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3.2.2010 A7-0043/95 

Emenda  95 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 7 - paragrafu 2 

 

Test attwali 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 għandha 

tirrakkomanda l-adozzjoni jew ië-ëaħda 

tat-talba għat-tneħħija ta' l-immunità jew 

għall-ħarsien ta' l-immunità u tal-

privileāāi, li l-āustifikazzjoni tagħha 

għandha tħalli lok għal opinjoni 

minoritarja possibbli mill-kumitat. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

Il-minoranzi fil-kumitati wkoll għandu jkollhom opportunità li jinstemgħu. 
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3.2.2010 A7-0043/96 

Emenda  96 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 13 - paragrafu 1 

 

Test attwali Emenda 

1. Il-President, il-Viëi Presidenti u l-

Kwesturi għandhom ikunu eletti b'vot 

sigriet, skond l-Artikolu 169. In-

nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-

kunsens. Dawn jistgħu isiru biss minn 

grupp politiku jew minn mhux inqas minn 

erbgħin Membru. Madankollu, jekk in-

numru ta' nominazzjonijiet ma jkunx jisboq 

in-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-

kandidati jistgħu ikunu eletti 
b'akklamazzjoni. 

1. Il-President, il-Viëi Presidenti u l-

Kwesturi għandhom ikunu eletti 

f'votazzjoni pubblika u miftuħa. In-

nominazzjonijiet għandhom ikunu bil-

kunsens. Dawn jistgħu isiru biss minn 

grupp politiku jew minn mhux inqas minn 

erbgħin Membru. Madankollu, jekk in-

numru ta' nominazzjonijiet ma jkunx jisboq 

in-numru ta' karigi li jridu jimtlew, il-

kandidati jistgħu jkunu eletti 
b'akklamazzjoni. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

It-trasparenza fl-elezzjoni ta' figuri daqstant prominenti fil-Parlament hija valur demokratiku 
essenzjali. 
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3.2.2010 A7-0043/97 

Emenda  97 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 44 - paragrafu 2 

 

Test attwali Emenda 

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden 

rappreŜentanti ta' l-Istati Membri li 

ppreŜentaw l-inizjattiva biex 

jippreŜentawha lill-kumitat. Ir-

rappreŜentanti jistgħu jiāu akkompanjati 

mill-Presidenza tal-Kunsill. 

2. Il-kumitat responsabbli għandu jistieden 

rappreŜentanti ta' l-Istati Membri li 

ppreŜentaw l-inizjattiva biex 

jippreŜentawha lill-kumitat. Ir-

rappreŜentanti jistgħu jiāu akkompanjati 

mill-Presidenza tal-Kunsill. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

Li l-Istat Membru jiāi mistieden ma għandhiex titħalla bħala possibbiltà, imma tkun rekwiŜit. 
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3.2.2010 A7-0043/98 

Emenda  98 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 44 - paragrafu 4 

 

Test attwali Emenda 

4. Fejn Ŝewā proposti jew aktar li 

joriāinaw mill-Kummissjoni u/jew minn 

Stat Membru bl-istess għan leāislattiv 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 leāislattiva. 

4. Fejn Ŝewā proposti jew aktar li 

joriāinaw mill-Kummissjoni u/jew minn 

Stat Membru bl-istess għan leāislattiv jiāu 

ppreŜentati lill-Parlament fl-istess ħin jew 

f'perjodu qasir ta' Ŝmien, il-Parlament 

jista' jiddeëiedi li 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 leāislattiva. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

It-tfassil ta' rapport għandu jkun fakoltattiv, mhux obbligatorju. Dan iħalli lok għal diversi 
rapporteurs. 
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3.2.2010 A7-0043/99 

Emenda  99 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 60 

 

Test attwali Emenda 

[Imħassar] Artikolu 60 

Il-proëedura ta' konëiljazzjoni li tinsab 

fid-dikjarazzjoni konāunta tal-1975  

 1. Meta, fil-kaŜ ta' ëerti deëiŜjonijiet 

Komunitarji importanti, il-Kunsill ikun 

biħsiebu jiddevja mill-opinjoni tal-

Parlament, il-Parlament meta jagħti l-

opinjoni tiegħu jista' jiftaħ proëedura ta' 

konëiljazzjoni mal-Kunsill, bil-

parteëipazzjoni attiva tal-Kummissjoni. 

Meta tinfetaħ proëedura ta' konëiljazzjoni 

bħal din, il-Parlament għandu jgħarraf 

b'dan lill-parlamenti nazzjonali. 

 2. Din il-proëedura għandu jibdieha l-

Parlament, jew b'inizjattiva tiegħu jew 

inkella b'dik tal-Kunsill. 

 3. Għall-kompoŜizzjoni u l-proëedura tad-

delegazzjoni lill-kumitat ta' konëiljazzjoni 

u għar-rappurtar tar-riŜultati lill-

Parlament, għandu japplika l-Artikolu 68. 

 4. Il-kumitat responsabbli għandu 

jirrapporta dwar ir-riŜultati tal-

konëiljazzjoni. Il-Parlament għandu 

jiddibatti u jivvota dwar dan ir-rapport. 

Or. da 
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Āustifikazzjoni 

Fis-sessjoni parzjali ta' Novembru sar vot kontra dan l-Artikolu, imma qed jitressaq biex 
jerāa' jiddaħħal biŜ-Ŝieda tal-paragrafu 1 li jistipula "Meta tinfetaħ proëedura ta' 
konëiljazzjoni bħal din, il-Parlament għandu jgħarraf b'dan lill-parlamenti nazzjonali".  
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3.2.2010 A7-0043/100 

Emenda  100 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74a - paragrafu 3a (ādid) 

 

Test attwali Emenda 

 3a. Il-Parlament, fuq il-baŜi ta' proposta 

mill-kumitat responsabbli, minn grupp 

politiku jew minn tal-anqas 40 Membru, 

jista' jiddeëiedi li jitlob lill-Istati Membri 

mlaqqgħin fil-Kunsill biex jirratifikaw 

kwalunkwe emenda għat-Trattati permezz 

ta' referendum fl-Istati Membri. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

Meta jsiru proposti għal emendi għat-Trattati, dejjem għandu jkun possibbli għall-Istati 
Membri li jissottomettu t-tali proposti għal referendum. 
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3.2.2010 A7-0043/101 

Emenda  101 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 74c - paragrafu 5a (ādid) 

 

Test attwali Emenda 

 5a. Il-Parlament, fuq il-baŜi ta' proposta 

mill-kumitat responsabbli, minn grupp 

politiku jew minn tal-anqas 40 Membru, 

jista' jiddeëiedi li jitlob lill-Istati Membri 

mlaqqgħin fil-Kunsill biex jirratifikaw 

kwalunkwe negozjati dwar l-adeŜjoni ta' 

pajjiŜ applikanti mal-Unjoni Ewropea 

permezz ta' referendum fl-Istati Membri. 

Or. da 
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3.2.2010 A7-0043/102 

Emenda  102 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75a 

 

Test attwali Emenda 

1. Id-dokumenti li āejjin għandhom ikunu 

disponibbli għall-Membri: 

L-aëëess għal dokumenti li jirrigwardaw 

il-baāit jista' jinëaħad lil Membri tal-

Parlament biss fejn it-tali ëaħda tkun 

adegwatament āustifikata. 

(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 l-

opinjoni tiegħu. 

 

3. Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ 

jagħtu opinjoni, il-President għandu 

jistabbilixxi Ŝmien sa meta dawn l-

opinjonijiet għandhom jiāu kkomunikati 

lill-kumitat responsabbli.  

 

Or. da 
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Āustifikazzjoni 

Id-dokumenti ta' ħidma li l-Membri għandu jkollhom aëëess għalihom ma għandhomx ikunu 
ristretti għal lista speëifikata. Huwa importanti li nuru ftuħ u trasparenza.  
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3.2.2010 A7-0043/103 

Emenda  103 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 75b - paragrafu 9 

 

Test attwali Emenda 

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. 

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. L-abbozz ta' baāit 

għandu jingħadda wkoll lill-parlamenti 

nazzjonali b'talba għal opinjoni. 

Or. da 
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3.2.2010 A7-0043/104 

Emenda  104 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 105 - paragrafu 2 - subparagrafu 2 

 

Test attwali Emenda 

Il-votazzjoni għandha ssir permezz ta' vot 

sigriet. 

 

Il-votazzjoni għandha ssir fil-pubbliku u 

apertament. 

 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

It-trasparenza fl-elezzjoni ta' figura daqstant prominenti fil-Parlament hija valur demokratiku 
essenzjali. 
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3.2.2010 A7-0043/105 

Emenda  105 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 204 - paragrafu 5 

 

Test attwali Emenda 

5. Il-votazzjoni għandha ssir b'vot sigriet 

fuq il-baŜi ta' maāāoranza tal-voti 

mitfugħa. 

5. Il-votazzjoni għandha ssir fil-pubbliku u 

apertament fuq il-baŜi ta' maāāoranza tal-

voti mitfugħa. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

It-trasparenza fl-elezzjoni ta' figura daqstant prominenti fil-Parlament hija valur demokratiku 
essenzjali. 
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3.2.2010 A7-0043/106 

Emenda  106 

Morten Messerschmidt 

f'isem il-Grupp EFD 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

2009/2062(REG) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 213 

 

Test attwali Emenda 

1. Il-Parlament għandu jagħraf u jagħmel 

tiegħu s-simboli tal-Unjoni li āejjin: 

imħassar 

- il-bandiera li turi ë-ëirku ta' tnax-il 

kewkba tad-deheb fuq sfond ikħal; 

 

- l-innu li huwa bbaŜat fuq ‘l-Odi lil 

Hena’ mid-Disa' Sinfonija ta' Ludwig van 

Beethoven; 

 

- il-motto 'Magħquda fid-diversità'.   

2. Il-Parlament għandu jiëëelebra Jum l-

Ewropa fid-9 ta' Mejju. 

 

3. Il-bandiera għandha tittajjar fil-

postijiet kollha tal-Parlament u fl-

okkaŜjoni ta' avvenimenti uffiëjali. Il-

bandiera għandha tintuŜa f’kull sala fejn 

isiru laqgħat tal-Parlament.  

 

4. L-innu għandu jindaqq fil-ftuħ ta' kull 

seduta kostituttiva u f'seduti solenni oħra, 

b'mod partikulari biex tingħata merħba 

lill-Kapijiet ta' Stat jew Gvern jew biex 

tingħata tislima lil Membri āodda wara 

tkabbir. 

 

5. Il-motto għandu jidher fuq id-

dokumenti uffiëjali tal-Parlament. 

 

6. Il-Bureau għandu jeŜamina uŜu 

ulterjuri tas-simbolu fi ħdan il-Parlament. 

Il-Bureau għandu jistipula 

dispoŜizzjonijiet dettaljati għall-
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implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. 

Or. da 

Āustifikazzjoni 

Āaladarba l-lista ta' simboli tal-UE tħassret mill-preambolu tat-Trattat ta' Lisbona, huwa 
evidenti li għandha titħassar ukoll mir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament. 

 

 

 


