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Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

2016/2149(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa N 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

N. billi l-perjodu ta' tmien ġimgħat 

stabbilit fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 

ma nstabx adegwat għall-monitoraġġ 

f'waqtu tal-konformità mal-principju tas-

sussidjarjetà; 

N. billi bosta parlamenti nazzjonali 

ma jużaw il-perjodu kollu ta' tmien 

ġimgħat stabbilit fl-Artikolu 4 tal-Protokoll 

Nru 1 għall-monitoraġġ tal-konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

Or. en 
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L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

2016/2149(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa O 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

O. billi l-STB tista' tiġi 

kkomplementata mis-sistema li 

attwalment tippermetti lill-parlamenti 

nazzjonali jippreżentaw proposti 

kostruttivi għall-kunsiderazzjoni tal-

Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-dritt 

ta' inizjattiva tagħha; 

imħassar 

Or. en 
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L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

2016/2149(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa P 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

P. billi diversi parlamenti nazzjonali 

esprimew l-interess tagħhom fi strument 

għat-titjib tad-djalogu politiku li jkun 

jagħtihom l-opportunità li jissuġġerixxu 

proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni 

tal-Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-

dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni wara li 

jkunu kisbu l-appoġġ tal-Parlament; 

P. billi diversi parlamenti nazzjonali 

esprimew l-interess tagħhom fi strument 

għat-titjib tad-djalogu politiku li jkun 

jagħtihom l-opportunità li jissuġġerixxu 

proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni 

tal-Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-

dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jissottolinja l-fatt li l-STB rarament 

intużat mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 

Lisbona, u jemmen li tista' tiġi riformata 

fil-qafas kostituzzjonali attwali; 

13. Jissottolinja l-fatt li l-STB rarament 

intużat mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 

Lisbona; 
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Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jirrikonoxxi t-talba li saret min-

naħa ta' parlamenti nazzjonali biex jiġi 

estiż il-perjodu ta' tmien ġimgħat li matulu 

jistgħu joħorġu opinjonijiet motivati skont 

l-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 1; 

madankollu, jissottolinja li l-qafas attwali 

tat-Trattat ma jipprevedix tali estensjoni; 

iqis, għaldaqstant, li l-Kummissjoni 

għandha timplimenta perjodu ta' notifika 

teknika fl-STB sabiex tagħti żmien 

addizzjonali bejn id-data li fiha abbozzi ta' 

atti leġiżlattivi teknikament jiġu rċevuti 

mill-kmamar parlamentari nazzjonali u d-

data li fiha jibda l-perjodu ta' tmien 

ġimgħat; Ifakkar, f'dan ir-rigward, li 

arranġamenti prattiċi oħrajn għat-tħaddim 

tal-mekkaniżmu ta' kontroll sussidjarju 

tqiegħdu fil-prattika mill-Kummissjoni fl-

2009; 

16. Jinnota t-talba li saret min-naħa ta' 

parlamenti nazzjonali biex jiġi estiż il-

perjodu ta' tmien ġimgħat li matulu jistgħu 

joħorġu opinjonijiet motivati skont l-

Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 1; 

madankollu, jissottolinja li l-qafas attwali 

tat-Trattat ma jipprevedix tali estensjoni; 

ifakkar, f'dan ir-rigward, li arranġamenti 

prattiċi oħrajn għat-tħaddim tal-

mekkaniżmu ta' kontroll sussidjarju 

tqiegħdu fil-prattika mill-Kummissjoni fl-

2009; 

Or. en 



 

AM\1150597MT.docx  PE618.414v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.4.2018 A8-0127/6 

Emenda  6 

Jasenko Selimovic 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

2016/2149(INI) 
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Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jieħu nota tat-talba li saret min-

naħa ta' ċerti parlamenti nazzjonali biex 

jiġi estiż il-perjodu ta' tmien ġimgħat li 

matulu jistgħu joħorġu opinjoni motivata 

skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2; 

imħassar 

Or. en 
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L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jissuġġerixxi, f'konformità mad-

djalogu politiku mniedi mill-Kummissjoni 

fl-2016, l-użu sħiħ tas-sistema li permezz 

tagħha l-parlamenti nazzjonali jistgħu 

jissottomettu proposti kostruttivi lill-

Kummissjoni bl-għan li jinfluwenzaw 

pożittivament id-dibattitu Ewropew u s-

setgħa ta' inizjattiva tal-Kummissjoni; 

jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-

Kummissjoni tista' tgawdi mid-

diskrezzjoni ta' jekk tadottax tali proposti 

jew jekk toħroġx risposta formali li 

tissottolinja r-raġunijiet għaliex ma 

tadottahomx; jirrimarka li tali proċedura 

ma tistax tikkonsisti minn dritt għal 

inizjattiva, jew dritt għall-irtirar jew l-

emenda ta' leġiżlazzjoni, billi altrimenti 

tfixkel "il-metodu tal-Unjoni" u d-

distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn il-livell 

nazzjonali u l-livell Ewropew u b'hekk 

tikser it-Trattati; jirrakkomanda, sadattant, 

li fl-eventwalità ta' reviżjoni futura tat-

Trattati, id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva 

għandu jingħata prinċipalment lill-

Parlament Ewropew bħala rappreżentant 

dirett taċ-ċittadini tal-UE; 

18. Jissuġġerixxi, f'konformità mad-

djalogu politiku mniedi mill-Kummissjoni 

fl-2016, l-użu tas-sistema li permezz 

tagħha l-parlamenti nazzjonali jistgħu 

jissottomettu proposti kostruttivi lill-

Kummissjoni bl-għan li jinfluwenzaw 

pożittivament id-dibattitu Ewropew u s-

setgħa ta' inizjattiva tal-Kummissjoni; 

jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-

Kummissjoni żżomm id-diskrezzjoni ta' 

jekk tadottax tali proposti jew jekk toħroġx 

risposta formali li tissottolinja r-raġunijiet 

għaliex ma tadottahomx; jirrimarka li tali 

proċedura ma tistax tikkonsisti minn dritt 

għal inizjattiva, jew dritt għall-irtirar jew l-

emenda ta' leġiżlazzjoni, billi altrimenti 

tfixkel "il-metodu tal-Unjoni" u d-

distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn il-livell 

nazzjonali u l-livell Ewropew u b'hekk 

tikser it-Trattati; jirrakkomanda, sadattant, 

li fl-eventwalità ta' reviżjoni futura tat-

Trattati, id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva 

għandu jingħata lill-Parlament Ewropew 

bħala rappreżentant dirett taċ-ċittadini tal-

UE; 

Or. en 

 

 


