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3.2.2010 A7-0043/92 

Emenda  92 

Klaus-Heiner Lehne, Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

Adattament tar-Regoli ta' Proëedura għat-Trattat ta' Lisbona 

2009/2062(REG) 

Ir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 8 

 

Test attwali Emenda 

Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-
regoli dwar l-implimentazzjoni tal-Istatut 

tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

għandhom jiāu stabbiliti mill-Bureau. 

Il-Parlament għandu jadotta r-regoli dwar 

l-implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri 

tal-Parlament Ewropew u tal-Istatut tal-

Assistenti fuq rakkomandazzjoni mill-

kumitat responsabbli, għajr għar-regoli 

dwar l-ammonti tal-allowances għal-

Membri u l-ammonti massimi għar-

rimborŜ tal-infiq tagħhom, li għandhom 

ikunu ddeterminati mill-Bureau u jiāu 

riveduti kull sena. L-Artikolu 138(1) 

għandu japplika mutatis mutandis. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

L-implimentazzjoni tajba tal-Artikolu 223(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Din il-
proëedura għandha l-vantaāā li toffri l-grad meħtieā ta' trasparenza, kif ukoll li tinvolvi l-
Membri kollha fit-tfassil tar-regoli li japplikaw għalihom. 
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3.2.2010 A7-0043/93 

Emenda  93 

József Szájer 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

Adattament tar-Regoli ta' Proëedura għat-Trattat ta' Lisbona 

2009/2062(REG) 

Ir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 37 a (ādid) 

 

Test attwali Emenda 

 Artikolu 37a 

 Delega tas-setgħat leāiŜlattivi 

 1. Meta att leāiŜlattiv jiddelega setgħat 

leāiŜlattivi lill-Kummissjoni kif provdut 

bl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-

Parlament għandu jagħti attenzjoni 

partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-

ambitu u d-duratura tad-delega, kif ukoll 

għall-kundizzjonijiet li għalihom hija 

soāāetta. 

 2. Il-kumitat responsabbli għas-suāāett 

jista' jitlob, fi kwalunkwe waqt, l-

interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-

leāiŜlazzjoni tal-Unjoni. 

 3. Il-kumitat responsabbli għall-

interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-

leāiŜlazzjoni tal-Unjoni jista' wkoll, fuq l-

inizjattiva tiegħu, jittratta kwistjonijiet 

rigward id-delega tas-setgħat leāiŜlattivi. 

F'kaŜijiet bħal dawn, għandu jgħarraf kif 

jistħoqq lill-kumitat responsabbli għas-

suāāett. 

Or. en 
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Āustifikazzjoni 

Din ir-regola l-ādida għandha l-għan li tiŜgura koordinament adegwat fi ħdan il-Parlament 
rigward il-kategorija l-ādida ta' atti ddelegati introdotta bit-Trattat ta' Lisbona. Xi 
ispirazzjoni ttieħdet mill-Artikolu 37 dwar il-verifika tal-baŜi legali, li wera li huwa 
mekkaniŜmu imprezzabbli fil-prattika. Ir-regola l-ādida għandha wkoll l-għan li tiŜgura li l-
libertà tal-leāiŜlatur u l-kundizzjonijiet formali tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE jkunu rrispettati. 
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3.2.2010 A7-0043/94 

Emenda  94 

Elmar Brok 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

Adattament tar-Regoli ta' Proëedura għat-Trattat ta' Lisbona 

2009/2062(REG) 

Ir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 130 - paragrafi 2 a sa 2 c (āodda) 

 

Test attwali Emenda 

 2a. Il-Konferenza tal-Presidenti, wara li 

tikkonsulta lill-Konferenza tal-Presidenti 

tal-Kumitati, għandha tagħti mandat lill-

President biex jinnegozja ftehimiet mal 

parlamenti nazzjonali skont l-Artikolu 9 

tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti 

Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-

Parlament għandu japprova dawn il-

ftehimiet skont il-proëedura stipulata fl-

Artikolu 127. 

 2b. Kumitat jista' b'mod awtonomu jidħol 

fi djalogu ma' parlamenti nazzjonali fil-

livell ta' kumitat, fil-limiti tal-

approprjazzjonijiet baāitarji allokati għal 

dan il-għan. Dan jista' jinkludi suriet 

xierqa ta' kooperazzjoni preleāiŜlattiva u 

postleāiŜlattiva. 

 2c. Kwalunkwe dokument rigward 

proëedura leāiŜlattiva fil-livell tal-Unjoni 

Ewropea li parlament nazzjonali 

jittraŜmettih uffiëjalment lill-Parlament 

Ewropew għandu jingħadda lill-kumitat 

responsabbli għas-suāāett li dak id-

dokument ikun jittratta. 

Or. en 

 

 

 


