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Artikolu 87 a (ādid) 

 

Test preŜenti Emenda 

 Artikolu 87a 

 Atti delegati 

 Meta att leāiŜlattiv jiddelega lill-

Kummissjoni s-setgħa li tissuplimenta jew 

temenda ëerti elementi mhux essenzjali 

ta’ att leāiŜlattiv, il-kumitat responsabbli: 

 – għandu jeŜamina kull abbozz ta' att 

delegat meta jintbagħat lill-Parlament 

għal skrutinju; 

 – jista' jressaq lill-Parlament permezz ta’ 

mozzjoni għal riŜoluzzjoni kwalunkwe 

proposta xierqa bi qbil mad-

dispoŜizzjonijiet tal-att leāiŜlattiv. 

 Id-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 88(1), (2) 

u (3) għandhom japplikaw mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu hu intenzjonat biex jittrasponi s-sistema l-ādida ta’ atti ddelagati għal āor-Regoli 
ta' Proëedura. 
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Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

L-adattament tar-Regoli ta' Proëedura għat-Trattat ta' LiŜbona 

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament 

Artikolu 8 

 

Test preŜenti 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 tal-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew għandhom 

jiāu stabbiliti mill-Parlament mingħajr 

dibattitu fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni 

mill-kumitat responsabbli. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Tqajmu dubji dwar din l-emenda fuq il-baŜi li jista’ jkun ta’ ħsara għall-Parlament li 
jorganizza dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet finanzjarji delikati fil-kumitat u fil-plenarja.  
Madankollu, l-idea li d-deëiŜjoni tiāi suāāetta għall-awtorità tal-plenarja tikkorrispondi mal-
intenzjonijiet tal-awturi tal-istatut. L-awtorità ta’ deëiŜjoni maāāoritarja meħuda fil-plenarja 
tagħmilha aktar diffiëli għall-Membri li jikkritikaw id-deëiŜjonijiet meħuda. 
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L-adattament tar-Regoli ta' Proëedura għat-Trattat ta' LiŜbona 
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Artikolu 8 - paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test preŜenti Emenda 

 L-Artikolu 212(2) għandu japplika b’dan 

il-mod. 

Or. en 
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Artikolu 131 

 

Test preŜenti Emenda 

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 Ewropea u 

minn Viëi President tal-Parlament 

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 sa fejn ikun possibbli, 

għandhom jinkludu lir-rappreŜentanti tal-

kumitati responsabbli għal dawk is-

suāāetti. Għandu jingħata kas xieraq tal-

bilanë politiku āenerali fi ħdan il-

Parlament. Id-delegazzjoni għandha 

tippreŜenta rapport wara kull laqgħa. 

Or. en 

 

 

 


