mill-Kumitat 
responsabbli. 

 3. DeëiŜjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 
għandhom ikunu jeħtieāu maāāoranza ta' 
Ŝewā terzi tal-voti mitfugħa, li tkun 
tikkostitwixxi l-maāāoranza tal-Membri 
kollha tal-Parlament. 

 4. Il-kumitat responsabbli jista’ 
jippreŜenta mozzjoni għal riŜoluzzjoni li 
takkumpanja d-deëiŜjoni, bl-
awtorizzazzjoni tal-Konferenza ta' 
Presidenti. Dik il-mozzjoni għal 
riŜoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-
Parlament dwar xi ksur serju minn xi Stat 
Membru, dwar is-sanzjonijiet xierqa u 
dwar kif dawk is-sanzjonijiet jiāu mibdula 
jew revokati. 

 5. Il-kumitat responsabbli għandu jiŜgura 
li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ 
u, fejn ikun meħtieā, li jintalab jagħti l-
fehmiet tiegħu dwar il-miŜuri li jsegwu l-
kunsens tiegħu mogħti skont il-paragrafu 
3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden 
sabiex jagħti l-iŜviluppi skont kif ikun 
xieraq. Fuq proposta mill-kumitat 
responsabbli mħejjija bl-awtorizzazzjoni 
tal-Konferenza tal-Presidenti, il-
Parlament jista' jadotta 
rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill. 

 (Il-Kapitolu 15 tat-titolu II jitħassar jekk 
din l-emenda tiāi adottata.) 

Āustifikazzjoni 

Tirripproduëi, b’tibdil minuri, il-kliem tal-Artikolu 102 attwali. 
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Emenda  25 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74 f (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 74f 

 KompoŜizzjoni tal-Parlament 

 F'ħin xieraq qabel it-tmiem ta’ 
leāislatura, il-Parlament jista’, fuq il-baŜi 
ta’ rapport imfassal mill-kumitat 
responsabbli tiegħu skont l-Artikolu 41, 
jagħmel proposta biex tinbidel il-
kompoŜizzjoni tiegħu. L-abbozz ta’ 
deëiŜjoni tal-Kunsill Ewropew li 
tistabbilixxi l-kompoŜizzjoni tal-
Parlament għandu jkun eŜaminat skont l-
Artikolu 81. 

Āustifikazzjoni 

Jikkorrispondi mad-dritt ādid ta’ inizjattiva skont l-Artikolu 14, paragrafu 2, subparagrafu 2 
TUE. 
 

Emenda  26 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 82 (li jrid jiāi mdaħħal bħala l-Artikolu 74 g fil-Kapitolu 6 a (ādid)) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 82 Artikolu 74g 

Proëeduri fil-Parlament Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati 
Membri 

1. Talbiet minn Stati Membri jew proposti 
tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm 
koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri u 
konsultazzjonijiet tal-Parlament skond l-
Artikolu 40(2) tat-Trattat UE għandhom 
jitressqu mill-President quddiem il-Kumitat 
responsabbli biex jikkunsidrahom. L-
Artikoli 37, 38, 39, 43, 53 sa 60 u 81 
għandhom japplikaw kif imiss. 

1. Talbiet sabiex ikun hemm koperazzjoni 
msaħħa bejn Stati Membri skont l-Artikolu 
20 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
għandhom jitressqu mill-President 
quddiem il-Kumitat responsabbli biex 
jikkunsidrahom. L-Artikoli 37, 38, 39, 43, 
53 sa 59 u 81 għandhom japplikaw kif 
imiss. 

2. Il-kumitat responsabbli għandu 
jivverifika l-ħarsien ta' l-Artikolu 11 tat-
Trattat KE u l-Artikoli 27a, 27b, 40, 43, 44 

2. Il-kumitat responsabbli għandu 
jivverifika l-konformità mal-Artikolu 20 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
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u 44a tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea. Artikoli 326 sa 334 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

3. Atti sussegwenti proposti taħt reāim ta' 
koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun 
stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-
Parlament skond l-istess proëeduri bħal 
meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx 
tapplika. 

3. Atti sussegwenti proposti taħt reāim ta' 
koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun 
stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-
Parlament skond l-istess proëeduri bħal 
meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx 
tapplika. Għandu japplika l-Artikolu 43. 

(Il-Kapitolu 10 tat-Titolu II għandu 
jitħassar jekk din l-emenda tiāi adottata.) 

 

Emenda  27 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 75 imħassar 

Baāit Āenerali  

Proëeduri ta' implimentazzjoni għall-
eŜami tal-Baāit Āenerali ta' l-Unjoni 
Ewropea u tal-baāits supplimentari, skond 
id-dispoŜizzjonijiet finanzjarji tat-Trattati 
li jistabilixxu l-Komunitajiet Ewropej, 
għandhom jiāu adottati b'riŜoluzzjoni tal-
Parlament u annessi ma' dawn ir-Regoli1. 

 

1 Ara l-Anness V. (L-Anness V se jiāi mħassar jekk din l-
emenda u oħrajn relatati jiāu adottati) 

Āustifikazzjoni 

Peress li l-Anness V huwa integrat fir-Regoli, din id-dispoŜizzjoni mhix meħtieāa aktar. 
 

Emenda  28 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 a (ādid) (li jrid ikun imdaħħal fil-Kapitolu 7 - Proëeduri Baāitarji) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  Artikolu 75a 

 Il-Qafas finanzjarju pluriennali 

 Fejn il-Kunsill jitlob il-kunsens tal-
Parlament rigward il-proposta għal 
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regolament li tistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju plurijennali, il-kwistjoni 
għandha tkun riferuta lill-kumitat 
responsabbli skont il-proëedura stipulata 
fl-Artikolu 81. Il-kunsens tal-Parlament 
għandu jkun jeħtieā il-voti tal-
maāāoranza tal-Membri kollha tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

Tirrifletti l-fatt li l-qafas finanzjarju plurijennali sar att leāiŜlattiv li jeħtieā il-kunsens tal-
Parlament. 
 

Emenda  29 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 b (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75b 

Dokumenti ta' ħidma 

 1. Id-dokumenti li āejjin għandhom ikunu 
disponibbli għall-Membri: 

 (a) l-abbozz tal-baāit ippreŜentat mill-
Kummissjoni; 

 (b) āabra fil-qosor mill-Kunsill tad-
deliberazzjonijiet tiegħu dwar l-abbozz tal-
baāit; 

 (c) il-poŜizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz 
tal-baāit imfassal skont l-Artikolu 314(3) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea; 

 (d) kull abbozz ta’ deëiŜjoni dwar il-qsim 
proviŜorju fi tnax-il parti skont l-Artikolu 
315 tat-Trattat dwar l-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. 

 2. Dawk id-dokumenti għandhom ikunu 
rreferuti lill-kumitat responsabbli. Kull 
kumitat ikkonëernat jista' jagħti opinjoni.  

 3. Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ 
jagħtu opinjoni, il-President għandu 
jistabbilixxi Ŝmien sa meta dawn l-
opinjonijiet għandhom jiāu kkomunikati 
lill-kumitat responsabbli. 
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 (L-Artikolu 1 tal-Anness V jitħassar jekk 
din l-emenda tiāi adottata.) 

 

Emenda  30 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 c (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75c 

 Kunsiderazzjoni tal-abbozz tal-baāit - l-
ewwel faŜi 

 1. Bla ħsara għall-kundizzjonijiet 
imsemmija hawn taħt, kull Membru jista' 
jqiegħed fuq il-Mejda  u jitkellem favur 
abbozzi ta' emendi għall-abbozz tal-baāit. 

 2. L-abbozzi ta' emendi għandhom ikunu 
ammissibbli biss jekk jiāu ppreŜentati bil-
miktub, ikunu ffirmati minn mhux inqas 
minn erbgħin Membru jew jitqiegħdu fuq 
il-Mejda f'isem grupp politiku jew 
kumitat, ikunu jindikaw it-titolu tal-baāit 
li għalih jirreferu u jkunu jiŜguraw li 
jinŜamm bilanë bejn id-dħul u l-infiq. L-
abbozzi ta' emendi għandhom jinkludu t-
tgħrif rilevanti kollu dwar ir-rimarki li 
għandhom jitniŜŜlu ħdejn it-titolu tal-
baāit ikkonëernat. 

 L-abbozzi ta’ emendi kollha għall-abbozz 
tal-baāit għandhom ikunu āustifikati bil-
miktub. 

 3. Il-President għandu jiffissa l-limitu ta' 
Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda tal-
abbozzi ta' emendi. 

 4. Il-kumitat responsabbli għandu jagħti 
l-opinjoni tiegħu dwar it-testi ppreŜentati 
qabel ma jiāu diskussi fil-Parlament. 

 M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq 
abbozzi ta' emendi li jiāu miëħuda mill-
kumitat responsabbli ħlief jekk issir talba 
għal votazzjoni bil-miktub minn kumitat 
jew mhux inqas minn erbgħin Membru, 
qabel ma jiskadi Ŝ-Ŝmien iffissat mill-
President; din l-iskadenza m'għandha fl-
ebda kaŜ tkun ta' anqas minn 24 siegħa 
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qabel ma tibda l-votazzjoni. 

 5. L-abbozzi ta' emendi għall-estimi tal-
Parlament li jkunu simili għal dawk li 
jkunu diāà āew miëħuda mill-Parlament 
fiŜ-Ŝmien meta tfasslu l-estimi għandhom 
jiāu diskussi biss fil-kaŜ fejn il-kumitat 
responsabbli ikun ta opinjoni favorevoli. 

 6. Minkejja l-Artikolu 55(2) tar-Regoli ta' 
Proëedura, il-Parlament għandu jieħu 
votazzjonijiet separati u suëëessivi fuq: 

 – kull abbozz ta’ emenda, 

 – kull taqsima tal-abbozz tal-baāit, 

 – mozzjoni għal riŜoluzzjoni dwar l-abbozz 
tal-baāit. 

 Madankollu, għandu japplika l-Artikolu 
161 (4) u (8). 

 7. L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u t-
taqsimiet tal-abbozz tal-baāit li dwarhom 
ma tqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda abbozzi 
ta' emendi jew proposti għal 
modifikazzjonijiet għandhom jitqiesu 
bħala li āew adottati. 

 8. Sabiex jiāu adottati, l-abbozzi ta' 
emendi għandhom jiksbu l-maāāoranza 
tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament. 

 9. Jekk il-Parlament ikun emenda l-
abbozz tal-baāit, l-abbozz tal-baāit kif 
emendat għandu jiāi mgħoddi lill-Kunsill 
u lill-Kummissjoni, flimkien mal-
āustifikazzjonijiet. 

 10. Il-minuti tas-seduta li fiha l-
Parlament ikun ta l-opinjoni tiegħu dwar 
l-abbozz tal-baāit għandhom jiāu 
mgħoddija lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. 

 (L-Artikolu 3 tal-Anness V jitħassar jekk 
din l-emenda tiāi adottata.) 
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Emenda  31 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 d (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75d 

 Trialogu Finanzjarju 

 Il-President għandu jieħu sehem 
f'laqgħat regolari bejn il-Presidenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni li jissejħu, fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, taħt il-proëeduri tal-
baāit imsemmija fit-Titolu II tas-Sitt Parti 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Il-President għandu 
jieħu l-miŜuri kollha meħtieāa sabiex 
jippromwovi konsultazzjoni u 
rikonëiljazzjoni tal-posizzjonijiet tal-
istituzzjonijiet sabiex tkun iffaëilitata l-
implimentazzjoni tal-proëeduri msemmija 
qabel. 

 Il-President tal-Parlament jista’ jiddelega 
dan id-dover lil xi Viëi President li jkollu 
esperjenza fi kwistjonijiet baāitarji jew 
lill-President tal-kumitat responsabbli 
għal kwistjonijiet baāitarji. 

 

Emenda  32 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 e (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75e 

 Konëiljazzjoni baāitarja 

 1. Il-President għandu jlaqqa’ l-Kumitat 
ta’ Konëiljazzjoni skont l-Artikolu 314(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. 

 2. Id-delegazzjoni li tirrappreŜenta l-
Parlament f’laqgħat tal-Kumitat ta’ 
Konëiljazzjoni fil-proëedura tal-baāit 
għandha tikkonsisti minn numru ta’ 
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membri indaqs bħal dak tad-delegazzjoni 
tal-Kunsill. 

 3. Il-membri tad-delegazzjoni għandhom 
ikunu maħtura mill-gruppi politiëi kull 
sena qabel il-votazzjoni tal-Parlament 
dwar il-poŜizzjoni tal-Kunsill, 
preferibilment minn fost il-membri tal-
kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baāitarji u kumitati oħrajn ikkonëernati. 
Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-
President tal-Parlament. Il-President 
jista’ jiddelega dan l-irwol lil xi Viëi 
President li jkollu esperjenza fi 
kwistjonijiet baāitarji jew lill-President 
tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baāitarji. 

 4. Għandu japplika l-Artikolu 68(2), (4), 
(5), (7) u (8). 

 5. Fejn jintlaħaq ftehim dwar test konāunt 
fi ħdan il-Kumitat ta’ Konëiljazzjoni, il-
kwistjoni għandha titpoāāa fuq l-aāenda 
ta’ seduta tal-Parlament li trid issir fi 
Ŝmien erbatax-il āurnata mid-data ta’ dak 
il-ftehim. It-test konāunt għandu jkun 
disponibbli għall-Membri kollha. Għandu 
japplika l-Artikolu 69(2) u (3). 

 6. Għandha tittieħed votazzjoni waħdanija 
fuq it-test konāunt sħiħ. Il-votazzjoni 
għandha tittieħed b'sejħa tal-ismijiet. It-
test konāunt għandu jitqies li huwa 
approvat ħlief jekk jiāi miëħud mill-
maāāoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament. 

 7. Jekk il-Parlament japprova t-test 
konāunt filwaqt li l-Kunsill jiëħdu, il-
kumitat responsabbli jista’ jqiegħed fuq il-
Mejda l-emendi kollha jew uħud 
minnhom tal-Parlament għall-poŜizzjoni 
tal-Kunsill għal konferma skont il-punt 
(d) tal-Artikolu 314(7) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

 Il-votazzjoni fuq il-konferma għandha 
titqiegħed fuq l-aāenda ta' seduta tal-
Parlament li ssir fi Ŝmien erbatax-il 
āurnata mid-data tal-komunikazzjoni 
mill-Kunsill taë-ëaħda tat-test konāunt. 



 

 
 PE428.753/ 24 

 MT 

 L-emendi għandhom jitqiesu li āew 
ikkonfermati jekk ikunu approvati minn 
maāāoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament u minn tlieta minn kull ħamsa 
tal-voti mitfugħa. 

 

Emenda  33 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 f (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75f 

 Adozzjoni definittiva tal-baāit 

 Fejn il-President ikun sodisfatt li l-baāit 
āie adottat skont id-dispoŜizzjonijiet tal-
Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huwa 
għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baāit 
kien adottat b'mod definittiv. Huwa 
għandu jara għall-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

 (L-Artikolu 4 tal-Anness V jitħassar jekk 
din l-emenda tiāi adottata.) 

 

Emenda  34 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75 g (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 75g 

 Is-sistema tal-qsim proviŜorju fi tnax-il 
parti 

 1. Kull deëiŜjoni mill-Kunsill li tawtorizza 
nefqa li tisboq parti waħda minn tnax 
mill-qsim proviŜorju fi tnax-il parti għall-
infiq għandha tkun riferuta lill-kumitat 
responsabbli. 

 2. Il-kumitat responsabbli jista’ jressaq 
abbozz ta’ deëiŜjoni biex inaqqas in-nefqa 
msemmija fil-paragrafu 1. Il-Parlament 
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għandu jiddeëiedi dwarha fi Ŝmien 30 jum 
wara l-adozzjoni tad-deëiŜjoni tal-Kunsill. 

 3. Il-Parlament għandu jaāixxi 
b’maāāoranza tal-Membri kollha tiegħu. 

 (L-Artikolu 7 tal-Anness V jitħassar jekk 
din l-emenda tiāi adottata.) 

 
 

Emenda  35 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 79 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 79a 

 Proëedura li għandha tapplika fit-tfassil 
tal-estimi tal-Parlament 

 1. Għall-baāit tal-Parlament, il-Bureau u 
l-kumitat responsabbli għall-baāit 
għandhom jieħdu deëiŜjonijiet fi stadji 
suëëessivi dwar: 

 (a) l-organigramma; 

 (b) l-abbozz preliminari u l-abbozzi ta' l-
estimi. 

 2. Id-deëiŜjonijiet dwar l-organigramma 
jittieħdu skont il-proëedura li āejja: 

 (a) il-Bureau għandu jfassal l-
organigramma għal kull sena finanzjarja; 

 (b) għandha tinbeda proëedura ta' 
konëiljazzjoni bejn il-Bureau u l-kumitat 
responsabbli għall-baāit f'kaŜ li l-kumitat 
responsabbli għall-baāit ma jaqbilx mad-
deëiŜjonijiet inizjali meħuda mill-Bureau; 

 (c) fit-tmiem tal-proëedura, il-Bureau 
għandu jieħu d-deëiŜjoni aħħarija dwar l-
estimi għall-organigramma, skont l-
Artikolu 207(3), mingħajr preāudizzju 
għad-deëiŜjonijiet meħuda skond l-
Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

 3. Għall-estimi nfushom, il-proëedura 
għat-tfassil tal-estimi tinbeda malli l-
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Bureau jieħu deëiŜjoni aħħarija dwar l-
organigramma. L-istadji ta' din il-
proëedura għandhom ikunu dawk 
stipulati fl-Artikolu 79. Għandha tinbeda 
proëedura ta' konëiljazzjoni f'kaŜ li l-
poŜizzjonijiet tal-kumitat responsabbli 
għall-baāit u tal-Bureau jkunu differenti 
ħafna. 

 (L-Artikolu 79(7) u l-Artikolu 8 tal-Anness 
V jitħassru jekk din l-emenda tiāi adottata) 

 
 

Emenda  36 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Proëedura ta' kunsens Ma taffettwax il-verŜjoni Maltija 

  

Āustifikazzjoni 

Adattament tekniku u terminoloāiku. 
 

Emenda  37 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

1. Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
kunsens tiegħu għal att propost, għandu 
jieħu deëiŜjoni fuq il-baŜi ta' 
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jirrifjuta l-att. 

1. Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
kunsens tiegħu għal att propost, għandu 
jieħu deëiŜjoni fuq il-baŜi ta' 
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jiëħad l-att. 

Il-Parlament għandu jieħu deëiŜjoni dwar l-
att li jkun jeħtieā il-kunsens tiegħu skond 
it-Trattat KE jew it-Trattat UE permezz ta' 
votazzjoni waħdanija, u ebda emenda ma 
tista' titqiegħed fuq il-Mejda. Il-
maāāoranza meħtieāa għall-adozzjoni tal-
kunsens għandha tkun il-maāāoranza 
stipulata fl-Artikolu tat-Trattat KE jew tat-

Il-Parlament għandu jieħu deëiŜjoni dwar l-
att li jkun jeħtieā il-kunsens tiegħu skont it-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda, u 
ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-
mejda. Il-maāāoranza meħtieāa għall-
adozzjoni tal-kunsens għandha tkun il-



 

 
 PE428.753/ 27 

 MT 

Trattat EU li joħolqu l-baŜi legali għall-att 
propost. 

maāāoranza stipulata fl-Artikolu tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-baŜi legali għall-att 
propost. 

Āustifikazzjoni 

Adattament terminoloāiku. 
 

Emenda  38 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

2. Għal trattati ta' adeŜjoni u ftehimiet 
internazzjonali u biex ikun determinat jekk 
jeŜistix ksur serju u persistenti ta' prinëipji 
komuni mill-Istati Membri, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 89, 90 u 102 
rispettivament. Għal proëedura ta' 
koperazzjoni msaħħa f'qasam li jaqa' taħt 
il-proëedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat KE, għandu japplika l-Artikolu 82. 

2. Għal trattati ta' adeŜjoni u ftehimiet 
internazzjonali u biex ikun determinat jekk 
jeŜistix ksur serju u persistenti ta' prinëipji 
komuni mill-Istati Membri, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 89, 90 u 102 
rispettivament. Għal proëedura ta' 
koperazzjoni msaħħa f'qasam li jaqa' taħt 
il-proëedura leāislattiva ordinarja, għandu 
japplika l-Artikolu 82. 

 (Emenda orizzontali: il-kliem 'il-proëedura 
stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE' 
għandu jiāi sostitwit matul it-test kollu tar-
Regoli tal-Proëedura mill-kliem 'il-
proëedura leāiŜlattiva ordinarja.) 

 

Emenda  39 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 3 

 
Test fis-seħħ Emenda 

3. Meta l-kunsens tal-Parlament ikun 
meħtieā għal proposta leāiŜlattiva, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaëilita 
r-riŜultat poŜittiv tal-proëedura, jiddeëiedi 
li jippreŜenta rapport interim dwar il-
proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament 
b'mozzjoni għal risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 

3. Meta l-kunsens tal-Parlament ikun 
meħtieā għal xi att leāislattiv propost jew 
xi trattat internazzjonali maħsub, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaëilita 
r-riŜultat poŜittiv tal-proëedura, jiddeëiedi 
li jippreŜenta rapport interim dwar il-
proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal 
risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
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għall-implimentazzjoni tal-proposta. għall-implimentazzjoni tal-att propost. 

Jekk il-Parlament japprova mill-inqas 
rakkomandazzjoni waħda, il-President 
għandu jitlob li ssir iktar diskussjoni mal-
Kunsill. 

 

Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel 
ir-rakkomandazzjoni aħħarija tiegħu 
għall-kunsens tal-Parlament fid-dawl tar-
riŜultat tad-diskussjoni mal-Kunsill. 

 

 (Emenda orizzontali: ħlief għall-Artikoli 56 
u 57, il-kliem 'Proposta tal-Kummissjoni' u 
'proposta leāiŜlattiva' se jinbidlu matul it-
test kollu tar-Regoli ta' Proëedura bil-
kliem 'proposta għal att leāiŜlattiv' jew 'att 
leāiŜlattiv propost' minħabba li hi 
grammatikalment xierqa.) 

 

Emenda  40 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 87 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 87a 

 Atti ddelegati 

  Meta att leāislattiv jiddelega lill-
Kummissjoni s-setgħa li tissupplimenta 
jew temenda elementi mhux essenzjali ta' 
att leāislattiv, il-kumitat responsabbli: 

 – għandu jeŜamina kwalunkwe abbozz ta' 
att iddelegat fejn dan jiāi traŜmess lill-
Parlament għall-iskrutinju; 

 – jista' jippreŜenta lill-Parlament, permezz 
ta' mozzjoni għal riŜoluzzjoni, kwalunkwe 
proposta skont id-dispoŜizzjonijiet tal-att 
leāiŜlattiv. 

 Id-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 88 
għandhom japplikaw mutatis mutandis. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu huwa maħsub sabiex jittrasponi r-reāim il-ādid ta' atti ddelegati fir-Regoli ta' 
Proëedura. 
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Emenda  41 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Titolu II a (ādid) (li jrid jiāi mdaħħal qabel il-Kapitolu 12) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  TITOLU IIa 

 RELAZZJONIJIET BARRANIN 

Āustifikazzjoni 

Imdaħħal biex jenfasizza l-importanza ta' din it-tema. 
 

Emenda  42 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 12 - Titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

TRATTATI U FTEHIMIET 
INTERNAZZJONALI 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI 

Āustifikazzjoni 

B'konsegwenza tar-rijorganizzazzjoni tal-kapitoli. 
 

Emenda  43 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 92 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 92 imħassar 

Ħatra ta' RappreŜentant Għoli għall-
politika estera u ta' sigurtà komuni. 

 

1. Qabel ma jinħatar RappreŜentant Għoli 
għall-politika estera u ta' sigurtà komuni, 
il-President għandu jistieden lill-President 
kurrenti tal-Kunsill sabiex jagħmel 
stqarrija lill-Parlament, skond l-Artikolu 
21 tat-Trattat UE. Il-President għandu 
jistieden lill-President tal-Kummissjoni 
sabiex jagħmel stqarrija dwar l-istess 
ħaāa. 
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2. Meta jinħatar ir-RappreŜentant Għoli 
il-ādid għall-politika estera u ta' sigurtà 
komuni, skond l-Artikolu 207(2) tat-
Trattat KE, u qabel ma dan ir-
rappreŜentant jibda uffiëjalment iwettaq 
id-doveri tiegħu, il-President għandu 
jistiednu sabiex jagħmel stqarrija lill-
kumitat responsabbli u jwieāeb il-
mistoqsijiet li jsirulu mill-istess kumitat. 

 

3. Wara li jsiru l-istqarrijiet u t-tweāibiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 u fuq 
inizjattiva tal-kumitat responsabbli, jew 
skond l-Artikolu 121, il-Parlament jista' 
jagħmel rakkomandazzjoni. 

 

Āustifikazzjoni 

Ir-RappreŜentant Għoli għall-politika barranija u ta' sigurtà komuni jsir membru tal-
Kummissjoni Għaldaqstant ma jibqgħux meħtieāa dispoŜizzjonijiet speëjali. 
 

Emenda  44 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 93 – titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Ħatra ta' rappreŜentanti speëjali għall-
finijiet tal-politika estera u ta' sigurtà 

komuni 

RappreŜentanti speëjali 

 

Emenda  45 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 93 – paragrafu 4 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 4a. RappreŜentant speëjali maħtur mill-
Kunsill b'mandat li jkollu x'jaqsam ma' 
kwistjonijiet ta' politika partikulari jista' 
jiāi mistieden mill-Parlament, jew jista' 
jitlob li jiāi mistieden, sabiex jagħmel 
stqarrija lill-kumitat responsabbli. 

 (L-Artikolu 94(3) jitħassar jekk din l-
emenda tiāi adottata) 
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Āustifikazzjoni 

Dan il-kliem jagħti ëans li jiāu mistiedna rappreŜentanti speëjali meta jkun meħtieā u mhux biss 
fl-okkaŜjoni tal-ħatra tagħhom. 
 

Emenda  46 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 94 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 94 imħassar 

Stqarrijiet mir-RappreŜentant Għoli għall-
politika estera u ta' sigurtà komuni jew 

minn rappreŜentanti speëjali oħra 

 

1. Ir-RappreŜentant Għoli għandu jiāi 
mistieden sabiex jagħmel stqarrijiet lill-
Parlament mhux inqas minn erba' darbiet 
fis-sena. Għandu japplika l-Artikolu 110. 

2. Ir-RappreŜentant Għoli għandu jiāi 
mistieden mhux inqas minn erba' darbiet 
fis-sena sabiex jattendi laqgħat tal-
kumitat responsabbli biex jagħmel 
stqarrija u jwieāeb mistoqsijiet. Ir-
RappreŜentant Għoli jista' wkoll jiāi 
mistieden f'okkaŜjonijiet oħra, fuq 
inizjattiva tiegħu jew kull meta il-kumitat 
jidhirlu li dan ikun meħtieā. 

 

3. Kull meta jinħatar rappreŜentant 
speëjali mill-Kunsill b'mandat li jkollu 
x'jaqsam ma kwistjonijiet ta' politika 
partikulari, huwa jista' jiāi mistieden 
sabiex jagħmel stqarrija lill-kumitat 
responsabbli, fuq inizjattiva tiegħu jew 
fuq inizjattiva tal-Parlament. 

 

Āustifikazzjoni 

Ara l-āustifikazzjoni għall-Artikolu 92. 
 

Emenda  47 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 96 – paragrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-kumitati kkonëernati għandhom ifittxu 
li jiŜguraw li r-RappreŜentant Għoli għall-
politika estera u ta' sigurtà komuni, il-
Kunsill u l-Kummissjoni jipprovduhom 
b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iŜvilupp 
u l-implimentazzjoni tal-politika estera u ta' 
sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiŜa 
mistennija kull darba li tiāi adottata 
deëiŜjoni li tinvolvi infiq skond dik il-
politika u dwar kwalunkwe 
konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li 
jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet skond dik il-politika. 
Eëëezzjonalment, fuq talba tal-
Kummissjoni, tal-Kunsill jew tar-
RappreŜentant Għoli, kumitat jista' 
jiddeëiedi li l-proëeduri tiegħu jsiru fil-
magħluq. 

2. Il-kumitati kkonëernati għandhom ifittxu 
li jiŜguraw li l-Viëi President tal-
Kummissjoni/RappreŜentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, il-Kunsill u l-
Kummissjoni jipprovduhom b'tagħrif 
regolari u f'waqtu dwar l-iŜvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' 
sigurtà komuni ta' l-Unjoni, dwar l-ispiŜa 
mistennija kull darba li tiāi adottata 
deëiŜjoni li tinvolvi infiq skond dik il-
politika u dwar kwalunkwe 
konsiderazzjonijiet finanzjarji oħra li 
jkollhom x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet skond dik il-politika. 
Eëëezzjonalment, fuq talba tal-
Kummissjoni, tal-Kunsill jew tar-
RappreŜentant Għoli, kumitat jista' 
jiddeëiedi li l-proëeduri tiegħu jsiru fil-
magħluq. 

 (Emenda orizzontali: Il-kliem "ir-
RappreŜentant Għoli għall-politika 
barranija u ta' sigurtà komuni" għandhom 
jinbidlu bil-kliem "Viëi-President tal-
Kummissjoni/Ir-RappreŜentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-
Politika ta' Sigurtà" fit-test kollu tar-Regoli 
ta' Proëedura.) 

 

Emenda  48 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 96 – paragrafu 3 

 
Test fis-seħħ Emenda 

3. Għandu jsir dibattitu annwali fuq id-
dokument konsultattiv stabbilit mill-
Kunsill dwar l-aspetti prinëipali u l-
għaŜliet baŜiëi tal-politika estera u ta' 
sigurta` komuni, inkluŜi l-implikazzjonijiet 
finanzjarji għall-baāit ta' l-Unjoni. Il-
proëeduri stipulati fl-Artikolu 110 
għandhom japplikaw. 

3. Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena 
fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-
Viëi-President tal-
Kummissjoni/RappreŜentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà dwar l-aspetti 
prinëipali u l-għaŜliet baŜiëi tal-politika 
estera u ta' sigurta` komuni, inkluŜi l-
politika ta' sigurtà u ta' difiŜa komuni u l-
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implikazzjonijiet finanzjarji għall-baāit ta' 
l-Unjoni. Il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 
110 għandhom japplikaw. 

 

Emenda  49 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Kapitolu 14 - Titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

PULIZIJA U KOPERAZZJONI 
ĀUDIZZJARJA F'AFFARIJIET 

KRIMINALI 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Din id-dispoŜizzjoni m'għadx hemm bŜonnha. 
 

Emenda  50 
 

Regola ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 99

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 99 imħassar 

Għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fl-
oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni 
āudizzjarja f'affarijiet kriminali 

 

1. Il-kumitat responsabbli għandu jiŜgura 
li l-Parlament ikun mgħarraf regolarment 
u b'mod sħiħ dwar attivitajiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-pulizija u mal-
koperazzjoni āudizzjarja f'affarijiet 
kriminali u li l-opinjonijiet tiegħu jitqiesu 
meta l-Kunsill jadotta posizzjonijiet 
komuni li jfasslu l-attitudni ta' l-Unjoni 
għal kwistjoni partikulari skond l-
Artikolu 34(2)(a) tat-Trattat UE. 

 

2. Eëëezzjonalment, fuq talba tal-
Kummissjoni jew tal-Kunsill, kumitat 
jista' jiddeëiedi li l-proëeduri tiegħu jsiru 
fil-magħluq. 

 

3. Id-dibattitu imsemmi fl-Artikolu 39(3) 
tat-Trattat UE għandu jsir skond l-
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arranāamenti stipulati fl-Artikolu 110(2), 
(3) u (4). 

Āustifikazzjoni 

Din id-dispoŜizzjoni m’għadx hemm bŜonnha. 
 

Emenda  51 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 100 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 100 imħassar 

Konsultazzjoni tal-Parlament fl-oqsma 
tal-pulizija u l-koperazzjoni āudizzjarja 

f'affarijiet kriminali 

 

Il-konsultazzjoni tal-Parlament skond l-
Artikolu 34(2)(b),(c) u (d) tat-Trattat UE 
għandha ssir skond l-Artikoli 36 sa 39, 43, 
44 u 55. 

 

Fejn hu applikabbli, l-eŜami tal-proposta 
għandu jitqiegħed fl-aāenda, l-aktar tard, 
ta' l-aħħar seduta li tkun se ssir qabel ma 
jiskadi Ŝ-Ŝmien stabbilit skond l-Artikolu 
39(1) tat-Trattat UE. 

 

Meta l-Parlament jiāi kkonsultat dwar 
abbozz ta' deëiŜjoni tal-Kunsill għall-
ħatra ta' Direttur u membri tal-Bord tal-
Europol, l-Artikolu 108 japplika mutatis 
mutandis. 

 

Āustifikazzjoni 

Din id-dispoŜizzjoni m’għadx hemm bŜonnha. 
 

Emenda  52 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 101 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 101 imħassar 

Rakkomandazzjonijiet fl-oqsma tal-  
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pulizija u l-koperazzjoni āudizzjarja 
f'affarijiet kriminali 

1. Il-kumitat responsabbli għal affarijiet li 
għandhom x'jaqsmu mal-pulizija u l-
koperazzjoni āudizzjarja f'affarijiet 
kriminali jista' jħejji 
rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill fl-oqsma 
li jaqgħu taħt it-Titolu VI tat-Trattat UE 
wara li jkun kiseb awtorizzazzjoni mill-
Konferenza tal-Presidenti jew fuq 
proposta skond it-tifsira fl-Artikolu 121. 

 

2. F'kaŜi urāenti, l-awtorizzazzjoni 
msemmija f'paragrafu 1, tista' tingħata 
mill-President li jista' bl-istess mod 
jawtorizza laqgħa ta' emerāenza tal-
kumitat konëernat. 

 

3. Rakkomandazzjonijiet li jitħejjew b'dan 
il-mod għandhom ikunu inkluŜi fl-aāenda 
tas-sessjoni parzjali li jkun imiss. L-
Artikolu 97(4) għandu japplika 'mutatis 
mutandis'. 

 

(Ara wkoll l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 
121) 

 

Āustifikazzjoni 

Din id-dispoŜizzjoni m’għadx hemm bŜonnha. 
 

Emenda  53 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 105 

 
Test fis-seħħ Emenda 

1. Meta l-Kunsill ikun laħaq ftehim dwar 
in-nomina ta' President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-persuna 
nominata biex tagħmel stqarrija u 
tippreŜenta l-orjentamenti politiëi tagħha 
lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun 
segwita minn dibattitu.  

1. Meta l-Kunsill Ewropew jipproponi 
kandidat għal President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-kandidat biex 
jagħmel stqarrija u jippreŜenta l-linji 
gwida politiëi tiegħu lill-Parlament. L-
istqarrija għandha tkun segwita minn 
dibattitu. 

Il-Kunsill għandu jkun mistieden jieħu 
sehem fid-dibattitu.  

Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden 
jieħu sehem fid-dibattitu.  

2. Il-Parlament għandu japprova jew 
jiëħad in-nomina b'maāāoranza tal-voti 

2. Il-Parlament għandu jeleāāi l-President 
tal-Kummissjoni b'maāāoranza tal-
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mitfugħa. Membri kollha tiegħu.  

Għandu jittieħed vot sigriet. Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' vot 
sigriet. 

3. Jekk il-persuna nominata tiāi eletta, il-
President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill 
u jitlob lilu u lill-President elett tal-
Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim 
bejniethom il-persuni nominati għall-karigi 
differenti bħala Kummissarji. 

3. Jekk il-kandidat jiāi elett, il-President 
għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill u jitlob 
lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni 
biex jipproponu bi ftehim bejniethom il-
persuni nominati għall-karigi differenti 
bħala Kummissarji. 

4. Jekk il-Parlament jiëħad in-nomina, il-
President għandu jitlob lill-Kunsill 
jinnomina kandidat ieħor. 

4. Jekk il-kandidat ma jiksibx il-
maāāoranza meħtieāa, il-President għandu 
jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex fi 
Ŝmien xahar jipproponi kandidat ieħor 
għall-elezzjoni, skont l-istess proëedura. 

Āustifikazzjoni 

Tikkunsidra d-dritt il-ādid tal-Parlament li jeleāāi l-President tal-Kummissjoni. 
 

Emenda  54 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 107 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

  Artikolu 107a 

 In-Nomina tal-Imħallfin u l-Avukati 
Āenerali tal-Qorti tal-Āustizzja 

 Fuq proposta tal-kumitat responsabbli, il-
Parlament għandu jaħtar il-persuna 
nominata minnu fuq il-kumitat ta' seba' 
persuni inkarigat biex jevalwa l-
adegwatezza tal-kandidati biex jingħataw 
il-kariga ta' Imħallfin jew Avukati 
Āenerali tal-Qorti tal-Āustizzja. 

Āustifikazzjoni 

Tikkorrispondi mal-irwol il-ādid tal-Parlament fir-rigward tan-nominazzjonijiet għall-Qorti 
tal-Āustizzja. 
 

Emenda  55 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 121 – paragrafu 1 
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Test fis-seħħ Emenda 

1. Grupp politiku jew inkella mhux inqas 
minn erbgħin Membru, jistgħu jqiegħdu 
fuq il-Mejda proposta għal 
rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar 
suāāetti li jaqgħu taħt it-Titoli V u VI tat-
Trattat UE, jew jekk il-Parlament ma 
jkunx āie kkonsultat dwar ftehima 
internazzjonali fl-ambitu ta l-Artikoli 90 
jew 91.  

1. Grupp politiku jew mhux inqas minn 
erbgħin Membru, jistgħu jqiegħdu fuq il-
Mejda proposta għal rakkomandazzjoni 
lill-Kunsill dwar suāāetti li jaqgħu taħt it-
Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, jew jekk il-Parlament ma jkunx 
āie kkonsultat dwar ftehima internazzjonali 
fl-ambitu tal-Artikoli 90 jew 91. 

Āustifikazzjoni 

Id-dispoŜizzjonijiet attwali tat-Titolu VI tat-TUE dwar il-koperazzjoni āudizzjarja u bejn il-
pulizija fi kwistjonijiet kriminali, jiāu ssostitwiti mid-dispoŜizzjonijiet tat-Titolu V tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-UE, li jirrikjedu li l-Parlament talanqas jiāi kkonsultat dwar dawn il-
kwistjonijiet. 
 

Emenda  56 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 124 – paragrafu 1 (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 -1. Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jipprevedi 
konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u 
Soëjali, il-President għandu jibda l-
proëedura ta' konsultazzjoni u jgħarraf 
lill-Parlament b'dan.  

 

Emenda  57 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 124 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 2a. L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat 
Ekonomiku u Soëjali għandhom jiāu 
riferuti lill-kumitat responsabbli. 
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Emenda  58 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 125 – paragrafu 1 (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 -1. Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jipprevedi 
konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reājuni, 
il-President għandu jibda l-proëedura ta' 
konsultazzjoni u jgħarraf lill-Parlament 
b'dan.  

 

Emenda  59 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 125 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 2a. L-opinjonijiet mogħtija mill-Kumitat 
tar-Reājuni għandhom jiāu riferuti lill-
kumitat responsabbli. 

 

Emenda  60 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 131 

 
Present text Amendment 

1. Fuq proposta tal-President, il-
Konferenza tal-Presidenti għandha 
tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-
Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom 
il-mandat. Id-delegazzjoni għandha 
titmexxa minn wieħed mill-Viëi Presidenti 
responsabbli għall-implimentazzjoni tar-
relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. 

1. Fuq proposta tal-President, il-
Konferenza tal-Presidenti għandha 
tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-
Parlament għall-COSAC, u tista' tagħtihom 
il-mandat. Id-delegazzjoni għandha 
titmexxa mill-president tal-kumitat 
responsabbli għall-aspetti istituzzjonali 
tal-proëess ta’ integrazzjoni Ewropew. 

2. Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni 
għandhom jintgħaŜlu skond is-suāāetti li 
jkunu se jiāu diskussi fil-laqgħa tal-
COSAC, filwaqt li għandu jingħata kas 
xieraq tal-bilanë politiku āenerali fi ħdan 
il-Parlament. Id-delegazzjoni għandha 
tippreŜenta rapport wara kull laqgħa. 

2. Il-membri l-oħra tad-delegazzjoni 
għandhom jintgħaŜlu skond is-suāāetti li 
jkunu se jiāu diskussi fil-laqgħa tal-
COSAC, u fosthom għandu jkun hemm, 
safejn ikun possibbli, il-presidenti u r-
rapporteurs tal-kumitati responsabbli għal 
dawk is-suāāetti. Għandu jitqies kif  
jistħoqq il-bilanë politiku āenerali fi ħdan 
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il-Parlament. Id-delegazzjoni għandha 
tippreŜenta rapport wara kull laqgħa. 

Āustifikazzjoni 

L-emenda tittrasponi, fir-Regoli ta' Proëedura r-RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ 
Mejju 2009 dwar l-iŜvilupp tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti 
nazzjonali skont it-Trattat ta' LiŜbona [P6_TA (2009) 0388], ibbaŜata fuq ir-rapport A6-
0133/2009 mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (Rapporteur Elmar Brok). Huwa bbaŜat 
fuq l-idea li l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-kumitati speëjalizzati responsabbli 
għal kwistjonijiet li jkunu fuq l-aāenda tal-COSAC għandhom ikunu involuti aktar fit-tħejjija 
ta', u fir-rappreŜentanza fil-laqgħat tal-COSAC. 
 

Emenda  61 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 132 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Il-Konferenza tal-Presidenti għandha taħtar 
il-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament 
għal kull kungress, konferenza jew 
organizzazzjoni simili li tinvolvi 
rappreŜentanti mill-Parlament u għandha 
tagħtihom mandat li jkun jaqbel ma' kull 
riŜoluzzjoni rilevanti tal-Parlament. Id-
delegazzjoni għandha teleāāi l-president 
tagħha u, fejn ikun il-kaŜ, viëi president 
wieħed jew aktar. 

Il-Konferenza tal-Presidenti għandha 
tinnomina l-membri tad-delegazzjoni tal-
Parlament għal kull konferenza jew korp 
simili li jinvolvi rappreŜentanti ta' 
parlamenti u għandha tagħtiha mandat li 
jkun jaqbel ma' kwalunkwe riŜoluzzjoni 
rilevanti tal-Parlament. Id-delegazzjoni 
għandha teleāāi l-president tagħha u, fejn 
ikun il-kaŜ, viëi president wieħed jew 
aktar. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rappreŜentanza tal-Parlament f'Konvenzjoni hija ttrattata fl-Artikolu 74 a (ādid). 
 

Emenda  62 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 132 a (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 132a 

 Kooperazzjoni fil-livell tal-kumitati 

 1. Il-President għandu jagħmel ħiltu biex, 
b’kooperazzjoni mal-ispeakers tal-
parlamenti nazzjonali, jistabbilixxi qafas 
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għall-koperazzjoni bejn il-kumitati 
korrispondenti. 

 F'dak il-qafas il-kumitati parlamentari 
jistgħu b’mod awtonomu jistabbilixxu 
kuntatti u jikkooperaw bejniethom. Meta 
ma jkun intgħaŜel l-ebda kumitat 
korrispondenti f’parlament nazzjonali, il-
kumitat responsabbli tal-Parlament 
Ewropew għandu jindirizza direttament 
lill-ispeaker tal-parlament nazzjonali 
kkonëernat. 

 2. Il-kumitati jistgħu jieħdu azzjoni skont 
l-Artikolu 132b skont il-limiti tal-
approprjazzjonijiet baāitarji ddedikati 
għall-kooperazzjoni tal-kumitati mal-
parlamenti nazzjonali. It-tqassim ta’ dawn 
l-approprjazzjonijiet bejn il-kumitati 
għandu jiāi determinat b'deëiŜjoni tal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. 

 

Emenda  63 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 132 b (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 132b 

 Djalogu qabel u wara il-faŜi leāislattiva 

 1. Il-kumitat responsabbli għal punt 
leāislattiv jista’ jieħu azzjoni xierqa biex 
jipprovdi għal djalogu sħiħ mal-
parlamenti nazzjonali fil-livell ta' kumitati 
dwar kwalunkwe punt previst tal-
leāislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, mill-faŜi 
tal-programmazzjoni leāislattiva sal-faŜi 
tal-implimentazzjoni tal-att adottat. 

 2. Il-kumitat responsabbli jista’ b’mod 
partikolari jiddeëiedi li jorganizza 
konferenzi bil-video, kuntatti individwali 
jew laqgħat f’wieħed mill-postijiet ta’ 
ħidma tal-Parlament jew missjonijiet għal 
postijiet oħra 

 – fil-livell tar-rapporteurs, 

 – bl-involviment ukoll tax-shadow 
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rapporteurs u/jew koordinaturi, 

 – bejn il-kumitat sħiħ u l-presidenti tal-
kumitat u/jew ir-rapporteurs mill-
parlamenti nazzjonali, 

 – sabiex jirrispondi għal kwalunkwe talba 
minn parlament nazzjonali għal appoāā 
fl-iskrutinju tiegħu ta’ abbozz ta’ 
leāislazzjoni tal-Unjoni. 

 

Emenda  64 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 132 c (ādid) 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 132c 

 TraŜmissjoni tad-dokumenti 

 Kwalunkwe dokument dwar proëedura fil-
livell tal-Unjoni Ewropea li jintbagħat 
b’mod uffiëjali minn parlament 
nazzjonali lill-Parlament Ewropew 
għandu jiāi referut lill-kumitat 
responsabbli għas-suāāett trattat f’dak id-
dokument. Id-dokument għandu jiāi 
tradott fil-lingwi ta’ ħidma tal-
koordinaturi tal-kumitat. Jekk il-kumitat 
responsabbli jqis li jkun xieraq li l-
kwistjoni tiāi segwita, dan jista’ jiddeëiedi 
li jipproëedi skont l-Artikolu 132b. 

 

Emenda  65 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 149 – paragrafu 12 

 
Test fis-seħħ Emenda 

12. Bla ħsara għall-Artikolu 197 tat-
Trattat KE, il-President għandu jfittex li 
jilħaq ftehim mal-Kummissjoni u mal-
Kunsill biex huma jkollhom allokazzjoni 
xierqa ta' ħin għad-diskorsi.  

12. Bla ħsara għall-Artikolu 230 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-President għandu jfittex li 
jilħaq ftehim mal-Kummissjoni, mal-
Kunsill u mal-President tal-Kunsill 
Ewropew dwar allokazzjoni xierqa ta' ħin 
għad-diskorsi għalihom. 
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 (Dan il-paragrafu għandu jsir l-aħħar 
paragrafu tal-Artikolu 149) 

Āustifikazzjoni 

Adattament għall-istejtus li qed jinbidel tal-Kunsill Ewropew. 
 

Emenda  66 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 191 – paragrafu 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

1. Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-
elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-
Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleāāi 
bureau li jkun jikkonsisti fi president u 
wieħed, tnejn jew tliet viëi presidenti li 
għandhom ikunu eletti f'votazzjonijiet 
separati. 

1. Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-
elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond l-
Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleāāi 
bureau li jkun jikkonsisti fi president u 
f'viëi-presidenti li għandhom ikunu eletti 
f'votazzjonijiet separati. In-numru ta’ Viëi 
Presidenti li għandhom jiāu eletti għandu 
jiāi determinat mill-Parlament fuq 
proposta mill-Konferenza tal-Presidenti. 

 

Emenda  67 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 204 – titolu 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Ħatra ta' l-Ombudsman Elezzjoni tal-Ombudsman 

Āustifikazzjoni 

Adattament tekniku għat-test tat-Trattat. 
 

Emenda  68 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 204 – paragrafu 7 

 
Test fis-seħħ Emenda 

7. Il-persuna maħtura għandha tissejjaħ 
minnufih sabiex tieħu āurament quddiem 
il-Qorti tal-Āustizzja.  

7. Il-persuna eletta għandha tissejjaħ 
minnufih sabiex tieħu āurament quddiem 
il-Qorti tal-Āustizzja. 
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Āustifikazzjoni 

Adattament tekniku għat-test tat-Trattat. 
 

Emenda  69 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness V – Artikolu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 2 imħassar 

Rata  

1. Bla ħsara għall-kundizzjonijiet 
imsemmija hawn taħt, kull Membru jista' 
jqiegħed fuq il-Mejda jew jitkellem favur 
proposti għal deëiŜjonijiet li jiffissaw l-
ogħla rata mill-ādid. 

 

2. Biex ikunu ammissibbli, dawn il-
proposti għandhom jitqiegħdu fuq il-
Mejda bil-miktub u għandhom ikunu 
ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin 
Membru jew għandhom jitqiegħdu fuq il-
Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat. 

 

3. Il-President għandu jistabbilixxi limitu 
ta' Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' 
dawn il-proposti. 

 

4. Il-kumitat responsabbli għandu 
jippreŜenta rapport dwar dawn il-proposti 
qabel ma jiāu diskussi fil-Parlament. 

 

5. Wara, jittieħed vot fil-Parlament fuq 
dawn il-proposti.  

 

Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' 
maāāoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament u fuq il-baŜi ta' tlieta minn kull 
ħames voti mitfugħa. 

 

F'kaŜ li l-Kunsill jinforma lill-Parlament 
li jaqbel ma' l-iffissar ta' rata ādida, il-
President għandu jiddikjara fil-Parlament 
illi r-rata emendata āiet adottata. 

 

F'kaŜ li dan ma jsirx, il-kumitat 
responsabbli għandu jiāi mgħarraf bil-
poŜizzjoni tal-Kunsill. 
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Āustifikazzjoni 

Din id-dispoŜizzjoni m'għadx baqa' bŜonnha. 
 

Emenda  70 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness V – Artikolu 5 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 5 imħassar 

Kunsiderazzjoni tad-deliberazzjonijiet tal-
Kunsill – it-tieni faŜi 

 

1. Jekk il-Kunsill ikun immodifika waħda 
jew aktar mill-emendi adottati mill-
Parlament, it-test kif immodifikat mill-
Kunsill għandu jintbagħat lill-kumitat 
responsabbli. 

 

2. Bla ħsara għall-kundizzjonijiet 
imsemmija hawn taħt, kull Membru jista' 
jqiegħed fuq il-Mejda jew jitkellem favur 
abbozzi ta' emendi għat-testi mmodifikati 
mill-Kunsill. 

 

3. Biex ikunu ammissibbli, dawn l-abbozzi 
ta' emendi għandhom jiāu ppreŜentati bil-
miktub u għandhom ikunu ffirmati minn 
mhux inqas minn erbgħin Membru jew 
għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem 
kumitat u għandhom jiŜguraw li jinŜamm 
bilanë bejn id-dħul u l-infiq. L-Artikolu 
49(5) ma japplikax 

 

L-abbozzi ta' emendi huma ammissibbli 
biss jekk jirreferu għat-testi mmodifikati 
mill-Kunsill. 

 

4. Il-President għandu jiffissa limitu ta' 
Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' l-
abbozzi ta' emendi. 

 

5. Il-kumitat responsabbli għandu juri 
fehmtu fir-rigward tat-testi mmodifikati 
mill-Kunsill u għandu jagħti l-opinjoni 
tiegħu dwar l-abbozzi ta' emendi għat-test 
immodifikat. 

 

6. Mingħajr preāudizzju għad-
dispoŜizzjonijiet tat-tieni subparagrafu ta' 
l-Artikolu 3(4), għandu jittieħed vot fuq l-
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abbozzi ta' emendi għat-testi mmodifikati 
mill-Kunsill. Il-Parlament jiddeëiedi 
permezz ta' maāāoranza tal-Membri 
kollha tal-Parlament u fuq il-baŜi ta' tlieta 
minn kull ħames voti mitfugħa. Jekk l-
abbozzi ta' emendi jiāu adottati, it-testi 
mmodifikati mill-Kunsill jitqiesu li āew 
miëħuda. Jekk jiāu miëħuda, it-testi 
mmodifikati mill-Kunsill jitqiesu li āew 
adottati. 

7. Għandu jsir dibattitu fuq il-āabra fil-
qosor magħmulha mill-Kunsill dwar ir-
riŜultati tad-deliberazzjonijiet tiegħu fir-
rigward tal-proposti għal 
modifikazzjonijiet adottati mill-Parlament 
u wara jista' jittieħed vot fuq mozzjoni 
għal riŜoluzzjoni. 

 

8. Meta tiāi konkluŜa l-proëedura 
stabbilita f'dan l-Artikolu, u bla ħsara 
għad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 6, il-
President għandu jiddikjara fil-Parlament 
li l-baāit āie adottat b'mod aħħari. Il-
President għandu jagħmel l-arranāamenti 
meħtieāa sabiex il-baāit jiāi ppubblikat 
fil-Āurnal Uffiëjali. 

 

Justification 

Din id-dispoŜizzjoni m'għadx baqa' bŜonnha. 
 

Emenda  71 

Regoli ta’ Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness V – Artikolu 6 

 
Test fis-seħħ Emenda 

Artikolu 6 imħassar 

êaħda tal-baāit fis-sħuħija tiegħu  

1. Kumitat jew mhux inqas minn erbgħin 
Membru jistgħu, għal raāunijiet serji, 
iqiegħdu fuq il-Mejda proposta sabiex l-
abbozz tal-baāit jiāi miëħud fis-sħuħija 
tiegħu. Biex tkun ammissibbli, proposta 
bħal din għandha tinkludi motivazzjoni 
bil-miktub u għandha titqiegħed fuq il-
Mejda qabel ma jagħlaq iŜ-Ŝmien iffissat 
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mill-President. Ir-raāunijiet għaë-ëaħda 
ma jistgħux ikunu kontradittorji. 

2. Il-kumitat responsabbli għandu jagħti 
l-opinjoni tiegħu dwar din il-proposta 
qabel ma jittieħed vot fuqha fil-
Parlament. 

 

Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' 
maāāoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament u ta' Ŝewā terzi tal-voti 
mitfugħa. Jekk il-proposta tiāi adottata, l-
abbozz tal-baāit fis-sħuħija tiegħu għandu 
jintbagħat lura lill-Kunsill. 

 

Āustifikazzjoni 
Din id-dispoŜizzjoni m'għadx baqa' bŜonnha. 
 


