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11.5.2010 A7-0043/107 

Emenda ta' kompromess 107 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

 

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 116 

 

Test fis-seħħ Emenda 

1. Għandu jkun hemm ħin għall-

mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiāu 

deëiŜi mill-Parlament fuq proposta tal-

Konferenza tal-Presidenti. Perjodu ta' ħin 
speëifiku jista' jiāi allokat għal 
mistoqsijiet lill-President u lil Membri 
individwali tal-Kummissjoni.  

1. Għandu jkun hemm ħin għall-

mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 

f'kull seduta parzjali fil-ħinijiet li jiāu 

deëiŜi mill-Parlament fuq proposta tal-

Konferenza tal-Presidenti.  

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar 

minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u 

mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta 

parzjali waħda.  

2. Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar 

minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u 

mistoqsija waħda lill-Kummissjoni f'seduta 

parzjali waħda. 

3. Il-mistoqsijiet għandhom jiāu 

ppreŜentati bil-miktub lill-President, li jrid 

jieħu deëiŜjoni dwar l-ammissibilità 

tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom 

jitressqu. L-interpellant għandu jiāi 

mgħarraf minnufih b'din id-deëiŜjoni.  

3. Il-mistoqsijiet għandhom jiāu 

ppreŜentati bil-miktub lill-President, li jrid 

jieħu deëiŜjoni dwar l-ammissibilità 

tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom 

jitressqu. L-interpellant għandu jiāi 

mgħarraf minnufih b'din id-deëiŜjoni. 

4. Il-proëedura dettaljata għandha tkun 

irregolata minn linji gwida stipulati 

f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proëedura. 

4. Il-proëedura dettaljata għandha tkun 

irregolata minn linji gwida stipulati 

f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proëedura. 

 5. Skont il-linji gwida stabbiliti mill-
Konferenza tal-Presidenti, jista' jkun 
hemm ħinijiet għal mistoqsijiet speëifiëi 
mal-President tal-Kummissjoni, mal-Viëi 
President tal-Kummissjoni/ir-
RappreŜentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
u mal-President tal-Ewrogrupp. 

 
(Jekk din l-emenda tiāi adottata, il-punt 15 
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tal-Anness II (Format) għandu jitħassar) 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda ssewwi Ŝball li sar fil-punt 15 tal-Anness II minħabba l-adozzjoni ta' emenda 
orizzontali. Din l-emenda tqis ukoll id-deëiŜjonijiet reëenti tal-Konferenza tal-Presidenti dwar 
il-ħinijiet għal mistoqsijiet speëifiëi. 
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11.5.2010 A7-0043/108 

Emenda ta' kompromess 108 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

 

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 117 – titolu u paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub lill-
Kunsill jew lill-Kummissjoni 

Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub 

1. Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet 

għal tweāiba bil-miktub lill-Kunsill jew 
lill-Kummissjoni skond linji gwida 

stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' 

Proëedura.  L-awturi tal-mistoqsijiet 

għandhom ikunu esklussivament 

responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.  

1. Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet 

għal tweāiba bil-miktub lill-President tal-
Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni jew lill-Viëi President tal-
Kummissjoni/ir-RappreŜentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà skont linji gwida 
stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta' 

Proëedura. L-awturi tal-mistoqsijiet 

għandhom ikunu esklussivament 

responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.  

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tqis il-bidliet istituzzjonali mdaħħla mit-Trattat ta' Lisbona, għal dawk li jistgħu 
jkunu d-destinatarji tal-mistoqsijiet bil-miktub. 
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11.5.2010 A7-0043/109 

Emenda ta' kompromess 109 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

(2009/2062(REG)) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness III – punt 1 – inëiŜ -1 (ādid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 – jispeëifikaw b'mod ëar lil liema 
destinatarju għandhom ikunu traŜmessi 
permezz tal-mezzi interistituzzjonali 
normali; 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda hija konsegwenti għall-emenda li tikkonëerna l-Artikolu 117. Billi l-għadd ta' 
destinatarji qiegħed jiŜdied, hu importanti, għall-iskopijiet ta' traŜmissjoni xierqa, li jiāi 
speëifikat b'mod ëar lil min tkun indirizzata l-mistoqsija. 
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11.5.2010 A7-0043/110 

Emenda ta' kompromess 110 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 130 – paragrafi 1 a, 1 b, 1 c (āodda) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. L-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' 
kooperazzjoni interparlamentari effikaëi u 
regolari fi ħdan l-Unjoni, skont l-Artikolu 
9 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, 
għandhom ikunu nnegozjati fuq il-baŜi ta' 
mandat mogħti mill-Konferenza tal-
Presidenti, wara konsultazzjoni mal-
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. 

 Il-Parlament għandu japprova dawn il-
ftehimiet skont il-proëedura stipulata fl-
Artikolu 127. 

 1b. Kumitat jista' jidħol fi djalogu 
direttament ma' parlamenti nazzjonali fil-
livell ta' kumitati, fil-limiti tal-
approprjazzjonijiet baāitarji allokati għal 
dan il-għan. Dan jista' jinkludi suriet 
xierqa ta' kooperazzjoni preleāiŜlattiva u 
postleāiŜlattiva. 

 1c. Kull dokument rigward proëedura 
leāiŜlattiva fil-livell tal-Unjoni Ewropea li 
jiāi traŜmess b'mod uffiëjali minn 
parlament nazzjonali lill-Parlament 
Ewropew għandu jintbagħat lill-kumitat 
responsabbli għas-suāāett ittrattat f'dak 
id-dokument. 

Or. en 
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Āustifikazzjoni 

Hu xieraq li jiāu kkjarifikati r-regoli ta' proëedura li jistabblixxu l-arranāamenti l-āodda 
mal-parlamenti nazzjonali li hemm maħsuba fit-Trattat ta' Lisbona. Ir-referenza għall-
Artikolu 127 tiŜgura li kull modifika fir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament li tista' tkun 
tinħtieā minħabba dawn l-arranāamenti l-āodda tiāi implimentata meta dawn l-arranāamenti 
jiāu approvati mill-Parlament. Din ir-regola ta' proëedura bl-ebda mod ma għandha 
tippreāudika l-konkluŜjonijiet tal-grupp ta' ħidma dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti 
nazzjonali. 
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11.5.2010 A7-0043/111 

Emenda ta' kompromess 111 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 8 

 

Test fis-seħħ Emenda 

8. Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-
regoli dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut 
tal-Membri tal-Parlament Ewropew 

għandhom jiāu stabbiliti mill-Bureau. 

8. Il-Parlament għandu jadotta r-regoli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Istatut tal-
Membri tal-Parlament Ewropew fuq il-baŜi 
ta' proposta tal-kumitat responsabbli, bl-
eëëezzjoni ta' deëiŜjonijiet dwar il-pakketti 
finanzjarji, li għandhom jittieħdu mill-
Bureau fil-limiti tal-baāit annwali u jiāu 
riveduti kull sena.  L-Artikolu 138(1) 
għandu japplika mutatis mutandis. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Implimentazzjoni tajba tal-Artikolu 223(2) Trattat FUE. 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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11.5.2010 A7-0043/112 

Emenda ta' kompromess 112 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 131 

 

Test fis-seħħ 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 minn Viëi President tal-
Parlament Ewropew responsabbli għall-
implimentazzjoni tar-relazzjonijiet mal-

parlamenti nazzjonali u mill-President tal-
kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
istituzzjonali. 

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 skont is-suāāetti li 
jkunu se jiāu diskussi fil-laqgħa tal-

COSAC, u għandhom ikunu, kemm jista' 
jkun, rappreŜentanti tal-kumitati 
responsabbli għal dawk is-suāāetti. Id-
delegazzjoni għandha tippreŜenta rapport 

wara kull laqgħa. 

 3. Għandu jitqies b'mod xieraq il-bilanë 
politiku globali fi ħdan il-Parlament.  

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Fir-riŜoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Mejju 2009 dwar ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali, 
il-Parlament Ewropew wera l-ħsieb li għall-āejjieni, il-President tal-Kumitat AFCO kellu 
jkun il-kap tad-delegazzjoni għall-COSAC. Madankollu, ħafna kienu tal-fehma li r-rwol tal-
Viëi Presidenti kellu jinŜamm. 
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11.5.2010 A7-0043/113 

Emenda ta' kompromess 113 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 74 a – paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Meta l-Parlament jiāi kkonsultat, 
skont l-Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, fuq proposta għal 
deëiŜjoni tal-Kunsill Ewropew favur li 
jiāu eŜaminati l-emendi għat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tiāi riferita lill-kumitat 
responsabbli. Il-kumitat għandu jagħmel 
rapport li jkun fih: 

 – mozzjoni għal riŜoluzzjoni li tiddikjara 
jekk il-Parlament japprovax jew 
jirrifjutax id-deëiŜjoni proposta u li jista' 
jkollha proposti għall-attenzjoni tal-
Konvenzjoni jew tal-konferenza tar-
rappreŜentanti tal-gvernijiet tal-Istati 
Membri; 

 – jekk ikun xieraq, nota spjegattiva. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Fl-imgħoddi ma kienx hemm regola ta' proëedura biex jitwasslu l-fehmiet tal-Parlament 
Ewropew dwar it-tlaqqigħ ta' Konferenzi Intergovernattivi. Il-proëedura kienet issegwi, 
b'adattamenti prammatiëi xierqa, il-mudell tal-konsultazzjonijiet leāiŜlattivi. Billi ddaħħal 
kapitolu speëjali dwar kwistjonijiet kostituzzjonali fir-Regoli ta' Proëedura wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ikun koerenti li f'dan ir-rigward tiŜdied ukoll regola ta' 
proëedura għall-konsultazzjoni tal-Parlament dwar it-tlaqqigħ ta' KIG. 
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11.5.2010 A7-0043/114 

Emenda ta' kompromess 114 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 74b – paragrafu 1 a (ādid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Meta l-Parlament jiāi kkonsultat, 
skont l-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, fuq proposta għal 
deëiŜjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda 
t-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Artikolu 74a(1a) għandu japplika mutatis 
mutandis. F'dak il-kaŜ, il-mozzjoni għal 
riŜoluzzjoni jista' jkollha biss proposti 
għal emendi ta' dispoŜizzjonijiet fit-Tielet 
Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Fl-imgħoddi ma kienx hemm regola ta' proëedura biex jitwasslu l-fehmiet tal-Parlament 
Ewropew dwar it-tlaqqigħ ta' Konferenzi Intergovernattivi. Il-proëedura kienet issegwi, 
b'adattamenti prammatiëi xierqa, il-mudell tal-konsultazzjonijiet leāiŜlattivi. Billi ddaħħal 
kapitolu speëjali dwar kwistjonijiet kostituzzjonali fir-Regoli ta' Proëedura wara d-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, ikun koerenti li f'dan ir-rigward tiŜdied ukoll regola ta' 
proëedura għall-konsultazzjoni tal-Parlament fil-proëedura ta' reviŜjoni ssimplifikata. 
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11.5.2010 A7-0043/115 

Emenda ta' kompromess 115 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 117 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

2. Il-mistoqsijiet għandhom jiāu 

ppreŜentati bil-miktub lill-President li 

għandu jgħaddihom lill-istituzzjoni 
konëernata. Dubji dwar l-ammissibilità ta' 

mistoqsija għandha tittieħed deëiŜjoni 

dwarhom mill-President. Id-deëiŜjoni 

tiegħu għandha tkun innotifikata lill-

persuna li tagħmel il-mistoqsija.  

2. Il-mistoqsijiet għandhom jiāu 

ppreŜentati bil-miktub lill-President li 

għandu jgħaddihom lid-destinatarji. Dubji 
dwar l-ammissibilità ta' mistoqsija għandha 

tittieħed deëiŜjoni dwarhom mill-President. 

Id-deëiŜjoni tiegħu għandha tkun 

innotifikata lill-persuna li tagħmel il-

mistoqsija.  

 (Emenda orizzontali: il-kliem "lill-
istituzzjoni konëernata" għandu jiāi 
sostitwit fl-Artikolu 117(2) u (4) u fil-punti 
1 u 3 tal-Anness III tar-Regoli ta' 
Proëedura bil-kliem "lid-destinatarji".) 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Konsegwenti għall-Kompromess 2; jekk il-Viëi President tal-Kummissjoni/ir-RappreŜentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jiŜdied mal-lista ta' 
destinatarji, huwa xieraq li jitwessa' l-kliem uŜat fl-Artikolu 117(2) u (4) kif ukoll fil-punti 1 u 
3 tal-Anness III li jirreferu għall-"istituzzjonijiet konëernati". 
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11.5.2010 A7-0043/116 

Emenda ta' kompromess 116 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

Rapport A7-0043/2009 

David Martin 

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

(2009/2062(REG)) 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Titolu IV – Kapitolu 3 – titolu 

 

Test fis-seħħ Emenda 

MISTOQSIJIET LILL-KUNSILL, LILL-
KUMMISSJONI U LILL-BANK 

êENTRALI EWROPEW 

MISTOQSIJIET PARLAMENTARI 

Or. en 

Āustifikazzjoni 

Konsegwenti għall-Kompromess 2; it-titolu ta' Kapitolu 3 jkun restrittiv wisq jekk il-Kunsill 
Ewropew ikun fost id-destinatarji tal-mistoqsijiet. 
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11.5.2010 A7-0043/117 

Emenda ta' kompromess 117 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 37 a (ādid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 37a 

 Delega tas-setgħat leāiŜlattivi 

 1. Meta tiāi eŜaminata proposta għal att 
leāiŜlattiv li 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 t-tul ta' Ŝmien tad-
delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li 
għalihom tkun soāāetta. 

 2. Il-kumitat responsabbli għas-suāāett jista', 
f'kull ħin, jitlob l-opinjoni tal-kumitat 
responsabbli għall-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liāi tal-Unjoni. 

 3. Il-kumitat responsabbli għall-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liāi 
tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva 
tiegħu, jittratta kwistjonijiet dwar id-
delega tas-setgħat leāiŜlattivi. F'kaŜijiet 
bħal dawn, għandu jgħarraf kif jixraq lill-
kumitat responsabbli għas-suāāett. 

Or. en 

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 
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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-TFUE jkunu rrispettati. 
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11.5.2010 A7-0043/118 

Emenda ta' kompromess 118 

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

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 96 

 

Test fis-seħħ Emenda 

1. Meta l-Parlament jiāi ikkonsultat skond 

l-Artikolu 36 tat-Trattat UE, il-kwistjoni 

għandha tināieb quddiem il-kumitat 

responsabbli li jista' jagħmel 

rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 97. 

1. Meta l-Parlament jiāi ikkonsultat skond 

l-Artikolu 36 tat-Trattat UE, il-kwistjoni 

għandha tināieb quddiem il-kumitat 

responsabbli li jista' jagħmel 

rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 97. 

2. Il-kumitati kkonëernati għandhom ifittxu 

li jiŜguraw li l-Viëi-President tal-

Kummissjoni/ir-RappreŜentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-

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 tal-Viëi 
President tal-Kummissjoni/RappreŜentant 

Għoli, il-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 jipprovdihom 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-Viëi 

President tal-Kummissjoni/RappreŜentant 

Għoli, kumitat jista' jiddeëiedi li l-

proëeduri tiegħu jsiru fil-magħluq. 

3. Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena 

fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-

Viëi-President/RappreŜentant Għoli 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-

implikazzjonijiet finanzjarji għall-baāit ta' 

3. Għandu jsir dibattitu darbtejn fis-sena 

fuq id-dokument konsultattiv stabbilit mill-

Viëi-President/RappreŜentant Għoli 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-

implikazzjonijiet finanzjarji għall-baāit ta' 



 

AM\816475MT.doc  PE428.753v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

l-Unjoni. Il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 

110 għandhom japplikaw. 

l-Unjoni. Il-proëeduri stipulati fl-Artikolu 

110 għandhom japplikaw. 

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

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

4. Il-Kunsill, il-Kummissjoni u/jew il-Viëi 
President/RappreŜentant Għoli għandhom 

ikunu mistiedna għal kull dibattitu f'seduta 

plenarja li jinvolvi politika barranija, 

politika ta' sigurtà jew politika ta' difiŜa.  

4. Il-Viëi President/RappreŜentant Għoli 

għandu jkun mistieden għal kull dibattitu 

f'seduta plenarja li jinvolvi politika 

barranija, politika ta' sigurtà jew politika ta' 

difiŜa.  

Or. en 

 

 

 

 


