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EMENDI 001-006  

mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 

 

Rapport 

Alain Lamassoure A7-0039/2012 

Emenda tar-Regoli ta' Proëedura meta jitqies l-iŜvilupp tar-relazzjonijiet tal-Parlament 

Ewropew mal-istituzzjonijiet li jirrappreŜentaw lill-gvernijiet nazzjonali wara d-dħul fis-seħħ 

tat-Trattat ta' Lisbona 

 

Regoli ta' Proëedura (2011/2266(REG)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 116 – paragrafu 1 

 

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. 

1. Għandu jkun hemm ħin għall-

mistoqsijiet lill-Kummissjoni f'kull 

sessjoni parzjali fil-ħinijiet li jiāu deëiŜi 
mill-Parlament fuq proposta tal-

Konferenza tal-Presidenti. 

Āustifikazzjoni 

Il-Parlament għandu għad-dispoŜizzjoni tiegħu setgħat ugwali għal dawk tal-Kunsill fil-
proëedura leāiŜlattiva ordinarja u fil-proëedura baāitarja. Fid-dawl tal-ekwilibriju 
istituzzjonali l-ādid, m’għadux iāāustifikat li l-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill jinŜamm fuq l-
aāenda taħt is-sura li għandu bħalissa. 
 

Emenda  2 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 116 – paragrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

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-Kummissjoni 

f’sessjoni parzjali waħda. 

Āustifikazzjoni 

Il-Parlament għandu għad-dispoŜizzjoni tiegħu setgħat ugwali għal dawk tal-Kunsill fil-
proëedura leāiŜlattiva ordinarja u fil-proëedura baāitarja. Fid-dawl tal-ekwilibriju 
istituzzjonali l-ādid, m’għadux iāāustifikat li l-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill jinŜamm fuq l-
aāenda taħt is-sura li għandu bħalissa. 
 

Emenda  3 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 116 – paragrafu 5 

 

Test fis-seħħ Emenda 

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-Eurogroup. 

5. Skont il-linji gwida stabbiliti mill-

Konferenza tal-Presidenti, jistgħu jiāu 
organizzati ħinijiet għal mistoqsijiet 

speëifiëi mal-Kunsill, 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-
Grupp tal-euro. 

Āustifikazzjoni 

Minħabba l-kompetenzi l-oħra tal-Kunsill, partikolarment il-funzjonijiet tiegħu ta’ definizzjoni 
tal-politiki, ta’ koordinament u ta’ eŜekuzzjoni, huwa āāustifikat li tiddaħħal il-possibilità li jiāi 
organizzat ħin għall-mistoqsijiet speëifiku ma’ din l-istituzzjoni. 
 

Emenda  4 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness II – parti A – paragrafu 1 – inëiŜ 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

– ikunu jaqgħu fi ħdan il-kompetenza u l-

isfera ta' responsabbilità tal-Kummissjoni 

u tal-Kunsill u jkunu ta' interess āenerali; 

– ikunu jaqgħu fi ħdan il-kompetenza u l-

isfera ta' responsabilità tad-destinatarju 

tagħhom u jkunu ta' interess āenerali; 
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Emenda  5 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness II – parti A - paragrafu 1 – inëiŜ 2a (ādid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 – ikunu jirrigwardaw, peress li jittrattaw 

kwestjonijiet speëifiëi għall-Kunsill, 

b'mod partikolari l-eŜerëizzju tal-

funzjonijiet tiegħu ta' definizzjoni, ta’ 

koordinament jew ta’ eŜekuzzjoni tal-linji 

politiëi tal-Unjoni, jew inkella il-

prerogattivi tiegħu fil-qafas ta' proëeduri 

ta’ nomina jew dawk marbutin mal-

funzjonament tal-istituzzjonijiet, korpi jew 

organizzazzjonijiet tal-Unjoni jew dawk 

marbutin ma' reviŜjoni tat-trattati, 

 

Emenda  6 

Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew 

Anness II – parti A – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

2. Mistoqsija għandha tkun inammissibbli 

jekk l-aāenda tkun diāà tipprovdi għal 

diskusssjoni dwar is-suāāett bil-

parteëipazzjoni ta' l-istituzzjoni 

kkonëernata. 

2. Mistoqsija għandha tkun inammissibbli 

jekk l-aāenda tkun diāà tipprovdi għal 

diskusssjoni dwar is-suāāett bil-

parteëipazzjoni tal-istituzzjoni 

kkonëernata, jew jekk il-mistoqsija tkun 

tikkonëerna t-twettiq tal-funzjoni 

leāislattiva u dik baāitarja tal-Kunsill 

imsemmija fl-ewwel sentenza tal-

paragrafu 1 tal-Artikolu 16, , tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea. 

 

 

 

 


