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TITOLU I MEMBRI, KORPI TAL-PARLAMENT U GRUPPI
POLITIêI
KAPITOLU 1 MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW
Artikolu 1 Il-Parlament Ewropew
1.
Il-Parlament Ewropew huwa l-assemblea eletta skond it-Trattati, l-Att ta' l20 ta´ Settembru 1976 li jikkonëerna l-elezzjoni tal-membri b´suffraāju universali
dirett u l-leāiŜlazzjoni nazzjonali li āejja mit-Trattati.
2.

Il-persuni eletti fil-Parlament Ewropew għandhom jissejħu:
"Членове на Европейския парламент" bil-Bulgaru,
"Diputados al Parlamento Europeo" bl-Ispanjol,
"Poslanci Evropského parlamentu" bië-êek,
"Medlemmer af Europa-Parlamentet" bid-DaniŜ
"Mitglieder des Europäischen Parlaments" bil-ĀermaniŜ,
"Euroopa Parlamendi liikmed" bl-Eston,
"Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" bil-Grieg,
"Members of the European Parliament" bl-IngliŜ,
"Députés au Parlement européen" bil-FranëiŜ,
"Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" bl-IrlandiŜ,
"Deputati al Parlamento europeo" bit-Taljan,
"Eiropas Parlamenta deputāti" bil-Latvjan,
"Europos Parlamento nariai" bil-Litwan,
"Európai Parlamenti Képviselık" bl-UngeriŜ,
"Membri tal-Parlament Ewropew" bil-Malti,
"Leden van het Europees Parlement" bl-OlandiŜ,
"Posłowie do Parlamentu Europejskiego" bil-Pollakk,
"Deputados ao Parlamento Europeu" bil-PortugiŜ,
"DeputaŃi în Parlamentul European" bir-Rumen,
"Poslanci Európskeho parlamentu" bis-Slovak,
"Poslanci Evropskega parlamenta" bis-Sloven,
"Euroopan parlamentin jäsenet" bil-FinlandiŜ,
"Ledamöter av Europaparlamentet" bl-IŜvediŜ
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Artikolu 2 Mandat indipendenti
Il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jeŜerëitaw il-mandat tagħhom b'mod
indipendenti. M'għandhomx jiāu mxekkla minn xi istruzzjonijiet u m'għandhomx
jirëievu mandat li jorbothom.
Artikolu 3 Verifika ta' kredenzjali
1.
Wara l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, il-President għandu
jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jgħaddu lill-Parlament
mingħajr dewmien l-ismijiet tal-Membri eletti sabiex il-Membri kollha jieħdu l-kariga
fil-Parlament b'effet mill-ftuħ ta' l-ewwel seduta wara l-elezzjonijiet.
Fl-istess ħin, il-President għandu jiābed l-attenzjoni ta' dawk l-awtoritajiet għaddispoŜizzjoniiet rilevanti għall-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 u jistedinhom jieħdu lmiŜuri meħtiega sabiex jevitaw kull inkompatibbiltà mal-kariga ta' Membru talParlament Ewropew.
2.
Kull Membru li l-elezzjoni tiegħu jkun mgħarraf biha l-Parlament għandu
jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament, li huwa ma
għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew fissens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976. Wara l-elezzjonijiet
āenerali, din id-dikjarazzjoni għandha ssir fejn hu possibbli mhux aktar tard minn sitt
ijiem qabel is-seduta kostituttiva tal-Parlament. Sakemm il-kredenzjali ta' Membru
jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deëiŜjoni fuq kwalunkwe tilwima u kemm-il darba
jkun iffirma minn qabel id-dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija aktar 'l fuq, ilMembru għandu jidħol fil-kariga tiegħu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u għandu
jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga.
Fejn ikun stabbilit minn fatti vverifikati minn sorsi disponibbli għall-pubbliku li
Membru għandu kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew,
fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament, fuq
informazzjoni provduta mill-President tiegħu, għandu jistabbilixxi li hemm post
vakanti.
3.
Fuq il-baŜi ta' rapport magħmul mill-kumitat responsabbli, il-Parlament
għandu jivverifika mingħajr dewmien il-kredenzjali u jiddeëiedi dwar il-validità talmandat ta' kull wieħed mill-Membri li jkunu għadhom kemm āew eletti kif ukoll dwar
xi kontestazzjoni skond id-dispoŜizzjonijiet ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, ħlief
għad-dispoŜizzjonijiet ibbaŜati fuq il-liāijiet elettorali nazzjonali.
4.
Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun ibbaŜat fuq in-notifika uffiëjali tarriŜultati sħaħ ta' l-elezzjoni min naħa ta' kull Stat Membru. Fin-notifika għandhom
ikunu speëifikati l-ismijiet tal-kandidati eletti u l-ismijiet ta' xi sostituti flimkien ma' lordni tagħhom skond ir-riŜultat tal-votazzjoni.
M'għandux ikun possibbli li tiāi kkonfermata l-validità tal-mandat ta' xi Membru jekk
ma jkunux saru d-dikjarazzjonijiet bil-miktub meħtieāa taħt dan l-Artikolu u l-Anness
I ta' dawn ir-regoli.
Fuq il-baŜi ta' rapport tal-kumitat, il-Parlament jista' f'kull ħin jieħu deëiŜjoni dwar xi
kontestazzjoni tal-validità tal-mandat ta' xi wieħed mill-Membri tiegħu.
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5.
Meta l-ħatra ta' Membru sseħħ minħabba l-irtirar ta' kandidati mill-istess
lista, il-kumitat responsabbli għall-verifika tal-kredenzjali għandu jiŜgura li dan lirtirar ikun sar skond l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u ta' lArtikolu 4(3).
6.
Il-kumitat għandu jiŜgura li kull informazzjoni li tista' teffettwa l-qadi taddmirijiet ta' xi Membru tal-Parlament Ewropew jew l-ordni tas-sostituti tintbagħat
minnufih lill-Parlament mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni,
b'indikazzjoni tad-data tas-seħħ fejn jikkonëerna xi ħatra.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jagħtu bidu għal proëedura li tista'
twassal għall-iskwalifika ta' Membru milli jieħu l-kariga, il-President għandu
jitlobhom biex iŜommuh infurmat regolarment dwar l-istadju li fih tkun waslet ilproëedura. Huwa għandu jirreferi l-kaŜ lill-kumitat responsabbli. Fuq proposta ta' dak
il-kumitat, il-Parlament jista' jieħu poŜizzjoni dwar il-kaŜ.
Artikolu 4 Tul tal-mandat tal-Membri
1.
Il-mandat tal-membri għandu jibda u jispiëëa skond kif imniŜŜel fl-Att tal20 ta' Settembru 1976. Jintemm ukoll mal-mewt jew mar-riŜenja.
2.
Kull membru għandu jibqa' fil-kariga sal-ftuħ ta' l-ewwel seduta talParlament wara l-elezzjonijiet.
3.
Membru li jkun se jirriŜenja għandu jgħarraf lill-President bir-riŜenja
tiegħu u bid-data li fiha r-riŜenja tkun ser sseħħ, liema data m'għandhiex tkun aktar
tard minn tliet xhur wara n-notifika. Din in-notifika għandu jkollha forma ta'
dokument uffiëjali mħejji fil-preŜenza tas-Segretarju Āenerali jew tar-rappreŜentant
tiegħu, iffirmat minn dan ta' l-aħħar u mill-Membru konëernat u ppreŜentat minnufih
lill-kumitat responsabbli li għandu jdaħħlu fl-aāenda ta' l-ewwel laqgħa tiegħu li tiāi
wara li jkun irëieva d-dokument.
Jekk il-kumitat responsabbli jqis li r-riŜenja ma tkunx skond l-ispirtu u l-kelma ta' lAtt tal-20 ta' Settembru 1976 huwa għandu jinforma b'dan lill-Parlament ħalli lParlament ikun jista' jistabilixxi jekk il-post ikunx vakanti jew le.
F'kaŜ li jiāi meqjus vakanti, il-post jitqies vakanti sa mid-data li l-Membru li jkun qed
jirriŜenja jkun niŜŜel fid-dokument uffiëjali. M'għandux jittieħed vot fil-Parlament
dwar dan.
Āiet introdotta proëedura simplifikata għal ëirkustanzi eëëezzjonali, b'mod partikulari
fejn ikun hemm sessjoni parzjali waħda jew aktar bejn id-data effettiva tar-riŜenja u lewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli u fejn, peress li l-post ma jkunx għadu āie
meqjus vakanti, il-grupp politiku li minnu jagħmel parti l-Membru li qed jirriŜenja ma
jkollux il-possibiltà li jpoāāi Membru minfloku waqt dawk is-sessjonijiet parzjali.
F'din il-proëedura, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli minn dawn il-kaŜi għandu ssetgħa li jeŜamina minnufih kull riŜenja nnotifikata kif jistħoqq u, fil-kaŜ fejn
kwalunkwe dewmien fil-kunsiderazzjoni tagħha jista' jkun ta' preāudizzju, li jirreferi
l-kaŜ lill-president tal-kumitat u jitolbu, skond il-paragrafu 3:
-

jew li jgħarraf lill-President għan-nom tal-kumitat li l-post jista' jitqies vakanti;

-

jew li jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-kumitat sabiex jeŜamina xi diffikultajiet
speëifiëi nnutati mir-rapporteur.
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4.
Fejn awtorità kompetenti ta' Stat Membru tinnotifika lill-President bittmiem tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew skond id-dispoŜizzjonijiet talLiāi ta' dak l-Istat Membru, b'riŜultat jew ta' inkompatibbiltajiet fis-sens ta' l-Artikolu
7(3) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976 jew ta' l-irtirar tal-mandat skond l-Artikolu
13(3) ta' dak l-Att, il-President għandu jinforma lill-Parlament li l-mandat spiëëa fiddata kkomunikata mill-Istat Membru u jistieden lill-Istat Membru jimla l-post vakanti
mingħajr dewmien.
Jekk l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni jew il-Membru
konëernat jgħarrfu lill-President dwar xi ħatra jew elezzjoni għal kariga li tkun
inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu
7(1) u (2) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976, il-President għandu jgħarraf lillParlament u l-Parlament għandu jistabilixi li hemm post vakanti.
5.
L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jew ta' l-Unjoni għandhom jgħarrfu lillPresident b'xi kariga li jkunu bi ħsiebhom jagħtu lil xi Membru. Il-President għandu
jirreferi lill-kumitat responsabbli l-kwistjoni tal-kompatibilità tal-kariga proposta ma'
l-ispirtu u l-kelma ta' l-Att tal-20 ta' Settembru 1976. Huwa għandu jgħarraf lillParlament, lill-Membru u lill-awtoritajiet konëernati bil-konkluŜjonijiet li jkun wasal
għalihom il-kumitat.
6.
Id-data tat-tmiem tal-kariga u d-data effettiva ta' post vakanti għandhom
jitqiesu kif imniŜŜel hawn taħt:
-

f'kaŜ ta' riŜenja, id-data li fiha l-Parlament iqis il-post bħala vakanti, skond innotifika tar-riŜenja;

-

f'kaŜ ta' ħatra jew elezzjoni għal kariga li hija inkompatibbli mal-kariga ta'
Membru tal-Parlament Ewropew, fis-sens ta' l-Artikolu 7(1) jew (2) ta' l-Att
tal-20 ta' Settembru 1976: id-data notifikata mill-awtoritajiet kompetenti ta' lIstati Membri jew ta' l-Unjoni jew mill-Membru konëernat.

7.
Meta l-Parlament jistabilixxi li jeŜisti post vakanti, għandu jgħarraf b'dan
lill-Istat Membru konëernat u jistiednu jimla il-kariga mingħajr dewmien.
8.
Kull kontestazzjoni li tikkonëerna l-validità tal-ħatra ta' Membru li lkredenzjali tiegħu ikunu diāà āew verifikati għandha tiāi rreferuta lill-kumitat
responsabbli, li min-naħa tiegħu għandu jirraporta minnufih lill-Parlament u mhux
aktar tard mill-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss.
9.
Il-Parlament jirriŜerva d-dritt li jiddikjara li l-ħatra li qed tiāi kkunsidrata
tkun invalida jew li jirrifjuta li jqis il-post vakanti jekk l-aëëettazzjoni jew it-tmiem
tal-kariga jkunu jidhru li huma bbaŜati fuq ineŜattezzi materjali jew fuq vizzju talkunsens.
Artikolu 5 Privileāāi u immunitajiet
1.
Il-Membri għandhom igawdu l-privileāāi u l-immunitajiet skond ilProtokoll dwar il-Privileāāi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, anness matTrattat tat-8 ta' April 1965 li jistabbilixxi l-Kunsill Uniku u l-Kummissjoni Unika talKomunitajiet Ewropej.
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2.
Malli l-President jiāi mgħarraf bl-elezzjoni tal-Membri, huwa għandu
joħroā permessi lill-Membri biex huma jkunu jistgħu jiëëirkulaw bla xkiel fl-Istati
Membri.
3.
Il-Membri għandhom jingħataw is-setgħa li jispezzjonaw il-fajls miŜmuma
mill-Parlament jew minn xi kumitat, ħlief fajls personali u ta' kontabilità li l-Membri
konëernati biss jingħatalhom il-permess li jispezzjonawhom. Eëëezzjonijiet għal din
ir-regola għall-immaniāājar ta' dokumenti li l-aëëess għalihom jista' ma jkunx
permess, skond ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u talKunsill dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u
tal-Kummissjoni għandhom jitniŜŜlu fl-Anness VIII ta' dawn ir-Regoli ta' Proëedura.
Artikolu 6 Tneħħija ta' l-immunità
1.
Fl-eŜerëizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileāāi u
immunitajiet, il-Parlament għandu qabel kollox iħares l-integrità tiegħu bħala
assemblea leāiŜlattiva demokratika u jiŜgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu filqadi ta' dmirijiethom.
2.
Kull talba indirizzata lill-President minn awtorità kompetenti ta' Stat
Membru sabiex titneħħa l-immunità ta' xi Membru għandha tiāi mħabbra filParlament u rriferuta lill-kumitat responsabbli.
3.
Kull talba indirizzata lill-President minn Membru jew ex-Membru biex
jiddefendi privileāāi u immunitajiet għandha tiāi mħabbra fil-Parlament u rriferuta
lill-kumitat responsabbli.
Il-Membru jew l-ex-Membru jistgħu jkunu rappreŜentati minn Membru ieħor. It-talba
ma tistax tiāi magħmula minn Membru ieħor mingħajr il-kunsens tal-Membru
kkonëernat.
4.
F'kaŜ ta' urāenza, f'ëirkustanzi fejn Membru jiāi arrestat jew fejn tinŜamm
il-libertà ta' moviment tiegħu bi ksur apparenti tal-privileāāi u l-immunitajiet tiegħu,
il-President, wara li jkun ħa l-parir tal-president u tar-rapporteur tal-kumitat
responsabbli, jista' jieħu inizjattiva biex jikkonferma l-privileāāi u l-immunitajiet talMembru kkonëernat. Il-President għandu jikkomunika l-inizjattiva tiegħu lill-kumitat
u jinforma lill-Parlament.
Artikolu 7 Proëeduri dwar l-immunità
1.
Il-kumitat responsabbli għandu jikkunsidra mingħajr dewmien u skond lordni li fih tressqu t-talbiet għat-tneħħija ta' l-immunità jew it-talbiet għall-ħarsien ta'
l-immunità u tal-privileāāi.
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.
3.
Il-kumitat jista' jitlob lill-awtorità kkonëernata għal informazzjoni jew
spjegazzjoni li l-kumitat iqis li hija meħtieāa sabiex ikun jista' jifforma opinjoni dwar
għandhiex l-immunità tiāi mneħħija jew imħarsa. Il-Membru kkonëernat għandu
jingħata l-opportunità li jinstema', jista' jāib miegħu dokumenti jew evidenza bilmiktub li jħoss li huma meħtieāa. Huwa jista' jkun rappreŜentat minn membru ieħor.
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4.
Jekk it-talba tfittex li tneħħi l-immunità għal iktar minn raāuni waħda, kull
waħda minn dawn ir-raāunijiet tista' tkun suāāetta għal deëiŜjoni separata. Ir-rapport
tal-kumitat jista', bħala eëëezzjoni, jipproponi li t-tneħħija ta' l-immunità tapplika biss
għal proëeduri ta' prosekuzzjoni u li, sakemm tingħata sentenza definittiva, il-Membru
għandu jkun immuni minn kull forma ta' detenzjoni jew limitazzjoni tal-libertà jew
minn kull miŜura li ma tħallihx iwettaq id-dmirijiet marbuta mal-mandat tiegħu.
5.
Meta jkun meħtieā li Membru jidher bħala xhud jew li jixhed bħala espert,
ma jkunx hemm għalfejn issir talba għat-tneħħija ta' l-immunità kemm-il darba:
-

il-Membru ma jkunx obbligat li jidher f'data jew f'ħin li ma jippermettulux li
jaqdi - jew joħolqulu diffikultà biex jaqdi - id-dmirijet parlamentari tiegħu,
jew kemm-il darba jkun jista' jipprovdi stqarrija bil-miktub jew f'kull forma
oħra li ma toħloqlux diffikultà fit-twettiq ta' l-obbligi parlamentari tiegħu;

-

il-Membru ma jkunx obbligat li jixhed dwar informazzjoni miksuba b'mod
kunfidenzjali fil-qadi tal-mandat tiegħu u li hu ma jkunx iħoss li għandu jagħti.

6.
F'kaŜi li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsien ta' l-immunità jew tal-privileāāi,
il-kumitat għandu jiddikjara jekk ië-ëirkustanzi jkunux jikkostitwixxu xkiel
amministrattiv jew xkiel ieħor mqiegħed għall-moviment ħieles tal-Membri li
jivvjaāāaw lejn jew mill-postijiet fejn jiltaqa' l-Parlament jew opinjoni espressa jew
vot mitfugħ fit-twettiq tal-mandat jew li jaqgħu fi ħdan l-Artikolu 10 tal-Protokoll
dwar Privileāāi u Immunitajiet li ma jidħlux fl-ambitu tal-liāi nazzjonali, u għandu
jagħmel proposta sabiex l-awtorità konëernata tiāi mistiedna tasal għallkonkluŜjonijiet meħtieāa.
7.
Il-kumitat jista' jagħti parir motivat dwar il-kompetenza ta' l-awtorità in
kwistjoni u dwar l-ammissibiltà tat-talba, iŜda fl-ebda ëirkustanza m'għandu
jippronunzja ruħu dwar il-ħtija jew l-innoëenza tal-Membru, u lanqas dwar jekk lopinjonijiet u l-atti attribwiti lilu jiāāustifikawx jew le l-prosekuzzjoni tiegħu, anke
jekk, waqt li jkun qed jikkunsidra t-talba, jikseb tagħrif dettaljat tal-fatti tal-kaŜ.
8.
Ir-rapport tal-kumitat għandu jitqiegħed fil-bidu ta' l-aāenda ta' l-ewwel
seduta wara l-jum li fih ikun imqiegħedfuq il-Mejda. Ebda emenda għallproposta/proposti għal deëiŜjoni ma tista' tiāi mqiegħda fuq il-Mejda.
Id-diskussjoni għandha tiāi ristretta għar-raāunijiet favur jew kontra kull proposta
biex titneħħa jew titħares l-immunità jew privileāā.
Mingħajr preāudizzju għall-Artikolu 151, il-Membru, li l-privileāāi u l-immunitajiet
tiegħu huma l-oāāett tal-kaŜ, m'għandux jieħu sehem fid-dibattitu.
Il-proposta/proposti għal deëiŜjoni li jinsabu fir-rapport għandu jittieħed vot fuqhom
fl-ewwel ħin ta' votazzjoni wara d-dibattitu.
Wara li l-Parlament ikun ikkunsidra l-kaŜ, għandu jittieħed vot individwali fuq kull
waħda mill-proposti li jinsabu fir-rapport. Jekk waħda mill-proposti tiāi miëħuda,
jitqies li tkun āiet adottata d-deëiŜjoni kuntrarja.
9.
Il-President għandu jikkomunika minnufih id-deëiŜjoni tal-Parlament lillMembru konëernat u lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru konëernat, b'talba li lPresident għandu jinŜamm infurmat dwar Ŝviluppi fil-proëedimenti rilevanti u dwar
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sentenzi āudizzjarji mogħtija bħala konsegwenza ta' dawn. Meta l-President jirëievi linformazzjoni għandu jgħaddiha lill-Parlament bil-mod li huwa jaħseb li jkun xieraq,
u jekk ikun meħtieā wara li jkun ikkonsulta l-kumitat responsabbli.
10.
Meta l-President jagħmel uŜu mis-setgħat mogħtija lilu mill-Artikolu 6(4),
il-kumitat responsabbli għandu jkun jaf bl-inizjattiva tal-President fil-laqgħa tiegħu ta'
wara. Jekk il-kumitat iħoss li huwa meħtieā, dan jista' jħejji rapport biex jiāi mressaq
quddiem il-Parlament.
11.
Il-kumitat għandu jittratta dawn l-affarijiet u juŜa d-dokumenti li jkun
irëieva bl-akbar kunfidenzjalità.
12.
Wara li jkun ikkonsulta l-Istati Membri, il-kumitat jista' jagħmel lista
indikattiva ta' l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri li jistgħu jressqu talba biex
titneħħa l-immunità ta' xi Membru.
13.
Kull talba għal informazzjoni dwar il-firxa tal-privileāāi u l-immunitajiet
tal-Membri magħmula minn awtorità kompetenti għandha tiāi ttrattata skond ir-regoli
t'hawn fuq.
Artikolu 8 Implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri
Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor, ir-regoli dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut talMembri tal-Parlament Ewropew għandhom jiāu stabbiliti mill-Bureau.
Artikolu 9 Interessi finanzjarji tal-Membri, standards ta' māiba u aëëess għallParlament
1.
Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-trasparenza ta' linteressi finanzjarji tal-Membri tiegħu, liema regoli għandhom ikunu mehmuŜa ma'
dawn ir-Regoli ta' Proëedura bħala anness1.
Dawn ir-regoli m'għandhom bl-ebda mod joħolqu preāudizzju jew restrizzjoni għallMembri fil-qadi tal-kariga tagħhom jew fi kwalunkwe attività politika jew ta'
xort'oħra li għandha x'taqsam ma' l-imsemmija kariga.
2.
L-imāiba tal-Membri għandha tkun ikkaratterizzata b'rispett reëiproku,
għandha tkun ibbaŜata fuq il-valuri u l-priëipji stabbiliti fit-testi baŜiëi li fuqhom hija
imsejsa l-Unjoni Ewropea, għandha tirrispetta d-dinjità tal-Parlament u m'għandiex
tikkomprometti t-tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari jew itellef il-paëi u l-kwiet
ta' kwalunkwe bini tal-Parlament.
In-nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn il-prinëipji jista' jwassal għal applikazzjoni talmiŜuri stipulati fl-Artikoli 152, 153 u 154.
3.
L-applikazzjoni ta' din ir-Regola bl-ebda mod m'għandha tnaqqas millħeāāa tad-dibattiti parlamentari jew tippreāudika l-libertà tal-kelma tal-Membri.
Għandha tkun ibbaŜata fuq rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-Membri, kif stipulat filliāi primarja u l-Istatut applikabbli għalihom.

1

Ara l-Anness I.
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Għandha tkun ibbaŜata fuq il-prinëipju ta' trasparenza u titwettaq b'mod tali li ddispoŜizzjonijiet relevanti jkunu ëari għall-Membri, li għandhom ikunu mgħarrfa
individwalment bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom.
4.
Il-Kwesturi għandu jkollhom ir-responsabbiltà li joħorāu permessi
nominattivi validi għal mhux aktar minn sena lil persuni li jkunu jixtiequ jidħlu filbini tal-Parlament ta' spiss bil-ħsieb li jwasslu informazzjoni lill-Membri fl-ambitu
tal-mandat parlamentari tagħhom fl-interess tagħhom personali jew f'dak ta' terzi
persuni.
Għal dan il-għan, dawn il-persuni jkunu meħtieāa li:
-

jirrispettaw il-kodiëi ta' māieba ppublikat bħala anness mar-Regoli ta'
Proëedura 2;

-

jiffirmaw reāistru miŜmum mill-Kwesturi.

Dan ir-reāistru għandu jitqiegħed għad-dispoŜizzjoni tal-publiku meta ssir talba
għalih, f'kull post tax-xogħol tal-Parlament u, fil-forma mħejjija mill-Kwesturi, fluffiëëji ta' informazzjoni tiegħu fl-Istati Membri.
Id-dispoŜizzjonijiet li jirregolaw l-applikazzjoni ta' dan il-paragrafu għandhom
jitniŜŜlu f'anness mar-Regoli ta' Proëedura3.
5.
Il-kodiëi ta' māiba u d-drittijiet u l-privileāāi ta' ex-Membri għandhom
jitħejjew b'deëiŜjoni tal-Bureau. M'għandhiex issir distinzjoni fit-trattament ta' exMembri.
Artikolu 10 Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiëëju Ewropew Kontra
l-Frodi (OLAF)
Ir-regoli komuni mniŜŜla fil-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta' Mejju 1999 dwar linvestigazzjonijiet interni mill-Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jinkludu lmiŜuri meħtieāa biex jiāu ffaëilitati l-investigazzjonijiet magħmula mill-Uffiëëju
għandhom ikunu applikabbli fil-Parlament, skond id-DeëiŜjoni tal-Parlament annessa
ma' dawn ir-Regoli ta' Proëedura 4.
Artikolu 11 Osservaturi
1.
Meta jkun āie ffirmat Trattat dwar l-adeŜjoni ta' xi Stat mal-Unjoni
Ewropea, il-President jista', wara li jkun kiseb il-qbil tal-Konferenza tal-Presidenti,
jistieden lill-parlament tal-Istat li qed jaderixxi biex, minn fost il-membri tiegħu stess,
jinnomina numru ta' osservaturi li jkun daqs in-nurmu ta' siāāijiet āejjienin filParlament Ewropew allokati lil dak l-Istat.
2.
Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu sehem fil-proëeduri tal-Parlament
sakemm jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' AdeŜjoni, u għandu jkollhom id-dritt li jitkellmu
fil-kumitati u l-gruppi politiëi. M'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorāu
għall-elezzjoni għal poŜizzjonijiet fi ħdan il-Parlament. Il-parteëipazzjoni tagħhom
m'għandu jkollha l-ebda effett legali fuq il-proëeduri tal-Parlament.
2

Ara l-Anness X.
Ara l-Anness X.
4
Ara l-Anness XI.
3
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3.
It-trattament tagħhom għandu jkun assimilat ma' dak ta' Membru talParlament f'dak li għandu x'jaqsam mal-uŜu tal-faëilitajiet tal-Parlament u r-rimborŜ
tal-ispejjeŜ li jāarrbu fl-attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.

KAPITOLU 2 UFFIêJALI TAL-PARLAMENT
Artikolu 12 President proviŜorju
1.
Fis-seduta li tinŜamm skont l-Artikolu 134(2), u fi kwalunkwe seduta oħra
miŜmuma bil-għan li jiāu eletti l-President u l-Bureau, il-President uxxenti jew, finnuqqas tiegħu, xi wieħed mill-Viëi Presidenti uxxenti fl-ordni ta' preëedenza jew, flassenza tagħhom, il-Membru li jkun Ŝamm il-mandat għall-itwal perijodu għandu
jippresiedi sakemm ikun elett il-President.
2.
M'għandu jsir l-ebda xogħol sakemm xi Membru jkun qiegħed jippresiedi
proviŜorjament skont il-paragrafu 1, ħlief jekk ix-xogħol ikollu x'jaqsam ma' lelezzjoni tal-President jew mal-verifika tal-kredenzjali.
Il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi proviŜorjament skont il-paragrafu 1 għandu
jeŜerëita s-setgħat tal-President imsemmija fl-Artikolu 3(2). Kull kwistjoni oħra li
għandha x' taqsam mal-verifika ta' kredenzjali li titqajjem waqt li hu jkun qiegħed
jippresiedi, għandha tkun riferuta lill-kumitat responsabbli mill-verifika talkredenzjali.
Artikolu 13 Nominazzjonijiet u dispoŜizzjonijiet āenerali
1.
Il-President, il-Viëi Presidenti u l-Kwesturi għandhom ikunu eletti b'vot
sigriet, skond id-dispoŜizzjonijiet ta' 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.
2.
Fl-elezzjoni tal-President, tal-Viëi Presidenti u tal-Kwesturi għandha
titqies il-ħtieāa li tiāi Ŝgurata b'mod āenerali rappreŜentazzjoni āusta ta' l-Istati
Membri u ta' fehmiet politiëi.
Artikolu 14 Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ
1.
Il-President għandu jkun elett l-ewwel. In-nominazzjonijiet għandhom
jingħataw qabel kull votazzjoni lill-Membru li jkun qiegħed jippresiedi
proviŜorjament skont l-Artikolu 12, li għandu jħabbarhom lill-Parlament. Jekk wara
tliet votazzjonijiet ebda kandidat ma jāib maāāoranza assoluta tal-voti mitfugħa, irraba' votazzjoni għandha tkun biss bejn dawk iŜ-Ŝewā kandidati li jkunu āabu l-akbar
numru ta' voti fit-tielet votazzjoni. F' kaŜ ta' voti ndaqs, l-aktar kandidat anzjan
għandu jiāi dikjarat elett.
2.
Malli jiāi elett il-President, il-Membru li jkun qiegħed jippresiedi
proviŜorjament skont l-Artikolu 12 m'għandux jibqa jippresiedi. Huwa biss ilPresident elett li jista' jagħmel l-indirizz tal-ftuħ.
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Artikolu 15 Elezzjoni ta' Viëi Presidenti
1.
Il-Viëi Presidenti għandhom imbagħad jiāu eletti fuq karta tal-vot waħda.
Dawk illi fl-ewwel votazzjoni, kemm-il darba n-numru ma jisboqx l-erbatax, iāibu
maāāoranza assoluta tal-voti mitfugħa għandhom ikunu dikjarati eletti fl-ordni
numeriku skond il-voti li jāibu. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas minnumru ta' karigi li jridu jimtlew, għandha ssir it-tieni votazzjoni skond l-istess
kundizzjonijiet sabiex jimtlew il-karigi li jkun fadal. Jekk tkun meħtieāa it-tielet
votazzjoni, maāāoranza relattiva għandha tkun biŜŜejjed għall-elezzjoni fil-karigi li
jkun fadal. Fil-kaŜ ta' riŜultat ndaqs, l-aktar kandidati anzjani għandhom ikunu
dikjarati eletti.
Għalkemm dan l-Artikolu, kuntrarju għall-Artikolu 14(1), ma jipprovdix espressament
għat-tfigħ ta' nominazzjonijiet āodda bejn votazzjoni u oħra matul l-elezzjoni għal
Viëi Presidenti, azzjoni ta' dan it-tip hija permissibbli għaliex il-Parlament, li huwa
korp sovran, għandu jkun jista' jikkunsidra l-kandidati kollha possibbli, speëjalment
billi n-nuqqas ta' din il-possibilita` jista' jfixkel l-iŜvolāiment kalm ta' l-elezzjoni.
2.
Bla ħsara għad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 18(1), il-Viëi Presidenti
għandu jkollhom preëedenza skond l-ordni li fih ikunu āew eletti u, fil-kaŜ ta' voti
ndaqs, skond l-eta`.
Meta ma jkunux āew eletti b'vot sigriet, l-ordni li fih jinqara isimhom lill-Kamra millPresident għandu jiddetermina l-ordni ta' preëedenza.
Artikolu 16 Elezzjoni ta' Kwesturi
Wara l-elezzjoni tal-Viëi Presidenti, il-Parlament għandu jeleāāi ħames Kwesturi
Il-Kwesturi għandhom ikunu eletti bl-istess proëedura bħall-Viëi Presidenti.
Artikolu 17 Tul tal-Kariga ta' Uffiëjali
1.
Il-mandat tal-President, tal-Viëi Presidenti u tal-Kwesturi għandu jkun ta'
sentejn u nofs.
Meta Membru jibdel il-grupp politiku tiegħu huwa jŜomm, sakemm jiskadi Ŝ-Ŝmien
tal-kariga ta' sentejn u nofs, kwalunkwe siāāu li jkollu fil-Bureau jew fil-Kulleāā talKwesturi.
2.
Jekk xi waħda minn dawn il-karigi ssir vakanti qabel ma jiskadi dan iŜŜmien, il-Membru elett għandu jservi biss għall-perjodu li jkun jifdal miŜ-Ŝmien talkariga tal-predeëessur tiegħu.
Artikolu 18 Postijiet vakanti
1.
Jekk ikun meħtieā li l-President, xi Viëi President jew xi Kwestur jinbidlu,
kull wieħed mis-suëëessuri rispettivi tagħhom għandu jiāi elett skond ir-regoli ta'
qabel.
Viëi President li jkun āie elett ādid għandu jieħu l-post tal-predeëessur tiegħu fl-ordni
ta' preëedenza.
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2.
Jekk il-kariga ta' President issir vakanti, l-ewwel Viëi President għandu
jieħu rwol ta' President sakemm jiāi elett il-President il-ādid.
Artikolu 19 Tmiem ta' kariga qabel iŜ-Ŝmien
Il-Konferenza tal-Presidenti, permezz ta' maāāoranza ta' tlieta minn kull ħamsa talvoti mitfugħa, liema voti jirrappreŜentaw mhux inqas minn tliet partiti politiëi, tista
tipproponi lill-Parlament sabiex titneħħa l-kariga ta' President, ta' Viëi President, ta'
Kwestur, ta' president jew ta' viëi president ta' kumitat, ta' president jew viëi president
ta' delegazzjoni inter-parlamentari, jew ta' kwalunkwe detentur ta' xi kariga elett millParlament, f'kaŜ li jinstab li l-Membru kkonëernat ikun ħati ta' māieba ħaŜina serja.
Din il-proposta għandha tiāi approvata mill-Parlament b'maāāoranza ta' Ŝewg terzi
tal-voti mitfugħa, li għandhom ikunu jirrapreŜentaw il-maāāoranza tal-Membri kollha
tiegħu.

KAPITOLU 3 KORPI U DMIRIJIET
Artikolu 20 Dmirijiet tal-President
1.
Il-President għandu jmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi
tiegħu skond il-kundizzjonijiet stipulati f'dawn l-artikoli. Huwa għandu jgawdi ssetgħat kollha meħtieāa sabiex jippresjedi l-proëeduri tal-Parlament u sabiex jiŜgura li
dawn jitmexxew kif għandu jkun.
Din id-dispoŜizzjoni tista' tiāi interpretata li tfisser li s-setgħat mogħtija minnha
jinkludu s-setgħa li wieħed iwaqqaf l-uŜu eëëessiv ta' mozzjonijiet bħal punti ta' ordni,
mozzjonijiet proëedurali, spjegazzjonijiet tal-vot u talbiet għal votazzjonijiet separati,
votazzjonijiet maqsuma jew votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet meta l-President ikun
konvint li dawn ikunu manifestament maħsuba biex joħolqu tħarbit imtawwal u gravi
tal-proëeduri tal-Kamra jew tad-drittijiet tal-Membri l-oħra u jkunu se jirriŜultaw
f'dan.
Is-setgħat mogħtija permezz ta' din id-dispoŜizzjoni jinkludu s-setgħa li jippreŜenta
testi għall-votazzjoni f'ordni differenti minn dak elenkat fid-dokument li fuqu tkun qed
issir il-votazzjoni. B'analoāija mad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 161(7), il-President
jista' jara li l-Parlament ikun jaqbel qabel jagħmel dan.
2.
Id-dmirijiet tal-President huma li jiftaħ, jissospendi u jagħlaq is-seduti; li
jagħti deëiŜjonijiet dwar l-ammissibilità ta' emendi, dwar mistoqsijiet lill-Kunsill u
lill-Kummissjoni, u dwar il-konformità ta' rapporti ma' dawn ir-Regoli; li jiŜgura losservanza ta' dawn ir-Regoli, li jŜomm l-ordni, li jsejjaħ lill-kelliema, li jagħlaq
diskussjonijiet, li jressaq kwistjonijiet biex jittieħed vot fuqhom u li jħabbar ir-riŜultat
tal-votazzjonijiet; u li jirreferi lill-kumitati dawk il-komunikazzjonijiet li jkunu
jikkonëernawhom.
3.
Il-President jista' jitkellem waqt diskussjoni biss sabiex jagħlaq jew sabiex
jitlob lill-kelliema jŜommu l-ordni. Jekk ikun jixtieq jieħu sehem f'diskussjoni, huwa
għandu jħalli s-Sedja u m'għandux jerāa jeħodha qabel ma tispiëëa d-diskussjoni.
4.
F'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkaŜjonijiet ëerimonjali u f'affarijiet
amministrattivi, legali u finanzjarji mill-President, li jista' jiddelega dawn is-setgħat.
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Artikolu 21 Dmirijiet tal-Viëi Presidenti
1.
Jekk il-President ikun assenti jew ma jkunx f'poŜizzjoni li jaqdi dmirijietu,
jew jekk ikun jixtieq li jieħu sehem f'diskussjoni skond l-Artikolu 20(3), wieħed millViëi Presidenti skond l-Artikolu 15(2) għandu jeħodlu postu.
2.
Il-Viëi Presidenti għandhom ukoll jaqdu d-dmirijiet mogħtija lilhom skond
l-Artikoli 23, 25(3) u (5) u 68(3).
3.
Il-President jista' jiddelega lill-Viëi Presidenti kwalunkwe dmir bħal ma hu
d-dmir li jirrappreŜenta lill-Parlemant f'ëerimonji speëifiëi u atti. B'mod partikulari, ilPresident jista' jinnomina lil wieħed mill-Viëi Presidenti sabiex jinkariga ruħu minn
ëerti responsabbiltajiet mogħtija lill-President fl-Artikoli 116(3) u 117(2).
Artikolu 22 KompoŜizzjoni tal-Bureau
1.
Il-Bureau għandu jkun kompost mill-President u mill-erbatax-il Viëi
President tal-Parlament.
2.

Il-Kwesturi għandhom ikunu membri tal-Bureau f'kapaëita` konsultattiva.

3.
deëiŜiv.

Jekk votazzjoni fil-Bureau tirriŜulta f'voti ndaqs, il-President ikollu l-vot

Artikolu 23 Dmirijiet tal-Bureau
1.
Il-Bureau għandu jaqdi d-dmirijiet mogħtija lilu skond ir-Regoli ta'
Proëedura.
2.
Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjonijiet dwar affarijiet ta' natura finanzjarja,
organizzattiva u amministrattiva li jikkonëernaw il-Membri jew l-organizzazzjoni
interna tal-Parlament u tas-Segretarjat u l-korpi tiegħu.
3.
Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjonijiet dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu
mat-tmexxija tas-seduti.
It-terminu 'tmexxija tas-seduti' jinkludi l-kwistjoni ta' l-imāiba tal-Membri fil-bini
kollu tal-Parlament.
4.
Il-Bureau għandu jadotta d-disposizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 33
dwar Membri mhux affiljati.
5.
Il-Bureau għandu jiddeëiedi dwar it-twaqqif ta' l-organigramma tasSegretarjat u jagħmel regolamenti dwar is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja ta'
l-uffiëjali u ta' impjegati oħra.
6.

Il-Bureau għandu jħejji l-abbozz preliminari tal-baāit tal-Parlament.

7.

Il-Bureau għandu jadotta l-linji gwida għall-kwesturi skond l-Artikolu 26.

8.
Il-Bureau għandu jkun l-awtorità responsabbli li tawtorizza laqgħat ta'
kumitati li jsiru barra mill-postijiet tax-xogħol tas-soltu, seduti, kif ukoll vjaāāi li jsiru
għal studju u għal ābir ta' informazzjoni minn rapporteurs.
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F'kaŜ li dawn il-laqgħat ikunu awtorizzati, l-arranāamenti lingwistiëi għandhom jiāu
stabbiliti skond il-lingwi uffiëjali uŜati u mitluba mill-membri u mis-sostituti talkumitat konëernat.
L-istess għandu japplika fil-kaŜ ta' delegazzjonijiet, ħlief fejn il-membri u s-sostituti
konëernati jiftiehmu mod ieħor.
9.

Il-Bureau għandu jaħtar is-Segretarju Āenerali skond l-Artikolu 207.

10.
Il-Bureau għandu jħejji r-regoli ta' implimentazzjoni skond ir-Regolament
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 2004/2003 dwar id-diŜposizzjonijiet li
jirregolaw il-partiti politiëi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar iffinanzjar tagħhom u
għandu, fl-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament, jassumi x-xogħol mogħti lilu
permezz ta' dawn ir-Regoli ta' Proëedura.
11.
Il-President u/jew il-Bureau jistgħu jagħtu lil xi membru jew lil membri
tal-Bureau dmirijiet āenerali jew speëifiëi li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi talPresident u/jew tal-Bureau. Fl-istess ħin għandu jkun speëifikat il-mod kif dawn iddmirijiet għandhom jitwettqu.
12.
Meta jkun elett Parlament ādid, il-Bureau li jkun se jispiëëa għandu jibqa'
fil-kariga sa l-ewwel seduta tal-Parlament il-ādid.
Artikolu 24 KompoŜizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti
1.
Il-Konferenza tal-Presidenti tkun magħmula mill-President tal-Parlament u
mill-presidenti tal-gruppi politiëi. Il-president ta' grupp politiku jista' jagħmel
arranāamenti sabiex ikun rappreŜentat minn xi membru tal-grupp tiegħu.
2.
Il-Membri mhux affiljati għandhom jiddelegaw wieħed minn fosthom
sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt
għall-vot.
3.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel ħilitha sabiex jintlaħaq
konsensus fuq kwistjonijiet riferiti lilha.
Meta ma jistax jintlaħaq kunsens, il-kwistjoni għandu jittieħed vot fuqha li jvarja
skond piŜ ibbaŜat fuq in-numru ta' Membri f'kull grupp politiku.
Artikolu 25 Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti
1.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha twettaq id-dmirijiet mogħtija lilha
skond ir-Regoli ta' Proëedura.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjonijiet dwar lorganizzazzjoni tax-xogħol tal-Parlament u ta' affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma'
ppjanar leāiŜlattiv.
3.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal
affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet u l-organi loħra ta' l-Unjoni Ewropea u mal-parlamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri. Il-Bureau
għandu jinnomina Ŝewā Viëi Presidenti li jkunu inkarigati mill-implimentazzjoni tarrelazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Huma għandhom jirrapurtaw lura
regolarment lill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan ir-rigward.
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4.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli għal
affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiŜi li m'humiex membri u
ma' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li m'humiex ta' l-Unjoni.
5.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun responsabbli biex torganizza
konsultazzjonijiet strutturati mas-soëjetà ëivili Ewropea dwar kwistjonijiet ewlenin.
Dan għandu jinkludi l-organizzazzjoni ta' dibattiti pubbliëi, li jkunu miftuħa għallparteëipazzjoni taë-ëittadini interessati, dwar suāāetti ta’ interess āenerali Ewropew.
Il-Bureau għandu jaħtar Viëi President responsabbli mill-implimentazzjoni ta’
konsultazzjonijiet ta' dan it-tip, li għandu jirrapporta lura lill-Konferenza talPresidenti.
6.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tħejji l-abbozz ta' l-aāenda għassessjonijiet parzjali tal-Parlament.
7.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorita responsabbli millkompoŜizzjoni u l-kompetenza ta' kumitati, kumitati ta' inkjesta u kumitati
parlamentari konāunti, delegazzjonijiet permanenti u delegazzjonijiet 'ad hoc'.
8.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeëiedi dwar kif għandhom jiāu
allokati is-siāāijiet fil-Kamra skond l-Artikolu 34.
9.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tkun l-awtorità responsabbli li
tawtorizza li jsiru rapporti fuq inizjattiva proprja.
10.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreŜenta proposti lill-Bureau dwar
affarijiet amministrattivi u baāitarji li jkollhom x'jaqsmu mal-gruppi politiëi.
Artikolu 26 Dmirijiet tal-Kwesturi
Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli għal affarijiet amministrattivi u finanzjarji
li jolqtu direttament lill-Membri, skond il-linji gwida stabbiliti mill-Bureau.
Artikolu 27 Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
1.
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tkun magħmula millpresidenti tal-kumitati permanenti jew temporanji kollha u għandha teleāāi l-president
tagħha.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tista' tagħmel
rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol tal-kumitati u
dwar il-preparazzjoni ta' l-abbozz ta' l-aāenda tas-sessjonijiet parzjali.
3.
Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lillKonferenza tal-Presidenti tal-Kumitati sabiex twettaq doveri speëifiëi.
Artikolu 28 Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet
1.
Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet għandha tkun magħmula
mill-presidenti tad-delegazzjonijiet interparlamentari permanenti kollha u għandha
teleāāi l-president tagħha.
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2.
Il-Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet tista' tagħmel
rakkomandazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti dwar ix-xogħol taddelegazzjonijiet.
3.
Il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti jistgħu jagħtu struzzjonijiet lillKonferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet sabiex twettaq dmirijiet speëifiëi.
Artikolu 29 Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti
1.
Il-minuti tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu
tradotti fil-lingwi uffiëjali, stampati u mqassma lill-Membri kollha tal-Parlament u
għandhom ikunu aëëessibbli għall-pubbliku, ħlief jekk il-Bureau jew il-Konferenza
tal-Presidenti, f'kaŜi eëëezzjonali u għal raāunijiet ta' kunfidenzjalità, kif stipulat flArtikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament (KE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru.
1049/2001, jiddeëiedu mod ieħor dwar ëerti punti tal-minuti.
2.
Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet li jkollhom x'jaqsmu max-xogħol
tal-Bureau, tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Kwesturi. Dawn il-mistoqsijiet
għandhom jiāu ppreŜentati lill-President bil-miktub, innotifikati lill-Membri u
ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, flimkien mat-tweāibiet li jingħataw, fi
Ŝmien tletin jum minn meta jitqiegħdu fuq il-Mejda.

KAPITOLU 4 GRUPPI POLITIêI
Artikolu 30 Tiswir ta' gruppi politiëi
1.

Il-Membri jistgħu jingħaqdu fi gruppi skond l-affinitajiet politiëi tagħhom.

Il-Parlament normalment m'għandux għalfejn jevalwa l-affinità politika tal-membri
ta' grupp. Meta jsawwru grupp flimkien skond dan l-Artikolu, il-Membri konëernati
jaëëettaw bħala definizzjoni li huma għandhom affinità politika. Huwa biss meta din
tiāi miëħuda mill-Membri konëernati li jkun meħtieā li l-Parlament jevalwa jekk dan
il-grupp āiex imwaqqaf f'konformità mar-Regoli.
2.
Grupp politiku għandu jkun magħmul minn Membri eletti minn mhux
inqas minn kwart ta' l-Istati Membri. In-numru ta’ Membri meħtieā biex jissawwar
grupp politiku għandu jkun ta’ ħamsa u għoxrin.
3.
Meta grupp jinŜel taħt il-limitu meħtieā, il-President, bi ftehim malKonferenza tal-Presidenti, jista’ jippermetti li l-grupp ikompli jeŜisti sas-seduta
kostituttiva tal-Parlament li jkun imiss, kemm-il darba jintlaħqu l-kundizzjonijiet li
āejjin:
-

il-membri jkomplu jirrappreŜentaw mhux inqas minn wieħed minn kull ħames
Stati Membri;

-

il-grupp ikun ilu jeŜisti għal perjodu ta’ aktar minn sena.

Il-President m’għandux japplika din id-deroga fejn ikun hemm biŜŜejjed evidenza li
wieħed jissuspetta li tkun qed tiāi abbuŜata.
4.

Membru ma jistax ikun f'iktar minn grupp wieħed.
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5.
Il-President għandu jkun mgħarraf permezz ta' stqarrija meta jitwaqqaf
grupp politiku. Din l-istqarrija għandha tispeëifika l-isem tal-grupp, il-membri u lBureau tiegħu.
6.
Din l-istqarrija għandha tiāi ppubblikata fil-Āurnal Uffiëjali ta' l-Unjoni
Ewropea.
Artikolu 31 Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiëi
1.
Il-gruppi politiëi għandhom iwettqu dmirijiethom bħala parti millattivitajiet ta' l-Unjoni, inkluŜi l-ħidmiet allokati lilhom mir-Regoli ta' Proëedura. Ilgruppi politiëi għandhom ikunu provduti b'segretarjat skond l-organigramma tasSegretarjat, b'faëilitajiet amministrattivi u bil-fondi previsti mill-baāit tal-Parlament.
2.
Il-Bureau għandu jħejji r-regoli dwar il-forniment, l-implimentazzjoni u lissorveljar ta' dawk il-faëilitajiet u approprjazzjonijiet, kif ukoll dwar id-delegi relatati
ta' setgħat għall-implimentazzjoni tal-baāit.
3.
Dawk ir-regoli għandhom jiddeterminaw il-konsegwenzi amministrattivi u
finanzjarji f'kaŜ li grupp politiku jiāi xolt.
Artikolu 32 Intergruppi
1.
Membri individwali jistgħu jiffurmaw Intergruppi, jew gruppi mhux
uffiëjali oħrajn ta' Membri, minn fost il-gruppi politiëi kollha biex jiāu organizzati
skambji informali ta’ fehmiet dwar kwistjonijiet speëifiëi, bil-parteëipazzjoni ta'
membri ta’ kumitati parlamentari differenti, u biex jiāi promoss il-kuntatt bejn ilMembri u s-soëjetà ëivili.
2.
Dawn il-gruppi ma jistgħux jinvolvu ruħhom f’attivitajiet li jistgħu
jirriŜultaw f’konfuŜjoni mal-attivitajiet uffiëjali tal-Parlament jew tal-korpi tiegħu.
Kemm-il darba jiāu rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli li jirregolaw listabbiliment ta' dawn il-gruppi, kif adottati mill-Bureau, il-gruppi politiëi jistgħu
jiffaëilitaw l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi billi jipprovdulhom appoāā loāistiku. Dawn
il-gruppi għandhom jiddikjaraw kwalunkwe appoāā minn barra skont l-Anness I.
Artikolu 33 Membri mhux affiljati
1.
Membri mhux affiljati għandhom jiāu provduti b'segretarjat. Larranāamenti dettaljati għandhom jiāu stabbiliti mill-Bureau fuq proposta tasSegretarju Āenerali.
2.
Il-Bureau għandu jiddetermina wkoll l-istatus u d-drittijiet parlamentari ta'
dawn il-Membri.
3.
Il-Bureau għandu wkoll iħejji r-regoli dwar il-forniment, limplimentazzjoni u l-verifika tal-fondi mdaħħla fil-baāit tal-Parlament biex ikopru lispejjeŜ segretarjali u amministrattivi tal-Membri mhux affiljati.
Artikolu 34 Allokazzjoni ta' siāāijiet fil-Kamra
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeëiedi kif għandhom jiāu allokati s-siāāijiet
fil-Kamra fost il-gruppi politiëi, fost il-Membri mhux affiljati u fost l-istituzzjonijiet
ta' l-Unjoni Ewropea.
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TITOLU II PROêEDURI LEĀISLATTIVI, TAL-BAĀIT U
OĦRAJN
KAPITOLU 1 PROêEDURI LEĀIśLATTIVI DISPOśIZZJONIJIET ĀENERALI
Artikolu 35 Il-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni
1.
Il-Parlament għandu jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill
sabiex jiddetermina l-ippjanar leāiŜlattiv ta' l-Unjoni Ewropea.
Il-Parlament u l-Kummissjoni għandhom jikkoperaw fil-preparazzjoni tal-programm
leāiŜlattiv u fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni skond l-iskeda u l-arranāamenti
miftiehma bejn iŜ-Ŝewā istituzzjonijiet u annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proëedura.5
2.
F'ëirkustanzi urāenti u mhux previsti, istituzzjoni tista', fuq inizjattiva
tagħha u skond il-proëeduri mniŜŜla fit-Trattati, tipproponi Ŝ-Ŝieda ta' miŜura
leāiŜlattiva mal-miŜuri proposti fil-Programm LeāiŜlattiv.
3.
Il-President għandu jgħaddi r-riŜoluzzjoni adottata mill-Parlament lillistituzzjonijiet l-oħra li jipparteëipaw fil-proëedura leāiŜlattiva u lill-parlamenti ta' lIstati Membri.
Il-President għandu jistaqsi lill-Kunsill sabiex jesprimi opinjoni fuq il-Programm
LeāiŜlattiv Annwali tal-Kummissjoni kif ukoll fuq ir-riŜoluzzjoni tal-Parlament.
4.
Fejn istituzzjoni ma tkunx tista timxi mal-kalendarju stabbilit għaliha,
għandha tgħarraf lill-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-raāunijiet għad-dewmien u
tipproponi kalendarju ādid.
Artikolu 36 EŜami tar-rispett tad-drittijiet fundamentali, tal-prinëipji tassussidjarjetà u tal-proporzjonalità, ta' l-istat tad-dritt u ta' implikazzjonijiet
finanzjarji
Waqt l-eŜami ta' proposta leāiŜlattiva, il-Parlament għandu jagħti attenzjoni
partikulari lir-rispett tad-drittijiet fundamentali u b'mod partikulari biex l-att
leāiŜlattiv jkun konformi mal-Karta ta' l-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet
Fundamentali, il-prinëipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u l-istat tad-dritt. Barra
minn hekk, fejn proposta jkollha implikazzjonijet finanzjarji, il-Parlament għandu
jistabbilixxi jekk ikunux ipprovduti riŜorsi finanzjarji suffiëjenti.
Artikolu 37 Verifika tal-baŜi legali
1.
Għal kull proposta tal-Kummissjoni u għal dokumenti oħra ta' natura
leāiŜlattiva tal-Kummissjoni l-kumitat responsabbli għandu l-ewwel jivverifika l-baŜi
legali.
2.
Jekk il-kumitat responsabbli jikkontesta kemm tkun valida u kemm tkun
xierqa l-baŜi legali, anke fil-kuntest tal-verifika skond l-Artikolu 5 tat-Trattat KE,
huwa għandu jitlob l-opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali.
5
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3.
Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jista' wkoll, fuq inizjattiva
tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-baŜi legali tal-proposti ppreŜentati millKummissjoni. F'kaŜi bħal dawn, għandu jinforma lill-kumitat responsabbli kif
suppost.
4.
Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jiddeëiedi li jikkontesta
kemm tkun valida u kemm tkun xierqa l-baŜi legali, huwa għandu jirraporta ilkonkluŜjonijiet tiegħu lill-Parlament. Il-Parlament għandu jivvota fuq din ilkontestazzjoni qabel ma jivvota fuq il-kontenut tal-proposta.
5.
M'humiex ammissibbli emendi mqiegħda fuq il-Mejda fil-Parlament
sabiex tinbidel il-baŜi legali ta' proposta tal-Kummissjoni, jekk il-kumitat
responsabbli jew il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali ma jkunux kkontestaw
il-validità jew ix-xerqien tal-baŜi legali.
6.
Jekk il-Kummissjoni ma taqbilx li l-proposta tagħha għandha tigi
emendata sabiex tikkonforma mal-baŜi legali approvata mill-Parlament, ir-rapporteur
jew il-president tal-kumitat responsabbli għall-affarjiiet legali jew tal-kumitat
responsabbli jistgħu jipproponu li l-votazzjoni fuq il-kontenut tal-proposta tiāi
posposta għal seduta suëëessiva.
Artikolu 38 Verifika ta' kompatibilità finanzjarja
1.
Bla ħsara għall-Artikolu 43, il-kumitat responsabbli għandu jivverifika lkompatibilità finanzjarja ta' kull proposta tal-Kummissjoni u kull dokument ieħor ta'
natura leāiŜlattiva mal-qafas finanzjarju plurijennali.
2.
Meta l-kumitat responsabbli jemenda l-allokazzjoni finanzjarja ta' l-att li
qed jeŜamina, għandu jitlob il-fehma tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet dwar ilbaāit.
3.
Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet dwar il-baāit jista' wkoll, fuq
inizjattiva tiegħu stess, jittratta mistoqsijiet dwar il-kompatibilità finanzjarja talproposti ppreŜentati mill-Kummissjoni. F'kaŜi bħal dawn, għandu jirreferi lill-kumitat
responsabbli kif suppost.
4.
Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet dwar il-baāit jiddeëiedi li
jikkontesta il-kompatibilità finanzjarja, għandu jirraporta l-konkluŜjonijiet tiegħu lillParlament li għandu jressaqhom biex jittieħed vot fuqhom.
5.
Att iddikjarat inkompatibbli jista' jiāi adottat mill-Parlament bla ħsara
għad-deëiŜjonijiet ta' l-Awtorità dwar il-Baāit.
Artikolu 39 Aëëess għal dokumenti u l-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament
1.
Matul il-proëedura leāiŜlattiva kollha, il-Parlament u l-kumitati tiegħu
għandhom jitolbu aëëess għad-dokumenti kollha li għandhom x'jaqsmu mal-proposti
tal-Kummissjoni, bl-istess kundizzjonijiet li jgawdu l-Kunsill u l-gruppi ta' ħidma
tiegħu.
2.
Waqt l-eŜami ta' proposta tal-Kummissjoni, il-kumitat responsabbli
għandu jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iŜommuh infurmat dwar il-progress
ta' din il-proposta fi ħdan il-Kunsill u l-gruppi ta' ħidma tiegħu, u b'mod partikulari
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biex iŜommuh infurmat dwar l-iŜvilupp ta' kull kompromess li jkun se jemenda
sostanzjalment il-proposta oriāinali tal-Kummissjoni jew dwar l-intenzjoni talKummissjoni li tirtira l-proposta tagħha.
Artikolu 40 RappreŜentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill
Meta l-Kunsill jistieden lill-Parlament biex jieħu sehem f'laqgħa tal-Kunsill li fiha lKunsill jaāixxi f'kapacità leāiŜlattiva, il-President għandu jitlob lill-president jew lirrapporteur tal-kumitat responsabbli, jew lil xi Membru ieħor maħtur mill-kumitat,
biex jirrappreŜenta lill-Parlament.
Artikolu 41 Id-drittijiet ta' inizjattiva mogħtija lill-Parlament mit-Trattati
F'kaŜijiet fejn it-Trattati jagħtu dritt ta' inizjattiva lill-Parlament, il-kumitat
responsabbli jista' jiddeëiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja
Ir-rapport għandu jinkludi:
a) mozzjoni għal riŜoluzzjoni;
b) fejn hu xieraq, abbozz ta' deëiŜjoni jew abbozz ta' proposta;
c) stqarrija spjegattiva li tinkludi, fejn ikun xieraq, dikjarazzjoni finanzjarja.
Fejn l-adozzjoni ta' att mill-Parlament jeħtieā l-approvazzjoni jew il-kunsens talKunsill u l-opinjoni jew il-kunsens tal-Kummissjoni, il-Parlament jista', wara lvotazzjoni għall-att propost, u fuq proposta tar-rapporteur, jiddeëiedi li jipposponi lvotazzjoni tal-mozzjoni għal riŜoluzzjoni sakemm il-Kunsill jew il-Kummissjoni
jkunu ddikjaraw il-poŜizzjoni tagħhom.
Artikolu 42 Inizjattiva skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE
1.
Il-Parlament jista', billi jadotta riŜoluzzjoni fuq il-baŜi ta' rapport fuq
inizjattiva proprja li jsir mill-kumitat responsabbli imħejji skond l-Artikolu 48,
jagħmel talba lill-Kummissjoni, skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE, sabiex tressaq
quddiemu kull proposta xierqa sabiex jiāu adottati atti āodda jew jiāu emendati atti
eŜistenti. Ir-riŜoluzzjoni għandha tiāi adottata mill-maāāoranza tal-Membri kollha talParlament fil-votazzjoni aħħarija. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu
ta' Ŝmien għall-preŜentazzjoni ta' din il-proposta.
2.
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda proposta għal att Komunitarju
fuq il-baŜi tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skond l-Artikolu 192 tatTrattat KE.
3.
Il-proposta għandha tiāi ppreŜentata lill-President, li għandu jirreferiha lillkumitat responsabbli għall-kunsiderazzjoni. Qabel ma ssir din ir-riferenza, il-proposta
għandha tiāi tradotta f'dawk il-lingwi uffiëjali li l-president ta' dak il-kumitat iqis li
huma meħtieāa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja. Il-kumitat għandu jieħu
deëiŜjoni dwar azzjoni ulterjuri fi Ŝmien tliet xhur minn meta ssir ir-riferenza u wara li
jkun instema' l-awtur tal-proposta.
Fejn il-kumitat jiddeëidi li jippreŜenta proposta lill-Parlament skond il-proëedura
stabbilita fl-Artikolu 48, l-awtur tal-proposta għandu jissemma b'ismu fit-titolu tarrapport.
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4.
Ir-riŜoluzzjoni tal-Parlament għandha tindika l-baŜi legali xierqa u tiāi
akkumpanjata minn rakkomandazzjonijiet dettaljati rigward il-kontenut tal-proposti
meħtieāa li għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinëipju ta'
sussidjarjetà.
5.
F'kaŜ li proposta jkollha implikazzjonijiet finanzjarji, il-Parlament għandu
jindika kif jistgħu jiāu pprovduti riŜorsi finanzjarji adegwati.
6.
Il-kumitat responsabbli għandu jikkontrolla l-progress fil-preparazzjoni ta'
kull proposta leāiŜlattiva mħejjija wara talba speëifika mill-Parlament.
Artikolu 43 EŜami ta' dokumenti leāiŜlattivi
1.
Il-proposti mill-Kummissjoni u dokumenti oħra ta' natura leāiŜlattiva
għandhom jiāu referuti mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eŜami.
Fil-kaŜ ta' dubju, il-President jista' japplika l-Artikolu 188(2) qabel jitħabbar filParlament li dawn id-dokumenti āew referuti lill-kumitat responsabbli.
Fejn proposta tkun mniŜŜla fil-Programm LeāiŜlattiv Annwali, il-kumitat responsabbli
jista' jiddeëiedi li jaħtar rapporteur biex isegwi l-faŜi preparatorja tal-proposta.
Konsultazzjonijiet mill-Kunsill jew talbiet għal opinjoni mill-Kummissjoni għandhom
jintbagħtu mill-President lill-kumitat responsabbli mill-eŜami tal-proposta
kkonëernata.
Id-dispoŜizzjonijiet għall-ewwel qari stipulati fl-Artikoli 36 sa 42, 53 sa 60 u 71
għandhom japplikaw fil-kaŜ tal-proposti leāiŜlattivi anke jekk ikunu jeħtieāu qari
wieħed, tnejn jew tlieta.
2.
Il-poŜizzjonijiet komuni mill-Kunsill għandhom jiāu referuti lill-kumitat
responsabbli biex jiāu eŜaminati fl-ewwel qari.
Id-dispoŜizzjonijiet dwar it-tieni qari mniŜŜla fl-Artikoli 61 sa 66 u 72 għandhom
japplikaw għall-poŜizzjonijiet komuni.
3.
Waqt il-proëedura ta' konëiljazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill li tiāi
wara t-tieni qari, ma jistax ikun hemm referenza lura lill-kumitat.
Id-dispoŜizzjonijiet dwar it-tielet qari mniŜzla fl-Artikoli 67, 68 u 69 għandhom
japplikaw fil-kaŜ tal-proëedura ta' konëiljazzjoni.
4.
L-Artikoli 45, 46, 49, 55(1) u (3) u 56, 57 u 175 m' għandhomx japplikaw
waqt it-tieni u t-tielet qari.
5.
Fil-kaŜ ta' konflitt bejn dispoŜizzjoni tar-Regoli ta' Proëedura li għandha
x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari u kull dispoŜizzjoni oħra tar-Regoli, id-dispoŜizzjoni
li għandha x'taqsam mat-tieni u t-tielet qari għandha tieħu l-preëedenza.
Artikolu 44 Konsultazzjoni dwar inizjattivi preŜentati minn Stat Membru
1.
Inizjattivi ppreŜentati minn Stat Membru skond l-Artikolu 67 (1) tatTrattat KE jew l-Artikoli 34 (2) u 42 tat-Trattat UE għandhom jiāu trattati skond dan
l-Artikolu u skond l-Artikoli 36 sa 39, 43 u 55.
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2.
Il-kumitat responsabbli jista' jistieden rappreŜentant ta' l-Istat Membru li
ħareā bl-inizjattiva biex jippreŜentaha lill-kumitat. Ir-rappreŜentant jista' jiāi
akkompanjat mill-Presidenza tal-Kunsill.
3.
Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi għall-votazzjoni, għandu jistaqsi
lill-Kummissjoni jekk ippreparatx poŜizzjoni fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-kaŜ,
jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex tiddikjara l-poŜizzjoni tagħha lill-kumitat.
4.
Fejn Ŝewā proposti jew aktar li joriāinaw mill-Kummissjoni u/jew minn
Stat Membru bl-istess għan leāiŜlattiv 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 lemendi u jsemmi it-testi l-oħra kollha fir-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva.
5.
Il-perjodu taŜ-Ŝmien imsemmi fl-Artikolu 39(1) tat-Trattat UE għandu
jibda meta jitħabbar f'seduta plenarja li l-Parlament ikun irëieva inizjattiva bil-lingwi
uffiëjali, flimkien ma' nota spjegattiva li tikkonferma li l-inizjattiva tkun konformi
mal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinëipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
annessi mat-Trattat KE.

KAPITOLU 2 PROêEDURI FIL-KUMITAT
Artikolu 45 Rapporti leāiŜlattivi
1.
Il-president tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet xi proposta talKummissjoni għandu jipproponi lill-kumitat il-proëedura li għandha tkun segwita.
2.
Wara li tittieħed deëiŜjoni dwar il-proëedura li għandha tiāi segwita, u jekk
l-Artikolu 46 ma jkunx japplika, il-kumitat għandu jaħtar rapporteur dwar il-proposta
tal-Kummissjoni minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti
jekk ikun għadu ma għamilx dan fuq il-baŜi tal-programm leāiŜlattiv annwali
miftiehem skond l-Artikolu 35.
3.

Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
a) abbozzi ta' emendi, jekk ikun hemm, għall-proposta, flimkien ma', jekk ikun
il-kaŜ, āustifikazzjonijiet qosra li għandhom ikunu r-responsabiltà tarrapporteur u m'għandhux jittieħed vot fuqhom;
b) abbozz ta' riŜoluzzjoni leāiŜlattiva, skond l-Artikolu 55(2);
c) jekk ikun il-kaŜ, nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li
tistabbilixxi l-impatt finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju
plurijennali.

Artikolu 46 Proëedura simplifikata
1.
Wara l-ewwel diskussjoni dwar proposta leāiŜlattiva, il-president talkumitat jista' jipproponi li din tkun approvata mingħajr emendi. Ħlief jekk ikun hemm
oāāezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat, ilpresident tal-kumitat għandu jippreŜenta lill-Parlament rapport li japprova l-proposta.
L-Artikolu 138(1), it-tieni sub-paragrafu, (2) u (4) għandu japplika.
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2.
Inkella, il-president tal-kumitat jista' jipproponi li huwa jew ir-rapporteur
jagħmlu abbozz ta' sett ta' emendi li jirriflettu d-diskussjoni tal-kumitat. Jekk ilkumitat jaqbel ma dan, dawn l-emendi għandhom jintbagħtu lill-membri tal-kumitat.
Ħlief jekk ikun hemm oāāezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra talmembri tal-kumitat fil-limitu ta' Ŝmien mogħti, li m'għandux ikun inqas minn wieħed
u għoxrin āurnata mid-data ta' meta jintbagħat, ir-rapport għandu jitqies li kien adottat
mill-kumitat. F'dan il-kaŜ l-abbozz ta' riŜoluzzjoni leāiŜlattiva u l-emendi għandhom
jiāu ppreŜentati lill-Parlament mingħajr dibattitu skond l-Artikolu 138(1), it-tieni subparagrafu, (2) u (4).
3.
Jekk ikun hemm oāāezzjoni minn mill-inqas wieħed minn kull għaxra talmembri tal-kumitat, l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fil-laqgħa tal-kumitat li
jkun imiss.
4.
L-ewwel u t-tieni sentenza ta' l-ewwel paragrafu, u l-ewwel, it-tieni u ttielet sentenza tat-tieni paragrafu u t-tielet paragrafu għandhom japplikaw, 'mutatis
mutandis', fir-rigward ta' opinjonijiet tal-kumitati skond it-tifsira ta' l-Artikolu 49.
Artikolu 47 Rapporti mhux leāiŜlattivi
1.
Meta kumitat iħejji rapport mhux leāiŜlattiv, il-kumitat għandu jaħtar
rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew minn fost is-sostituti permanenti.
2.
Ir-rapporteur għandu jkollu r-responsabiltà li jipprepara r-rapport talkumitat u li jippreŜentah lill-Parlament f'isem il-kumitat.
3.

Ir-rapport tal-kumitat għandu jkun fih:
a) mozzjoni għal riŜoluzzjoni;
b) nota spjegattiva li tinkludi dikjarazzjoni finanzjarja li tistabilixxi l-impatt
finanzjarju u l-kompatibilità tiegħu mal-qafas finanzjarju plurijennali;
c) it-testi ta' mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet li għandhom ikunu inkluŜi skond lArtikolu 120(4).

Artikolu 48 Rapporti fuq inizjattiva proprja
1.
Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport u li jippreŜenta lill-Parlament
mozzjoni għal riŜoluzzjoni dwar xi suāāett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li
dwaru la kien ikkonsultat u lanqas intalab jagħti opinjoni skond l-Artikolu 188(1),
jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti. Meta din lawtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raāuni. Fejn is-suāāett tarrapport ikun proposta mqiegħda fuq il-Mejda minn Membru skond l-Artikolu 42(2), lawtorizzazzjoni tista' tiāi miëħuda biss jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5
ta' l-Istatut tal-Membri u fl-Artikolu 192 tat-Trattat KE ma jiāux sodisfatti.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni għal talbiet għal awtorizzazzjoni
għat-tħejjija ta' rapporti skond il-paragrafu 1 fuq il-baŜi tad-dispoŜizzjonijiet ta'
implimentazzjoni li għandha tistabilixxi hija stess. Jekk il-kompetenza ta' kumitat li
jħejji rapport tiāi kontestata, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni fi
Ŝmien sitt āimgħat fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti talKumitati, jew, jekk ma jkun hemm ebda rakkomandazzjoni ta' dan it-tip, millPresident ta' din ta' l-aħħar. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti tonqos milli tieħu
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deëiŜjoni f'dak iŜ-Ŝmien, ir-rakkomandazzjoni għandha tiāi dikjarata li āiet approvata.
2.
Il-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet li jkunu f' rapporti fuq inizjattiva
proprja għandhom jiāu eŜaminati mill-Parlament skond il-proëedura bi preŜentazzjoni
qasira stipulata fl-Artikolu 139. Emendi għal mozzjonijiet għal riŜoluzzjoniijiet bħal
dawn għandhom ikunu ammissibbli biss biex jitqiesu fil-plenarja jekk jitqiegħdu fuq
il-Mejda mir-rapporteur biex jitqies tagħrif ādid jew minn mhux inqas minn wieħed
minn kull għaxra tal-Membri tal-Parlament. Il-gruppi politiëi jistgħu iqiegħdu fuq ilMejda mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet alternattivi skond l-Artikolu 157(4). Dan ilparagrafu m'għandux japplika fejn is-suāāett tar-rapport jikkwalifika għal dibattitu ta'
prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal skond id-dritt ta' inizjattiva msemmi flArtikoli 41 jew 42, jew fejn ir-rapport jista' jitqies bħala rapport strateāiku skond ilkriterji stipulati mill-Konferenza tal-Presidenti.6
3.
Fejn is-suāāett tar-rapport jaqa' taħt id-dritt ta' inizjattiva msemmi flArtikolu 41, l-awtorizzazzjoni tista' tinŜamm biss fuq il-baŜi li l-kundizzjonijiet
stipulati fit-Trattati ma āewx sodisfatti.
4.
Fil-kaŜijiet imsemmija fl-Artikolu 41 u l-Artikolu 42, il-Konferenza talPresidenti għandha tieħu deëiŜjoni fi Ŝmien xahrejn.
Artikolu 49 Opinjonijiet ta' kumitati
1.
Jekk il-kumitat li quddiemu tkun tressqet għall-ewwel darba l-mistoqsija
jkun jixtieq li jisma' l-fehmiet ta' kumitat ieħor, jew jekk kumitat ieħor ikun jixtieq
jagħti l-fehmiet tiegħu dwar ir-rapport tal-kumitat li quddiemu tkun tressqet għallewwel darba l-mistoqsija, dawn il-kumitati jistgħu jitolbu lill-President biex, skond lArtikolu 188(3), wieħed mill-kumitati jiāi nominat bħala l-kumitat responsabbli u lieħor bħala l-kumitat li jintalab jagħti opinjoni.
2.
Fil-kaŜ ta' dokumenti ta' natura leāiŜlattiva skond it-tifsira ta' l-Artikolu
43(1), l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'abbozzi ta' emendi għat-test li jkun tressaq
quddiem il-kumitat flimkien ma', jekk ikun il-kaŜ, āustifikazzjonijiet qosra. Dawn ilāustifikazzjonijiet għandhom ikunu r-responsabilità tar-rapporteur għall-opinjoni u
m'għandhomx jitressqu għall-vot. Jekk ikun meħtieā, il-kumitat jista' jippreŜenta
āustifikazzjoni qasira bil-miktub għall-opinjoni bħala oāāett sħiħ.
Fil-kaŜ ta' testi mhux leāiŜlattivi, l-opinjoni għandha tkun tikkonsisti f'suāāerimenti li
jolqtu partijiet mill-mozzjoni għal riŜoluzzjoni ppreŜentata mill-kumitat responsabbli.
Il-kumitat responsabbli għandu jivvota fuq dawn l-abbozzi ta' emendi jew
suāāerimenti.
L-opinjonijiet għandhom ikunu biss dwar dawk il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt l-oqsma
ta' responsabilità tal-kumitat li jkun qed jagħti opinjoni.
3.
Il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi Ŝmien li fih il-kumitat li
jintalab jagħti opinjoni għandu jagħti din l-opinjoni, biex din tiāi kkunsidrata millkumitat responsabbli. Kwalunkwe tibdil fil-programm imħabbar għandu jkun
ikkomunikat minnufih mill-kumitat responsabbli lill-kumitat/i li jintalbu jagħtu
6

Ara d-deëiŜjoni relevanti tal-Konferenza tal-Presidenti, riprodotta fl-Anness XVIII
tar-Regoli ta' Proëedura.
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opinjoni. Il-kumitat responsabbli m'għandux jasal għall-konkluŜjonijiet aħħarin tiegħu
qabel ma jkun skada dak iŜ-Ŝmien.
4.
L-opinjonijiet kollha adottati għandhom ikunu annessi mar-rapport talkumitat responsabbli.
5.
Il-kumitat responsabbli biss jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi filParlament.
6.
Il-president u r-rapporteur għall-opinjoni tal-kumitat li jintalab jagħti
opinjoni għandhom ikunu mistiedna sabiex jieħdu sehem f'kapaëità konsultattiva fillaqgħat tal-kumitat responsabbli, sa fejn dawn il-laqgħat ikunu dwar il-kwistjoni ta'
interess komuni.
Artikolu 50 Proëedura b'kumitati assoëjati
Meta kwistjoni ta’ kompetenza tkun āiet imressqa quddiem il-Konferenza talPresidenti skond l-Artikoli 188(2) jew 48, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li, fuq ilbaŜi ta' l-Anness VII, il-kwistjoni taqa' kwaŜi b'mod indaqs taħt il-kompetenza ta'
Ŝewā kumitati jew aktar, jew li partijiet differenti tal-kwistjoni jaqgħu taħt ilkompetenza ta' Ŝewā kumitati jew aktar, l-Artikolu 49 għandu japplika b'dawn iddispoŜizzjonijiet miŜjuda li āejjin:
-

il-programm għandu jkun miftiehem bejn il-kumitati kkonëernati flimkien;

-

ir-rapporteur u r-rapporteurs għall-opinjonijiet għandhom iŜommu lil xulxin
mgħarrfa u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu qbil dwar it-testi li huma
jipproponu lill-kumitati tagħhom u dwar il-poŜizzjoni tagħhom dwar l-emendi;

-

il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u r-rapporteurs għal opinjoni
kkonëernati għandhom jidentifikaw flimkien l-oqsma tat-test li jaqgħu taħt ilkompetenzi eskluŜivi jew konāunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranāamenti
preëiŜi għall-koperazzjoni tagħhom. Fil-kaŜ ta' nuqqas ta' qbil dwar iddelimitazzjoni tal-kompetenzi il-kwistjoni għandha titressaq, fuq talba ta'
wieħed mill-kumitati involuti, quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, li tista'
tiddeëiedi dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi rispettivi jew tiddeëiedi li għandha
tapplika l-proëedura b'laqgħat ta' kumitati konāunti skont l-Artikolu 51; it-tieni
subparagrafu tal-Artikolu 188(2) għandu japplika mutatis mutandis;

-

il-kumitat responsabbli għandu jaëëetta mingħajr votazzjoni emendi minn
kumitat assoëjat meta dawn ikunu dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt ilkompetenza esklussiva tal-kumitat assoëjat. Jekk l-emendi dwar kwistjonijiet
li jaqgħu taħt il-kompetenza konāunta tal-kumitat responsabbli u ta' kumitat
assoëjat jiāu miëħuda mill-kumitat responsabbli, il-kumitat assoëjat jista'
jqiegħed dawk l-emendi direttament fuq il-Mejda tal-Parlament;

-

fil-kaŜ li jkun hemm proëedura ta' konëiljazzjoni fuq il-proposta, iddelegazzjoni tal-Parlament għandha tinkludi lir-rapporteur ta' kwalunkwe
kumitat assoëjat.

Il-formulazzjoni ta' dan l-Artikolu ma tqiegħed ebda limiti għall-applikabilità tiegħu.
Talbiet għall-applikazzjoni tal-proëedura b'kumitati assoëjati dwar rapporti mhux
leāiŜlattivi imsejsa fuq l-Artikolu 48(1) u l-Artikolu 119(1) u (2) huma ammissibbli.
Għall-iskopijiet tal-eŜami ta' ftehimiet internazzjonali taħt l-Artikolu 90, il-proëedura
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b'kumitati assoëjati stabbilita fl-Artikolu preŜenti m'għandhiex tapplika għallproëedura ta' kunsens skont l-Artikolu 81.
Artikolu 51 Proëedura b'laqgħat ta' kumitati konāunti
Meta jkunu intaħqu l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 49(1) u fl-Artikolu 50, ilKonferenza tal-Presidenti tista', jekk tkun sodisfatta li l-kwistjoni hi waħda ta'
importanza ewlenija, tiddeëiedi li għandha tkun applikata proëedura b'laqgħat ta'
kumitati konāunti u b'votazzjoni konāunta. F'dak il-kaŜ, ir-rapporteurs ikkonëernati
għandhom ifasslu abbozz ta' rapport waħdani, li għandu jkun eŜaminat u li għandha
ssir votazzjoni dwaru mill-kumitati involuti fil-laqgħat konāunti li jiāu ppreseduti
b'mod konāunt mill-presidenti tal-kumitati involuti. Il-kumitati involuti jistgħu
jistabbilixxu gruppi ta' ħidma bejn il-kumitati biex jitħejjew il-laqgħat u lvotazzjonijiet konāunti.
Artikolu 52 Abbozz tar-rapporti
1.
In-nota spjegattiva għandha taqa' taħt ir-responsabilità tar-rapporteur u
m'għandux jittieħed vot fuqha. Madankollu, din għandha tkun taqbel mat-test talmozzjoni għal risoluzzjoni kif adottata u ma kwalunkwe emendi proposti millkumitat. Jekk ma jkunx hekk, il-president tal-kumitat jista' jħassar in-nota spjegattiva.
2.
Ir-rapport għandu jagħti r-riŜultat tal-vot meħud fuq ir-rapport fis-sħuħija
tiegħu. Barra minn hekk, jekk mhux inqas minn terz tal-membri preŜenti hekk jitolbu
meta jittieħed il-vot, ir-rapport għandu jindika kif ivvota kull membru.
3.
Meta l-opinjoni tal-kumitat ma tkunx unanima, ir-rapport għandu jagħti
wkoll āabra fil-qosor ta' l-opinjoni tal-minoranza. Opinjonijiet tal-minoranza
għandhom ikunu espressi meta jittieħed il-vot fuq it-test sħiħ, u jistgħu, fuq talba ta' lawturi, ikunu s-suāāett ta' dikjarazzjoni bil-miktub li ma tkunx itwal minn 200 kelma,
u li tkun annessa man-nota spjegattiva.
Il-president tal-kumitat għandu jsolvi kwalunkwe nuqqas ta' ftehim li jista' jinqala'
bħala riŜultat ta' l-applikazzjoni ta' dawn id-dispoŜizzjonijiet.
4.
Fuq proposta mill-bureau tiegħu, kumitat jista' jiffissa limitu ta' Ŝmien li
fih ir-rapporteur ikollu jippreŜenta l-abbozz tar-rapport tiegħu. Dan il-limitu ta' Ŝmien
jista' jittawwal jew jista' jinħatar rapporteur ieħor.
5.
Malli jiskadi Ŝ-Ŝmien, il-kumitat jista' jagħti struzzjonijiet lill-president
tiegħu sabiex jitlob li l-kwistjoni mressqa quddiemu titqiegħed fl-aāenda ta' waħda
mis-seduti tal-Parlament li jkun imiss. Id-dibattiti jistgħu imbagħad jitmexxew fuq ilbaŜi ta' rapport bil-fomm mill-kumitat konëernat.

KAPITOLU 3 L-EWWEL QARI
Stadju tal-Kumitat
Artikolu 53 Modifika ta' proposta tal-Kummissjoni
1.
Jekk il-Kummissjoni tinforma lill-Parlament jew jekk il-kumitat
responsabbli jinduna b'xi mod ieħor li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li
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timmodifika l-proposta tagħha, il-kumitat responsabbli għandu jipposponi leŜaminazzjoni tal-kaŜ sakemm jirëievi l-proposta l-ādida jew l-emendi talKummissjoni.
2.
Jekk il-Kunsill jimmodifika sostanzjalment il-proposta tal-Kummissjoni,
għandhom jiāu applikati d-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 59.
Artikolu 54 PoŜizzjoni tal-Kummissjoni u l-Kunsill dwar emendi
1.
Qabel ma jgħaddi għall-votazzjoni aħħarija dwar proposta talKummissjoni, il-kumitat responsabbli għandu jitlob lill-Kummissjoni biex tiddikjara
l-poŜizzjoni tagħha dwar l-emendi għall-proposta adottata mill-kumitat, u jitlob lillKunsill biex jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu.
2.
Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'poŜizzjoni li tagħmel stqarrija simili, jew
jekk tiddikjara li mhix preparata li taëëetta l-emendi kollha adottati mill-kumitat
responsabbli, il-kumitat jista' jipposponi l-votazzjoni aħħarija.
3.
rapport.

Jekk ikun il-kaŜ, il-poŜizzjoni tal-Kummissjoni għandha tiāi inkluŜa fir-

Stadju tas-Seduta Plenarja
Artikolu 55 KonkluŜjoni ta' l-ewwel qari
1.
Il-Parlament għandu jeŜamina l-proposta leāiŜlattiva fuq il-baŜi ta' rapport
imħejji mill-kumitat responsabbli skond l-Artikolu 45.
2.
Il-Parlament għandu l-ewwel jivvota fuq l-emendi għall-proposta li dwarha
jittratta r-rapport tal-kumitat responsabbli, imbagħad fuq il-proposta, emendata jew le,
imbagħad fuq l-emendi għall-abbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva, imbagħad fuq labbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva fis-sħuħija tagħha, li għandu jkun fiha biss
stqarrija dwar jekk il-Parlament japprovax, jirrifjutax jew jipproponix emendi għallproposta tal-Kummissjoni u kwalunkwe talbiet proëedurali.
L-ewwel qari jiāi konkluŜ jekk jiāi adottat l-abbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva. Jekk
il-Parlament ma jadottax ir-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva, il-proposta għandha tiāi referuta
lura lill-kumitat responsabbli.
Kull rapport imqiegħed fuq il-Mejda skond il-proëedura leāiŜlattiva għandu jkun
konformi mad-dispoŜizzjonijiet tar-Regolamenti 37, 43 u 45. Kull mozzjoni għal
riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva imqiegħda fuq il-Mejda minn kumitat għandha ssir
skond il-proëeduri ta' referenza kif stipulat fl-Artikoli 48 jew 188.
3.
It-test tal-proposta kif approvat mill-Parlament u r-riŜoluzzjoni li
takkumpanjah għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni mill-President
bħala l-poŜizzjoni tal-Parlament.
Artikolu 56 êaħda ta' proposta tal-Kummissjoni
1.
Jekk proposta tal-Kummissjoni ma jirnexxilhiex tikseb il-maāāororanza
tal-voti mitfugħa jew jekk tkun āiet adottata mozzjoni għaë-ëaħda tagħha, li tista’
titqiegħed fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli jew minn mhux inqas minn erbgħin
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Membru, il-President għandu, qabel ma l-Parlament jivvota fuq l-abbozz tarriŜoluzzjoni leāislattiva, jitlob lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta.
2.
Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu
jiddikjara li l-proëedura ngħalqet u għandu jinforma lill-Kunsill b'dan.
3.
Jekk il-Kummissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu
jirreferi l-kwistjoni lura lill-kumitat responsabbli mingħajr ma ssir il-votazzjoni fuq labbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva, ħlief jekk il-Parlament, wara proposta talpresident jew ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew ta’ xi grupp politiku jew ta’
mhux inqas minn erbgħin Membru, jgħaddi għall-votazzjoni dwar l-abbozz ta'
riŜoluzzjoni leāiŜlattiva.
Fil-kaŜ li l-proposta tiāi rreferuta lura lill-kumitat, il-kumitat responsabbli għandu
jirrapporta lura lill-Parlament, bil-fomm jew bil-miktub, fi Ŝmien stabbilit millParlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
4.
Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' liskadenza, għandu jitlob referenza lura lill-kumitat skond l-Artikolu 175(1). Jekk
ikun meħtieā, il-Parlament jista' jistabbilixxi data ta' skadenza ādida skond l-Artikolu
175(5). Jekk it-talba tal-kumitat ma tiāix aëëettata, il-Parlament għandu jgħaddi
għall-votazzjoni fuq l-abbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva.
Artikolu 57 Addozzjoni ta' emendi għal proposta tal-Kummissjoni
1.
Meta proposta tal-Kummissjoni tiāi approvata fis-sħuħija tagħha, imma
fuq baŜi ta' emendi li wkoll ikunu āew adottati, il-votazzjoni fuq l-abbozz tarriŜoluzzjoni leāiŜlattiva għandha tiāi posposta sa meta l-Kummissjoni tistqarr ilpoŜizzjoni tagħha fuq kull emenda tal-Parlament.
Jekk il-Kummissjoni ma tkunx f'qagħda li tagħmel dan it-tip ta' stqarrija fi tmiem ilvotazzjoni il-Parlament fuq il-proposta tagħha, għandha tinforma lill-President jew
lill-kumitat responsabbli dwar meta tkun tista' tagħmel dan; il-proposta għandha
mbagħad titqiegħed fl-abbozz ta' l-aāenda ta' l-ewwel seduta parzjali li jkun imiss.
2.
Meta l-Kummissjoni tħabbar li ma jkollhiex il-ħsieb li tadotta l-emendi
kollha tal-Parlament, ir-rapporteur tal-kumitat responsabbli jew, fin-nuqqas tiegħu, ilpresident tal-kumitat responsabbli għandu jagħmel proposta formali lill-Parlament
dwar jekk għandhiex titkompla l-votazzjoni fuq l- abbozz tar-riŜoluzzjoni leāiŜlattiva.
Qabel jippreŜenta din il-proposta, ir-rapporteur jew il-president tal-kumitat
responsabbli jistgħu jitolbu lill-President sabiex jissospendi l-eŜami tal-punt
imqajjem.
Jekk il-Parlament jiddeëiedi li jipposponi l-votazzjoni, il-punt imqajjem jitqies li āie
mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerāa jiāi eŜaminat.
F'dan il-kaŜ, il-kumitat responsabbli għandu jirraporta lura lill-Parlament, oralment
jew bil-miktub, fi Ŝmien stabbilit mill-Parlament li ma jistax ikun itwal minn xahrejn.
Jekk il-kumitat responsabbli ma jkunx jista' jirrapporta lura sad-data ta' skadenza,
għandha tiāi applikata l-proëedura stipulata fl-Artikolu 56(4).
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Huma biss l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda mill-kumitat responsabbli u li
jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni li għandhom ikunu ammissibbli
f'dan l-stadju.
3.
L-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ma teskludix il-possibiltà li titqiegħed fuq
il-Mejda talba għar-riferenza minn Membri oħra skond l-Artikolu 175.
Kumitat li lilu jkun āie referut kaŜ lura, skond il-paragrafu 2, għandu qabel kollox,
skond il-kundizzjonijiet tal-mandat li l-paragrafu hawn imsemmi jassenjalu,
jirrapporta sad-data ta' skadenza mogħtija u, fejn ikun xieraq, iqiegħed fuq il-Mejda
emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess mal-Kummissjoni, iŜda mhux li jerāgħu jiāu
eŜaminati d-dispoŜizzjonijiet kollha approvati mill-Parlament.
Madankollu, f' dawn it-termini ta' referenza, minħabba l-effett ta' sospensjoni fuq ilkaŜ meta jiāi mgħoddi lura, il-kumitat ikollu iktar libertà u jista', fejn iħoss il-bŜonn
biex jintlaħaq kompromess, jipproponi li jerāa' jeŜamina fil-Parlament dawk iddispoŜizzjonijiet li kisbu vot favorevoli.
F'kaŜi bħal dawn, peress li l-uniëi emendi li jistgħu jitressqu mill-kumitat huma dawk
l-emendi li jfittxu li jintlaħaq kompromess, u bil-għan li tiāi mħarsa s-sovranità talParlament, ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jiddikjara b'mod ëar liema
minn dawk id-dispoŜizzjonijiet diāà approvati jaqgħu jekk l-emendi proposti jiāu
adottati.
Proëedura ta' segwitu
Artikolu 58 Segwitu għall-poŜizzjoni tal-Parlament
1.
FiŜ-Ŝmien li jiāi wara li l-Parlament ikun adotta il-poŜizzjoni tiegħu dwar
xi proposta mill-Kummissjoni, il-president u r-rapporteur tal-kumitat responsabbli
għandhom isegwu l-progress tal-proposta fil-kors tal-proëedura li twassal għalladozzjoni tagħha mill-Kunsill, b'mod partikulari sabiex jiŜguraw li l-impenji meħuda
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni lejn il-Parlament fir-rigward ta' l-emendi tiegħu
jkunu osservati kif jixraq.
2.
Il-kumitat responsabbli jista` jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill
sabiex jiddiskuti l-kwistjoni magħhom.
3.
F'kull stadju tal-proëedura ta' segwitu il-kumitat responsabbli jista', jekk
iqis li jkun meħtieā, iqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal risoluzzjoni skond dan lArtikolu li tirrakkomanda li l-Parlament:
-

jitlob lill-Kummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha, jew

-

jitlob lill-Kummissjoni jew lill-Kunsill biex jirreferu l-kwistjoni mill-ādid lillParlament skond l-Artikolu 59, jew jitlob lill-Kummissjoni biex tippreŜenta
proposta ādida, jew

-

jiddeëiedi li jieħu kull azzjoni oħra li jqis li tkun xierqa.

Din il-mozzjoni għandha titqiegħed fl-abbozz ta' l-aāenda tas-sessjoni parzjali li
taħbat wara d-deëiŜjoni mill-kumitat.
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Artikolu 59 Referenza mill-ādid lill-Parlament
Proëedura ta' Kodeëizjoni
1.
Il-President għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lillKummissjoni sabiex terāa' tirreferi l-proposta tagħha lill-Parlament
-

meta l-Kummissjoni tirtira l-proposta inizjali tagħha wara li l-Parlament ikun
adotta l-poŜizzjoni tiegħu sabiex tibdilha b'test ieħor, ħlief meta dan isir sabiex
jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament; jew

-

meta l-Kummissjoni temenda jew ikollha l-ħsieb li temenda il-proposta inizjali
b'mod sostanzjali, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament;
jew

-

meta, minħabba l-mogħdija taŜ-Ŝmien jew il-bidliet fië-ëirkustanzi, in-natura
tal-problema li magħha jkollha x'taqsam il-proposta tinbidel b'mod sostanzjali;
jew

-

meta jkunu saru elezzjonijiet āodda tal-Parlament minn mindu dan kien adotta
l-poŜizzjoni tiegħu, u l-Konferenza tal-Presidenti tqis li dan ikun opportun.

2.
Il-Parlament għandu, fuq talba tal-kumitat responsabbli, jitlob lill-Kunsill
sabiex jerāa' jirreferi lill-Parlament proposta ppreŜentata mill-Kummissjoni skond lArtikolu 251 tat-Trattat KE, meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb ibiddel il-baŜi legali talproposta bir-riŜultat li l-proëedura stipulata fl-Artikolu 251 ma tkunx tapplika aktar.
Proëeduri oħra
3.
Fuq talba tal-kumitat responsabbli, il-President għandu jitlob lill-Kunsill
sabiex jerāa' jikkonsulta lill-Parlament fl-istess ëirkustanzi u bl-istess kundizzjonijiet
stipulati fil-paragrafu 1, kif ukoll meta l-Kunsill jemenda jew ikollu l-ħsieb li jemenda
b'mod sostanzjali l-proposta li dwarha l-Parlament kien oriāinarjament ta l-opinjoni
tiegħu, ħlief meta dan isir sabiex jiddaħħlu l-emendi tal-Parlament.
4.
Il-President għandu wkoll jitlob li proposta għal att terāa titressaq quddiem
il-Parlament fië-ëirkustanzi stabbiliti f'dan l-artikolu meta l-Parlament hekk jiddeëiedi
fuq proposta minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
Artikolu 60 Proëedura ta' konëiljazzjoni kif provdut fid-dikjarazzjoni konāunta
ta' l-1975
1.
Meta, fil-kaŜ ta' ëerti deëiŜjonijiet importanti tal-Komunità, il-Kunsill
ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mill-opinjoni tal-Parlament, il-Parlament jista', meta jkun
qed jagħti l-opinjoni tiegħu, jiftaħ proëedura ta' konëiljazzjoni mal-Kunsill, bilparteëipazzjoni attiva tal-Kummissjoni.
2.
Din il-proëedura għandha tinbeda mill-Parlament, fuq inizjattiva tiegħu
stess jew fuq inizjattiva tal-Kunsill.
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3.
L-Artikolu 68 għandu japplika għall-kompoŜizzjoni u għall-proëedura taddelegazzjoni għall-kumitat ta' konëiljazzjoni u għar-rappurtaāā tar-riŜultati lillParlament.
4.
Il-kumitat responsabbli għandu jħejji rapport dwar ir-riŜultati talkonëiljazzjoni. Dan ir-rapport għandu jkun diskuss u għandu jittieħed vot fuqu filParlament.

KAPITOLU 4 IT-TIENI QARI
Stadju tal-Kumitat
Artikolu 61 Komunikazzjoni tal-posizzjoni komuni tal-Kunsill
1.
Il-komunikazzjoni tal-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill skond l-Artikoli 251
u 252 tat-Trattat KE isseħħ meta titħabbar mill-President fil-Parlament. Il-President
għandu jagħmel it-tħabbira wara li jkun irëieva d-dokumenti li jkun fihom ilpoŜizzjoni komuni nnifisha, id-dikjarazzjonijiet kollha li jsiru fil-minuti tal-Kunsill
meta jadotta il-poŜizzjoni komuni, ir-raāunijiet li wasslu lill-Kunsill sabiex jadotta lpoŜizzjoni komuni tiegħu u l-poŜizzjoni tal-Kummissjoni, tradotti kif imiss fil-lingwi
uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea. It-tħabbira mill-President għandha ssir waqt l-ewwel
sessjoni parzjali li tiāi l-wasla ta' dawn id-dokumenti.
Qabel jagħmel it-tħabbira, il-President għandu jaëëerta, wara li jikkonsulta lillpresident tal-kumitat responsabbli u/jew ir-rapporteur, li t-test li jkun rëieva jkun
tabilħaqq poŜizzjoni komuni u li ë-ëirkustanzi deskritti fl-Artikolu 59 ma japplikawx.
Jekk dan ma jkunx il-kaŜ, il-President, flimkien mal-kumitat responsabbli u, fejn hu
possibbli, bi ftehim mal-Kunsill, għandu jfittex soluzzjoni xierqa.
2.
Għandha tiāi pubblikata lista ta' dawn il-komunikazzjonijiet fil-minuti tasseduta flimkien ma' l-isem tal-kumitat responsabbli.
Artikolu 62 Estensjoni tal-limiti taŜ-Ŝmien
1.
Fil-kaŜ ta' limitu ta' Ŝmien għat-tieni qari, il-President għandu, fuq talba
tal-president tal-kumitat responsabbli, jew fuq talba tad-delegazzjoni talkonëiljazzjoni tal-Parlament fil-kaŜ ta' limiti ta' Ŝmien għall-konëiljazzjoni, jestendi llimiti ikkonëernati skond l-Artikolu 251(7) tat-Trattat KE.
Għal kull estensjoni tal-limitu ta' Ŝmien skond l-Artikolu 252(g) tat-Trattat KE jew lArtikolu 39(1) tat-Trattat UE l-President għandu jfittex li jilħaq qbil mal-Kunsill.
2.
Il-President għandu javŜa lill-Parlament dwar kull estensjoni tal-limitu ta'
Ŝmien skond l-Artikolu 251(7) tat-Trattat KE, sew jekk ikun fuq inizjattiva talParlament sew jekk ikun fuq inizjattiva tal-Kunsill.
3.
Il-President, wara li jikkonsulta lill-president tal-kumitat responsabbli,
jista' jilqa' talba tal-Kunsill għall-estensjoni ta' kwalunkwe limitu ta' Ŝmien skond lArtikolu 252(g) tat-Trattat KE.
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Artikolu 63 Referenza lill-kumitat responsabbli u proëedura fl-istess kumitat
1.
Fil-jum li tiāi kkomunikata lill-Parlament skond l-Artikolu 61(1), ilpoŜizzjoni komuni għandha titqies li tkun tressqet awtomatikament quddiem ilkumitat responsabbli u quddiem il-kumitati li jkunu ntalbu jagħtu opinjoni fl-ewwel
qari.
2.
Il-poŜizzjoni komuni għandha tiddaħħal bħala l-ewwel punt fl-aāenda ta' lewwel laqgħa tal-kumitat responsabbli li tiāi wara d-data li fiha ssir ilkomunikazzjoni. Il-Kunsill jista' jiāi mistieden jippreŜenta l-poŜizzjoni komuni.
3.
Ħlief jekk ikun deëiŜ xorta oħra, ir-rapporteur fit-tieni qari għandu jkun listess bħal fl-ewwel qari.
4.
Id-dispoŜizzjonijiet għat-tieni qari fl-Artikolu 66(2), (3) u (5) għandhom
japplikaw għall-proëeduri fil-kumitat responsabbli; membri u sostituti permanenti ta'
dak il-kumitat biss jistgħu iqiegħdu fuq il-Mejda proposti għal ëaħda jew għal emendi.
Il-kumitat għandu jiddeëiedi b'maāāoranza tal-voti mitfugħa.
5.
Qabel il-votazzjoni, il-kumitat jista' jitlob lill-president tal-kumitat u lirrapporteur sabiex l-emendi li jkunu tqiegħdu fuq il-Mejda fil-kumitat jiāu diskussi
mal-President tal-Kunsill jew mar-rappreŜentant tiegħu jew mal-Kummissarju
responsabbli preŜenti. Ir-rapporteur jista' jqiegħed fuq il-Mejda emendi ta'
kompromess wara din id-diskussjoni.
6.
Il-kumitat responsabbli għandu jippreŜenta rakkomandazzjoni għat-tieni
qari li tipproponi li tapprova, temenda jew tiëħad il-poŜizzjoni komuni adottata millKunsill. Ir-rakkomandazzjoni għandha tinkludi āustifikazzjoni qasira għad-deëiŜjoni
proposta.
Stadju tas-Seduta Plenarja
Artikolu 64 Tmiem tat-tieni qari
1.
Il-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill u, fejn ikun disponibbli, irrakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-kumitat responsabbli għandhom jitqiegħdu
awtomatikament fl-abbozz ta' l-aāenda għas-sessjoni parzjali li l-jum ta' l-Erbgħa
tagħha jkun jaħbat qabel u jkun eqreb għall-jum li fih jiskadi Ŝ-Ŝmien ta' tliet xhur
jew, jekk jiāi estiŜ skond l-Artikolu 62, ta' erbgħa xhur, ħlief jekk il-kwistjoni kienet
ikkunsidrata f'sessjoni partzjali ta' qabel.
Ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari ppreŜentati minn kumitati parlamentari huma
ekwivalenti għal nota spjegattiva li fiha l-kumitat jiāāustifika l-poŜizzjoni tiegħu firrigward tal-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill. Ma jittieħed l-ebda vot fuq dawn it-testi.
2.
It-tieni qari jintemm meta l-Parlament japprova, jiëħad jew jemenda lpoŜizzjoni komuni fil-limitu ta' Ŝmien u skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli
251 u 252 tat-Trattat KE.
Artikolu 65 êaħda tal-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill
1.
Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin
Membru jistgħu, bil-miktub u qabel ma jiskadi Ŝ-Ŝmien stabbilit mill-President,
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iqiegħdu fuq il-Mejda proposta għaë-ëaħda tal-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill. Għalladozzjoni ta' din il-proposta jkunu jinħtieāu l-voti tal-maāāoranza tal-Membri kollha
tal-Parlament. Il-votazzjoni fuq proposta għaë-ëaħda tal-poŜizzjoni komuni għandha
ssir qabel il-votazzjoni fuq xi emendi.
2.
Minkejja vot mill-Parlament kontra l-proposta inizjali għaë-ëaħda talpoŜizzjoni komuni, il-Parlament jista', fuq ir-rakkomandazzjoni tar-rapporteur,
jikkunsidra proposta oħra għaë-ëaħda wara li jsiru l-votazzjonijiet fuq l-emendi u
wara li jisma' stqarrija mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 66(5).
3.
Jekk il-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill tkun miëħuda, il-President għandu
jħabbar fil-Parlament li l-proëedura leāiŜlattiva tkun magħluqa.
4.
B'deroga mill-paragrafu 3, jekk ëaħda mill-Parlament taqa' taħt iddispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 252 tat-Trattat KE, il-President għandu jitlob lillKummissjoni sabiex tirtira l-proposta tagħha. Jekk il-Kummissjoni tagħmel dan, ilPresident għandu jħabbar fil-Parlament li l-proëedura leāiŜlattiva tkun magħluqa.
Artikolu 66 Emendi għall-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill
1.
Il-kumitat responsabbli, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin
Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda emendi għall-posizzjoni komuni tal-Kunsill
biex ikunu eŜaminati fil-Parlament.
2.
Emenda għall-poŜizzjoni komuni tkun ammissibbli biss jekk tkun skond
id-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikoli 156 u 157 u tkun tfittex li:
a) terāa' āāib lura kompletament jew parzjalment il-poŜizzjoni adottata millParlament fl-ewwel qari tiegħu; jew
b) tilħaq kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament; jew
c) temenda parti mit-test ta' poŜizzjoni komuni li ma kenitx inkluŜa fil-proposta
ppreŜentata fl-ewwel qari jew li kienet differenti minnha fil-kontenut u li ma
ssarfitx f'tibdil sostanzjali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 59; jew
d) tqis fatt ādid jew sitwazzjoni legali ādida li seħħew minn meta sar l-ewwel
qari.
Id-diskrezzjoni tal-President li jiddikkjara emenda ammissibbli jew mhux ammissibbli
ma tistax tiāi kkontestata.
3.
Jekk ikunu saru elezzjonijiet āodda minn mindu jkun sar l-ewwel qari,
imma l-Artikolu 59 ma jkunx āie invokat, il-President jista' jiddeëiedi li jneħħi rrestrizzjonijiet dwar l-ammissibilita stipulati fil-paragrafu 2.
4.
Emenda għandha tiāi adottata biss jekk tikseb il-voti tal-maāāoranza talMembri kollha tal-Parlament.
5.
Qabel il-votazzjoni fuq l-emendi, il-President jista' jitlob lill-Kummissjoni
sabiex tiddikjara l-poŜizzjoni tagħha u jista' jitlob lill-Kunsill sabiex jagħmel ilkummenti tiegħu.
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KAPITOLU 5 IT-TIELET QARI
Konëiljazzjoni
Artikolu 67 Tlaqqigħ tal-Kumitat ta' Konëiljazzjoni
Meta l-Kunsill jinforma lill-Parlament li ma jkunx jista' japprova l-emendi kollha talParlament għall-poŜizzjoni komuni, il-President għandu, flimkien mal-Kunsill,
jiftiehem dwar ħin u post għall-ewwel laqgħa tal-Kumitat ta' Konëiljazzjoni. IŜ-Ŝmien
ta' sitt āimgħat jew, jekk jittawwal, ta' tmien āimgħat, kif stipulat fl-Artikolu 251 (5)
tat-Trattat KE, għandu jibda mid-data li fiha jiltaqa' l-ewwel darba l-Kumitat.
Artikolu 68 Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konëiljazzjoni
1.
Id-delegazzjoni tal-Parlament għall-Kumitat ta' Konëiljazzjoni għandha
tkun magħmula minn numru ta' membri illi jkun ugwali għan-numru ta' membri taddelegazzjoni tal-Kunsill.
2.
Il-kompoŜizzjoni politika tad-delegazzjoni għandha tikkorrispondi malkompoŜizzjoni tal-Parlament skkond gruppi politiëi. Il-Konferenza tal-Presidenti
għandha tistabbilixxi n-numru eŜatt ta' Membri minn kull grupp politiku.
3.
Il-membri tad-delegazzjoni għandhom jinħatru mill-gruppi politiëi għal
kull kaŜ partikulari ta' konëiljazzjoni, preferibilment minn fost il-membri tal-kumitati
kkonëernati, ħlief għal tliet membri li għandhom jinħatru bħala membri permanenti ta'
delegazzjonijiet konsekuttivi għal perjodu ta' tnax-il xahar. It-tliet membri permanenti
għandhom jinħatru mill-partiti politiëi minn fost il-Viëi Presidenti u għandhom ikunu
āejjin minn mhux inqas minn Ŝewā gruppi politiëi differenti. Il-president u rrapporteur tal-kumitat responsabbli f'kull kaŜ partikulari għandhom ikunu membri
tad-delegazzjoni.
4.

Il-gruppi politiëi rappreŜentati fid-delegazzjoni għandhom jaħtru sostituti.

5.
Gruppi politiëi u Membri mhux affiljati li ma jkunux rappreŜentati fiddelegazzjoni jistgħu jibagħtu rappreŜentant kull wieħed għal kull laqgħa interna ta'
preparazzjoni tad-delegazzjoni.
6.
Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-President jew minn wieħed mit-tliet
membri permanenti.
7.
Id-delegazzjoni għandha tiddeëiedi b'maāāoranza tal-membri tagħha. Iddeliberazzjonijiet tagħha m'għandhomx ikunu pubbliëi.
Il-konferenza tal-Presidenti għandha tistabbilixxi linji gwida proëedurali oħra għallħidma tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konëiljazzjoni.
8.
Ir-riŜultati tal-konëiljazzjoni għandhom jingħataw lill-Parlament middelegazzjoni.
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Stadju tas-seduta plenarja
Artikolu 69 Test konāunt
1.
Meta jintlaħaq ftehim dwar test konāunt fil-Kumitat ta' Konëiljazzjoni, ilkwistjoni għandha titqiegħed fl-aāenda ta' seduta tal-Parlament li għandha ssir fi
Ŝmien sitt āimgħat jew, jekk ikun hemm estensjoni, fi Ŝmien tmien āimgħat mid-data
ta' l-approvazzjoni tat-test konāunt mill-Kumitat ta' Konëiljazzjoni.
2.
Il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament
għall-Kumitat ta' Konëiljazzjoni għandu jagħmel stqarrija dwar it-test konāunt, u din
għandha jkollha anness magħha rapport.
3.

Ma' tista' tqiegħed fuq il-Mejda l-ebda emenda għat-test konāunt.

4.
Għandha tittieħed votazzjoni waħdanija fuq it-test konāunt sħiħ. It-test
konāunt għandu jkun approvat jekk iāib il-maāāoranza tal-voti mitfugħa.
5.
Meta ma jintlaħaq ebda ftehim dwar test konāunt fil-Kumitat ta'
Konëiljazzjoni, il-president jew membru ieħor nominat tad-delegazzjoni tal-Parlament
għall-Kumitat ta' Konëiljazzjoni għandhom jagħmlu stqarrija. Din l-istqarrija għandha
tiāi segwita b'dibattitu.

KAPITOLU 6 GĦELUQ TAL-PROêEDURA LEĀIśLATTIVA
Artikolu 70 Negozjati interistituzzjonali fi proëeduri leāiŜlattivi
1.
Negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħrajn bil-għan li tintlaħaq ftehima waqt
proëedura leāiŜlattiva għandhom jitwettqu filwaqt li jitqies il-Kodiëi ta’ Māiba għal
negozjar fil-kuntest tal-proëeduri ta’ kodeëiŜjoni7.
2.
Qabel ma jidħol f'negozjati bħal dawn, il-kumitat responsabbli għandu, filprinëipju, jieħu deëiŜjoni b'maāāoranza tal-membri tiegħu u jadotta mandat,
orjentazzjonijiet jew prijoritajiet.
3.
Jekk in-negozjati jwasslu għal kompromess mal-Kunsill wara l-adozzjoni
tar-rapport mill-kumitat, il-kumitat għandu fi kwalunkwe kaŜ jerāa’ jiāi kkonsultat
qabel ma ssir il-votazzjoni fil-plenarja.
Artikolu 71 Ftehim fl-ewwel qari
Meta, skond l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE, il-Kunsill ikun informa lill-Parlament li
jkun approva l-poŜizzjoni tal-Parlament, il-President, wara l-finalizzazzjoni skont lArtikolu 180, għandu jħabbar fil-Parlament li l-proposta tkun āiet adottata bilformulazzjoni li tikkorrispondi mal-poŜizzjoni tal-Parlament.
Artikolu 72 Ftehim fit-tieni qari
Meta ebda mozzjoni għaë-ëaħda tal-posizzjoni komuni, u ebda emendi għallposizzjoni komuni ma jiāu adottati skond l-Artikolu 65 u 66 fiŜ-Ŝmien stabbilit għat7

(Ara l-Anness XX).
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tqegħid fuq il-Mejda u t-teħid ta' vot fuq l-emendi jew fuq proposti għaë-ëaħda, ilPresident għandu jħabbar fil-Parlament li l-att propost āie adottat b'mod aħħari. Huwa
għandu, flimkien mal-President tal-Kunsill, jiffirma l-att propost u jagħmel
arranāamenti għall-pubblikazzjoni fil-Āurnal Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea, skond lArtikolu 74.
Artikolu 73 RekwiŜiti għat-tfassil ta' atti leāiŜlattivi
1.
tti adottati b'mod konāunt mill-Parlament u l-Kunsill skond il-proëedura
mniŜŜla fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE għandhom juru x-xorta ta' l-att rilevanti u
jkunu segwiti min-numru tas-serje, mid-data ta' adozzjoni u b'turija ta' xi jkun issuāāett.
2.
atti adottati b'mod konāunt mill-Parlament u l-Kunsill għandhom jinkludu
dan li āej:
a) 'Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea';
b) referenza għad-disposizzjonijiet li taħthom l-att ikun āie adottat, preëeduta
mill-kelmiet 'Wara li kkunsidraw';
c) ëitazzjoni li jkun fiha referenza għall-proposti ppreŜentati, opinjonijiet
miksuba u konsultazzjonijiet imwettqa;
d) stqarrija tal-āustifikazzjonijiet li fuqhom ikun ibbaŜat l-att, introdotta bilkelma 'billi';
e) fraŜi bħal 'adottaw dan ir-Regolament' jew 'adottaw din id-Direttiva' jew
'adottaw din id-DeëiŜjoni' jew 'iddeëidew kif āej', segwita mit-test ta' l-att.
3.
L-atti għandhom ikunu maqsumin f'artikoli, u jekk ikun il-kaŜ miābura
f'kapitoli u f'taqsimiet.
4.
L-aħħar artikolu ta' att għandu jispeëifika id-data tad-dħul fis-seħħ, meta
dik id-data tkun taħbat qabel jew wara l-għoxrin jum ta' wara l-pubblikazzjoni.
5.

L-aħħar artikolu tal-att għandu jkun segwit minn:
-

formulazzjoni xierqa, skond id-dispoŜizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, firrigward tal-applikabilità tiegħu;

-

'Magħmul …', segwita mid-data li fiha l-att āie adottat;

-

'Għall-Parlament Ewropew il-President', 'Għall-Kunsill il-President', segwiti
mill-isem tal-President tal-Parlament u tal-President tal-Kunsill li jkun filkariga meta l-att ikun adottat.

Artikolu 74 Iffirmar ta' atti adottati
Wara li t-test adottat skont l-Artikolu 180 jkun āie ffinalizzat u ladarba jkun āie
vverifikat li l-proëeduri kollha jkunu ntemmew kif jixraq, l-atti adottati skont ilproëedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE għandhom jiāu ffirmati millPresident u s-Segretarju Āenerali u għandhom jiāu ppubblikati fil-Āurnal Uffiëjali talUnjoni Ewropea mis-Segretarji Āenerali tal-Parlament u tal-Kunsill.
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KAPITOLU 7 PROêEDURI TAL-BAĀIT
Artikolu 75 Baāit Āenerali
Proëeduri ta' implimentazzjoni għall-eŜami tal-Baāit Āenerali ta' l-Unjoni Ewropea u
tal-baāits supplimentari, skond id-dispoŜizzjonijiet finanzjarji tat-Trattati li
jistabilixxu l-Komunitajiet Ewropej, għandhom jiāu adottati b'riŜoluzzjoni talParlament u annessi ma' dawn ir-Regoli8.
Artikolu 76 Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni talbaāits
Id-dipoŜizzjonijiet dwar il-proëeduri ta' implimentazzjoni għad-deëiŜjoni dwar l-għoti
ta' kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baāit skond iddispoŜizzjonijiet finanzjarji tat-Trattati li jistabilixxu l-Komunitajiet Ewropej u rRegolament Finanzjarju huma mehmuŜa ma' dawn ir-Regoli bħala anness9. Dan lanness għandu jiāi adottat skond l-Artikolu 212(2).
Artikolu 77 Proëeduri oħra ta' kwittanza
Id-dispoŜizzjonijiet li jirregolaw il-proëedura ta' kwittanza lill-Kummissjoni dwar limplimentazzjoni tal-baāit għandhom japplikaw bl-istess mod:
-

għall-proëedura ta' kwittanza lill-President tal-Parlament Ewropew dwar limplimentazzjoni tal-baāit tal-Parlament Ewropew;

-

għall-proëedura ta' kwittanza lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni
tal-baāits ta' istituzzjoniijiet u organi oħra ta' l-Unjoni Ewropea bħal ma huma
l-Kunsill (f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-attivitajiet tiegħu bħala eŜekuttiv), ilQorti tal-Āustizzja, il-Qorti ta' l-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soëjali
Ewropew u l-Kumitat tar-Reājuni;

-

għall-proëedura ta' kwittanza lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni talbaāit tal-Fond Ewropew għall-IŜvilupp;

-

għall-proëedura ta' kwittanza lill-organi responsabbli mill-eŜekuzzjoni talbaāit ta' entitajiet li huma legalment indipendenti u li jwettqu dmirijiet talKomunità, sakemm l-attivitajiet tagħhom ikunu suāāetti għal dispoŜizzjonijiet
legali li jeħtieāu kwittanza mill-Parlament Ewropew.

Artikolu 78 Kontroll tal-Parlament fuq l-implimentazzjoni tal-baāit
1.
Il-Parlament għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baāit tas-sena
kurrenti. Dan id-dover għandu jingħata lill-kumitat responsabbli mill-kontroll tal-baāit
u lill-kumitati l-oħra li jkunu kkonëernati.
2.
Kull sena, qabel l-ewwel qari ta' l-abbozz tal-baāit għas-sena finanzjarja ta'
wara, il-Parlament għandu jikkonsidra l-problemi ffaëëjati fl-implimentazzjoni talbaāit kurrenti, jekk ikun il-kaŜ fuq il-baŜi ta' mozzjoni għal riŜoluzzjoni mqiegħda fuq
il-Mejda mill-kumitat responsabbli.

8
9

Ara l-Anness V.
Ara l-Anness VI.
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KAPITOLU 8 PROêEDURI INTERNI TAL-BAĀIT
Artikolu 79 Estimi tal-Parlament
1.
Il-Bureau għandu jħejji abbozz preliminari ta' l-estimi fuq il-baŜi ta'
rapport ippreparat mis-Segretarju Āenerali.
2.
Il-President għandu jgħaddi l-abbozz preliminari ta' estimi lill-kumitat
responsabbli li għandu jħejji l-abbozz ta' l-estimi u jgħaddih lill-Parlament.
3.
Il-President għandu jistabbilixxi Ŝmien sa meta jistgħu jitqiegħdu fuq ilMejda emendi għall-abbozz ta' l-estimi.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar dawn l-emendi.
4.

Il-Parlament għandu jadotta l-estimi.

5.

Il-President għandu jgħaddi l-estimi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.

6.
Id-dispoŜizzjonijiet ta' hawn fuq għandhom japplikaw ukoll għall-estimi
supplimentari.
7.
Id-dispoŜizzjonijiet ta' implimentazzjoni li jirregolaw il-proëedura sabiex
jiāu stabbiliti l-estimi tal-Parlament għandhom jiāu adottati b'maāāoranza tal-voti
mitfugħa u għandhom jiāu annessi ma' dawn ir-Regoli.10
Artikolu 80 Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeŜ
1.
Wara li jiāi kkonsultat il-kumitat kompetenti, il-President għandu jagħmel
u jħallas, jew iāiegħel li jsiru u jitħallsu, l-ispejjeŜ koperti mir-regoli finanzjarji interni
maħruāa mill-Bureau.
2.
Il-President għandu jgħaddi l-abbozz tal-kontijiet annwali lill-kumitat
responsabbli.
3.
Fuq il-baŜi ta' rapport mill-kumitat responsabbli, il-Parlament għandu
japprova l-kontijiet tiegħu u jiddeëiedi dwar l-għoti ta' kwittanza.

KAPITOLU 9 PROêEDURA TA' KUNSENS
Artikolu 81 Proëedura ta' kunsens
1.
Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-kunsens tiegħu għal att propost,
għandu jieħu deëiŜjoni fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat responsabbli li
japprova jew jirrifjuta l-att.
Il-Parlament għandu jieħu deëiŜjoni dwar l-att li jkun jeħtieā il-kunsens tiegħu skond
it-Trattat KE jew it-Trattat UE permezz ta' votazzjoni waħdanija, u ebda emenda ma
tista' titqiegħed fuq il-Mejda. Il-maāāoranza meħtieāa għall-adozzjoni tal-kunsens
għandha tkun il-maāāoranza stipulata fl-Artikolu tat-Trattat KE jew tat-Trattat EU li
joħolqu l-baŜi legali għall-att propost.
10

Ara Anness V.
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2.
Għal trattati ta' adeŜjoni u ftehimiet internazzjonali u biex ikun determinat
jekk jeŜistix ksur serju u persistenti ta' prinëipji komuni mill-Istati Membri, għandhom
japplikaw l-Artikoli 89, 90 u 102 rispettivament. Għal proëedura ta' koperazzjoni
msaħħa f'qasam li jaqa' taħt il-proëedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat KE,
għandu japplika l-Artikolu 82.
3.
Meta l-kunsens tal-Parlament ikun meħtieā għal proposta leāiŜlattiva, ilkumitat responsabbli jista', sabiex jiffaëilita r-riŜultat poŜittiv tal-proëedura, jiddeëiedi
li jippreŜenta rapport interim dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament
b'mozzjoni għal risoluzzjoni li jkun fiha rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew
għall-implimentazzjoni tal-proposta.
Jekk il-Parlament japprova mill-inqas rakkomandazzjoni waħda, il-President għandu
jitlob li ssir iktar diskussjoni mal-Kunsill.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel ir-rakkomandazzjoni aħħarija tiegħu għallkunsens tal-Parlament fid-dawl tar-riŜultat tad-diskussjoni mal-Kunsill.

KAPITOLU 10 KOPERAZZJONI MSAĦĦA
Artikolu 82 Proëeduri fil-Parlament
1.
Talbiet minn Stati Membri jew proposti tal-Kummissjoni sabiex ikun
hemm koperazzjoni msaħħa bejn Stati Membri u konsultazzjonijiet tal-Parlament
skond l-Artikolu 40(2) tat-Trattat UE għandhom jitressqu mill-President quddiem ilKumitat responsabbli biex jikkunsidrahom. L-Artikoli 37, 38, 39, 43, 53 sa 60 u 81
għandhom japplikaw kif imiss.
2.
Il-kumitat responsabbli għandu jivverifika l-ħarsien ta' l-Artikolu 11 tatTrattat KE u l-Artikoli 27a, 27b, 40, 43, 44 u 44a tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea.
3.
Atti sussegwenti proposti taħt reāim ta' koperazzjoni msaħħa, malli dan
ikun stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-Parlament skond l-istess proëeduri bħal
meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx tapplika.

KAPITOLU 11 PROêEDURI OĦRA
Artikolu 83 Proëedura għall-għoti ta' opinjonijiet skond l-Artikolu 122 tatTrattat KE
1.
Meta l-Parlament ikun ikkonsultat dwar rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill
skond l-Artikolu 122(2) tat-Trattat KE, għandu, wara li dawn ir-rakkomandazzjonijiet
ikunu ppreŜentati fis-seduta plenarja mill-Kunsill, jiddelibera fuq il-baŜi ta' proposta
ppreŜentata oralment jew bil-miktub mill-kumitat responsabbli u li tipproponi lapprovazzjoni jew ië-ëaħda tar-rakkomandazzjonijiet li dwarhom il-Parlament ikun
āie kkonsultat.
2.
Il-Parlament għandu mbagħad jieħu vot wieħed kollettiv fuq irrakkomandazzjonijiet li għalihom ma jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda emendi.
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Artikolu 84 Proëeduri dwar id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema
1.
Kull dokument imħejji mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 138 tat-Trattat
KE jew kull ftehim milħuq bejn min imexxi u l-ħaddiema skond l-Artikolu 139(1) tatTrattat KE kif ukoll proposti ppreŜentati mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 139(2)
tat-Trattat KE għandhom jitressqu quddiem il-President u l-kumitat responsabbli biex
ikunu kkunsidrati.
2.
Meta min imexxi u l-ħaddiema jgħarrfu lill-Kummissjoni bix-xewqa
tagħhom li jibdew il-proëess kif stipulat fl-Artikolu 139 tat-Trattat KE, il-kumitat
responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni.
3.
Meta min imexxi u l-ħaddiema jkunu laħqu ftehim u flimkien jitolbu li lftehim ikun implimentat b'deëiŜjoni tal-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni skond
l-Artikolu 139(2) tat-Trattat KE, il-kumitat responsabbli għandu jqiegħed fuq ilMejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni li tirrakkomanda l-adozzjoni jew ië-ëaħda tat-talba.
Artikolu 85 Proëeduri dwar l-iskrutinju ta' ftehim volontarju
1.
Meta l-Kummissjoni tinforma lill-Parlament bl-intenzjoni tagħha li
tesplora l-uŜu ta' ftehim volontarju bħala alternattiva għal leāiŜlazzjoni, il-kumitat
responsabbli jista' jħejji rapport dwar il-mertu tal-kwistjoni skond l-Artikolu 48.
2.
Meta l-Kummissjoni tħabbar li biħsiebha tidħol fi ftehim volontarju, ilkumitat responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni li
tirrakkomanda l-approvazzjoni jew ië-ëaħda tal-proposta, u kundizzjonijiet
applikabbli.
Artikolu 86 Kodifikazzjoni
1.
Meta proposta tal-Kummissjoni għall-kodifikazzjoni ta' leāiŜlazzjoni talKomunità tiāi ppreŜentata lill-Parlament, din għandha titressaq quddiem il-kumitat
responsabbli għall-affarijiet legali. Dan il-Kumitat għandu jeŜaminaha skond larranāamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali11 sabiex jaëëerta ruħu li din tkun
sempliëiment kodifikazzjoni mingħajr tibdil sostanzjali.
2.
Il-Kumitat li kien responsabbli għall-atti li kellhom jiāu kkodifikati jistà,
fuq talba tiegħu stess jew tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, jintalab jagħti
l-opinjoni tiegħu dwar kemm hi mixtieqa l-kodifikazzjoni.
3.

L-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.

Madankollu, fuq talba tar-rapporteur, il-president tal-kumitat responsabbli għallaffarijiet legali jistà jippreŜenta, għall-approvazzjoni ta' dan ta' l-aħħar, emendi relatati
ma' l-adattamenti tekniëi, kemm-il darba dawk l-adattamenti jkunu meħtieāa sabiex
ikun Ŝgurat li l-proposta hija konformi mar-regoli dwar il-kodifikazzjoni u ma
jinvolvux tibdil sostanzjali tal-proposta.

11

Ftehima interistituzzjonali ta' l-20 ta' Diëembru 1994, Metodu ta' ħidma aëëellerat
għall-kodifikazzjoni uffiëjali tat-testi leāislattivi, punt 4 (ĀU C 102, 4.4.1996, p.2).
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4.
Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta
ma tinvolvix tibdil sostanzjali għall-leāiŜlazzjoni tal-Komunità, huwa għandu
jirreferiha lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu.
Jekk il-kumitat huwa tal-fehma li l-proposta tinkludi tibdil sostanzjali, huwa għandu
jipproponi lill-Parlament ië-ëaħda tal-proposta.
FiŜ-Ŝewā kaŜi, il-Parlament għandu jiddeëiedi permezz ta' vot wieħed, mingħajr
emendi jew dibattitu.
Artikolu 87 Tfassil mill-ādid
1.
Meta proposta tal-Kummissjoni għat-tfassil mill-ādid ta' leāiŜlazzjoni
Komunitarja tiāi preŜentata lill-Parlament, għandha titressaq quddiem il-kumitat
responsabbli għall-affarijiet legali u l-kumitat responsabbli.
2.
Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali għandu jeŜaminaha skond larranāamenti milħuqa fuq livell interistituzzjonali12 bil-għan li jkun Ŝgurat li lproposta ma tinvolvix tibdiliet sostanzjali minbarra dawk identifikati bħala tali filproposta.
Għall-iskop ta' dan l-eŜami, l-emendi għat-test tal-proposta mhumiex ammissibbli.
Madankollu, l-Artikolu 86(3), it-tieni subparagrafu japplika f'dak li għandu x'jaqsam
mad-dispoŜizzjonjiet li ma nbidlux fil-proposta għal tfassil mill-ādid.
3.
Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta
ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali għal-leāiŜlazzjoni minbarra dawk identifikati
bħala tali, għandu jinforma lill-kumitat responsabbli dwar dan.
F'dan il-kaŜ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 156 u 157, l-emendi
għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli jekk jikkonëernaw dawk ilpartijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.
Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat
responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreŜenta emendi għall-partijiet kodifikati talproposta tal-Kummissjoni, huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lillKunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-aħħar għandha tinforma lill-kumitat, qabel il-vot
skont l-Artikolu 54, bil-poŜizzjoni tagħha fir-rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk
għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' tfassil mill-ādid.
4.
Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta tinkludi
bidliet sostanzjali għal-leāiŜlazzjoni minbarra dawk identifikati bħala tali, huwa
għandu jipproponi li l-Parlament jiëħad il-proposta u jinforma lill-kumitat
responsabbli dwar dan.
F'dan il-kaŜ, il-President għandu jsejjaħ lill-Kummissjoni biex tirtira l-proposta
tagħħa. Jekk il-Kummissjoni tirtira l-proposta tagħha, il-President għandu jinnota li lproëedura tilfet l-iskop tagħha u għandu jinforma lill-Kunsill. Jekk il-Kummissjoni
ma tirtirax il-proposta tagħha, il-Parlament għandu jerāà jibgħatha lill-kumitat
responsabbli, sabiex jeŜaminaha skond il-proëedura normali.
12

Ftehima interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-uŜu aktar strutturat tatteknika ta' tfassil mill-ādid ta' l-atti legali, punt 9 (ĀU C 77, 28.3.2002, p.1).
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Artikolu 88 MiŜuri ta' implimentazzjoni
1.
Meta l-Kummissjoni tgħaddi abbozz ta' miŜuri implimentattivi lillParlament, il-President għandu jirreferi l-abbozz ta’ miŜuri lill-kumitat responsabbli
għall-att li minnu joħorāu l-miŜuri ta' implimentazzjoni. Meta tkun āiet applikata ilproëedura b'kumitati assoëjati fir-rigward ta' l-att baŜiku, il-kumitat responsabbli
għandu jistieden lil kwalunkwe kumitat assoëjat biex jikkomunika l-fehmiet tiegħu
bil-fomm jew permezz ta' ittra.
2.
Il-president tal-kumitat responsabbli għandu jistipola skadenza biex ilMembri jipproponu li l-kumitat joāāezzjona għall-abbozz ta' miŜuri. Fejn il-kumitat
iqis li hu xieraq, jista’ jiddeëiedi li jaħtar rapporteur minn fost il-membri tiegħu jew
minn fost is-sostituti permanenti. Jekk il-kumitat joāāezzjona għall-abbozz ta’ miŜuri,
għandu jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni li topponi l-adozzjoni ta’ labbozz ta’ miŜuri li tista’ tindika wkoll il-bidliet li għandhom isiru għall-abbozz ta’
miŜuri.
Jekk il-Parlament sa' l-iskadenza applikabbli ikkalkulata mid-data ta’ riëeviment ta' labbozz ta’ miŜuri, jadotta riŜoluzzjoni bħal din il-President għandu jitlob lillKummissjoni tirtira jew temenda l-abbozz ta’ miŜuri jew tressaq proposta skond ilproëedura leāiŜlattiva xierqa.
3.
Fejn m’hemm l-ebda sessjoni parzjali qabel ma jagħlaq iŜ-Ŝmien, id-dritt
ta’ tweāiba għandu jkun meqjus li jkun āie ddelegat lill-kumitat responsabbli. Din ittweāiba għandha tieħu s-sura ta’ ittra mill-president tal-kumitat lill-Membru talKummissjoni responsabbli, u għandha tināieb għall-attenzjoni tal-Membri kollha talParlament.
4.
Jekk il-miŜuri ta' implimentazzjoni previsti mill-Kummissjoni jaqgħu taħt
il-proëedura regolatorja bi skrutinju, il-paragrafu 3 m’għandux japplika u l-paragrafi 1
u 2 għandhom ikunu ssupplimentati kif āej:
a) iŜ-Ŝmien ta’ l-iskrutinju għandu jibda jgħodd meta l-abbozz ta’ miŜuri jkun
āie mressaq lill-Parlament bil-lingwi uffiëjali kollha. Fejn japplikaw limiti
iqsar ta’ Ŝmien (Artikolu 5a(5)(b) tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li
tipprovdi l-proëeduri għall-eŜerëizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni
konferiti fuq il-Kummissjoni) u f’kaŜijiet ta’ urāenza (Artikolu 5a(6) tadDeëiŜjoni 1999/468/KE), il-perjodu taŜ-Ŝmien għall-iskrutinju għandu jibda
jgħodd mid-data meta l-Parlament jirëievi l-abbozz aħħari tal-miŜuri ta’
implimentazzjoni fil-verŜjonijiet lingwistiëi ppreŜentati lill-membri tal-kumitat
stabbilit skond id-DeëiŜjoni 1999/468/KE, ħlief jekk ikun hemm oāāezzjoni
mill-president tal-kumitat responsabbli. L-Artikolu 146 m'għandux japplika
f'dan il-kaŜ;
b) Il-Parlament, billi jaāixxi b'maāāoranza tal-Membri kollha tiegħu, jista’
jopponi l-adozzjoni ta’ l-abbozz ta’ miŜuri, filwaqt li jiāāustifika loppoŜizzjoni tiegħu billi jindika li l-abbozz ta’ miŜuri jisboq s-setgħat ta'
implimentazzjoni pprovduti fl-istrument baŜiku, li mhux kompatibbli ma’ lgħan jew il-kontenut ta’ l-istrument baŜiku jew li ma jirrispettax il-prinëipji
tas- sussidjarjetà jew proporzjonalità;
c) Jekk l-abbozz ta' miŜuri ikun ibbaŜat fuq il-paragrafu 5 jew 6 ta' l-Artikolu 5a
tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE, li jipprovdi għal limiti ta' Ŝmien imqassra għal
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oppoŜizzjoni mill-Parlament, tista' titqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal
riŜoluzzjoni li topponi l-adozzjoni ta' l-abbozz ta' miŜuri mill-president talkumitat responsabbli jekk il-kumitat ma jkunx seta' jiltaqa' fiŜ-Ŝmien
disponibbli.

KAPITOLU 12 TRATTATI U FTEHIMIET INTERNAZZJONALI
Artikolu 89 Trattati ta' adeŜjoni
1.
Kull applikazzjoni minn xi Stat Ewropew sabiex isir membru ta' l-Unjoni
Ewropea għandha tiāi referuta lill-kumitat responsabbli biex tkun ikkunsidrata.
2.
Il-Parlament jista' jiddeëiedi, fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi
grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, li jitlob lill-Kummissjoni u
lill-Kunsill biex jipparteëipaw f'dibattitu qabel ma jibdew in-negozjati ma' l-Istat
applikant.
3.
Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jinfurmaw lillkumitat responsabbli regolarment u jagħtu d-dettalji kollha dwar il-progress finnegozjati, jekk ikun meħtieā fuq baŜi kunfidenzjali.
4.
Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-Parlament jista', fuq il-baŜi ta' rapport
mill-kumitat responsabbli, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jiāu
kkunsidrati qabel jiāi konkluŜ xi trattat għall-adeŜjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni
Ewropea. Għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandha tkun meħtieāa l-istess
maāāoranza bħall-maāāoranza meħtieāa għall-kunsens aħħari.
5.
Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma jiāi ffirmat kwalunkwe ftehim,
l-abbozz tal-ftehim għandhu jitressaq quddiem il-Parlament għall-kunsens.
6.
Il-Parlament għandu jagħti l-kunsens tiegħu għal applikazzjoni minn xi
Stat Ewropew biex isir membru ta' l-Unjoni Ewropea b'maāāoranza tal-Membri
kollha fuq il-baŜi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.
Artikolu 90 Ftehimiet internazzjonali
1.
Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu negozjati dwar il-konkluŜjoni, it-tiādid
jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali, inkluŜi ftehimiet li jikkonëernaw oqsma
speëifiëi bħal ma huma affarijiet monetarji jew kummerë, il-kumitat responsabbli
jista' jiddeëiedi li jfassal rapport jew b'xi mod ieħor jissorvelja l-proëedura u jinforma
lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati b'dik id-deëiŜjoni. Fejn ikun xieraq,
kumitati oħrajn jistgħu jintalbu għal opinjoni skont l-Artikolu 49(1). L-Artikoli
188(2), 50 jew 51 għandhom japplikaw fejn ikun xieraq.
Il-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat responsabbli u, skont il-kaŜ, tal-kumitati
assoëjati, għandhom, b'mod konāunt, jieħdu azzjoni xierqa biex jiāi Ŝgurat li lKummissjoni tipprovdi lill-Parlament b'tagħrif sħiħ dwar ir-rakkomandazzjonijiet
għall-mandat ta' nnegozjar, jekk ikun meħtieā, b'mod kunfidenzjali, kif ukoll bittagħrif imsemmi fil-paragrafi 3 u 4.
2.
Il-Parlament jista', fuq proposta tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku
jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jitlob lill-Kunsill sabiex ma jawtorizzax il-
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ftuħ ta' negozjati qabel ma l-Parlament ikun iddikjara l-poŜizzjoni tiegħu dwar ilmandat ta' nnegozjar propost fuq il-baŜi ta' rapport mill-kumitat responsabbli.
3.
Meta jkun se jiftaħ in-negozjati, il-kumitat responsabbli għandu jikseb
informazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-baŜi legali magħŜula għall-konkluŜjoni talftehimiet internazzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat responsabbli għandu
jivverifika il-baŜi legali magħŜula skond l-Artikolu 37. Meta l-Kummissjoni tonqos
milli tidentifika baŜi legali, jew meta jkun hemm dubji dwar il-validità ta' baŜi legali,
għandu japplika l-Artikolu 37.
4.
Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom jinfurmaw lillkumitat responsabbli regolarment u bi sħiħ dwar il-progress fin-negozjati u, jekk ikun
meħtieā, dan it-tagħrif għandu jingħata b'mod kunfidenzjali.
5.
Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, il-Parlament jista', fuq il-baŜi ta'
rapport mill-kumitat responsabbli, u wara li jqis kwalunkwe proposta rilevanti
imqiegħda fuq il-Mejda skond l-Artikolu 121, jadotta rakkomandazzjonijiet u jitlob li
dawn jitqiesu qabel tiāi konkluŜa l-ftehima internazzjonali kkonëernata.
6.
Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel ma tiāi ffirmata kwalunkwe
ftehima, l-abbozz tal-ftehima għandu jitressaq quddiem il-Parlament biex tingħata
opinjoni jew għall-kunsens. Għall-proëedura ta' kunsens għandu japplika l-Artikolu
81.
7.
Qabel ma ssir il-votazzjoni dwar il-kunsens, il-kumitat responsabbli jew
grupp politiku jew mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri, jistgħu
jipproponu li l-Parlament jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Āustizzja dwar il-kompatibilità
ta' ftehima internazzjonali mat-Trattati. Jekk il-Parlament japprova proposta ta' dan ittip, il-votazzjoni dwar il-kunsens għandha tiāi ddiferita sakemm il-Qorti tagħti lopinjoni tagħha.
8.
Il-Parlament jagħti l-opinjoni jew il-kunsens tiegħu dwar il-konkluŜjoni, ittiādid jew l-emendar ta' ftehima internazzjonali jew ta' protokoll finanzjarju li jsir
mill-Komunità Ewropea f'votazzjoni waħdanija b'maāāoranza tal-voti mitfugħa
mingħajr l-ammissibiltà ta' emendi għat-test tal-ftehima jew ta' protokoll.
9.
Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun waħda negattiva, il-President
għandu jitlob lill-Kunsill sabiex ma jidħolx għall-ftehima ikkonëernata.
10.
Jekk il-Parlament ma jagħtix il-kunsens tiegħu għal xi ftehima
internazzjonali, il-President għandu javŜa lill-Kunsill li l-ftehima ikkonëernata ma
tistax issir.
Artikolu 91 Proëeduri bbaŜati fuq l-Artikolu 300 tat-Trattat KE fil-kaŜ ta'
applikazzjoni proviŜorja jew is-sospensjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew itteħid ta' poŜizzjoni Komunitarja f'korp imwaqqaf bi ftehima internazzjonali
Meta l-Kummissjoni u/jew il-Kunsill ikunu obbligati li jinfurmaw lill-Parlament
minnufih u b'mod sħiħ, skond l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE, għandha ssir stqarrija
fil-Parlament u tkun segwita b'diskussjoni. Il-Parlament jista' jħejji
rakkomandazzjonijiet skond l-Artikoli 90 u 97.
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KAPITOLU 13 RAPPREZENTANZA BARRANIJA TA' L-UNJONI
U POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI
Artikolu 92 Ħatra ta' RappreŜentant Għoli għall-politika estera u ta' sigurtà
komuni.
1.
Qabel ma jinħatar RappreŜentant Għoli għall-politika estera u ta' sigurtà
komuni, il-President għandu jistieden lill-President kurrenti tal-Kunsill sabiex jagħmel
stqarrija lill-Parlament, skond l-Artikolu 21 tat-Trattat UE. Il-President għandu
jistieden lill-President tal-Kummissjoni sabiex jagħmel stqarrija dwar l-istess ħaāa.
2.
Meta jinħatar ir-RappreŜentant Għoli il-ādid għall-politika estera u ta'
sigurtà komuni, skond l-Artikolu 207(2) tat-Trattat KE, u qabel ma dan irrappreŜentant jibda uffiëjalment iwettaq id-doveri tiegħu, il-President għandu
jistiednu sabiex jagħmel stqarrija lill-kumitat responsabbli u jwieāeb il-mistoqsijiet li
jsirulu mill-istess kumitat.
3.
Wara li jsiru l-istqarrijiet u t-tweāibiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 u fuq
inizjattiva tal-kumitat responsabbli, jew skond l-Artikolu 121, il-Parlament jista'
jagħmel rakkomandazzjoni.
Artikolu 93 Ħatra ta' rappreŜentanti speëjali għall-finijiet tal-politika estera u
ta' sigurtà komuni
1.
Meta l-Kunsill ikollu l-ħsieb li jaħtar RappreŜentant Speëjali skond lArtikolu 18(5) tat-Trattat EU, il-President, fuq talba tal-Kumitat responsabbli, għandu
jistieden lill-Kunsill sabiex jagħmel stqarrija u jwieāeb mistoqsijiet dwar il-mandat, lgħanijiet u affarijiet oħra rilevanti li jkollhom x'jaqsmu mad-doveri u l-irwol li għandu
jwettaq ir-RappreŜentant Speëjali.
2.
Meta jkun inħatar ir-RappreŜentant Speëjali, imma qabel ma jieħu lpoŜizzjoni tiegħu, il-persuna maħtura tista' tiāi mistiedna sabiex tidher quddiem ilkumitat responsabbli biex tagħmel stqarrija u twieāeb mistoqsijiet.
3.
Fi Ŝmien tliet xhur mis-smigħ, il-kumitat jista' jipproponi
rakkomandazzjoni skond l-Artikolu 121 li jkollha x'taqsam direttament ma' l-istqarrija
li tkun saret u mat-tweāibiet mogħtija.
4.
Ir-RappreŜentant Speëjali għandu jiāi mistieden sabiex iŜomm ilParlament infurmat b'mod sħiħ u regolari dwar l-implimentazzjoni fil-prattika talmandat tiegħu.
Artikolu 94 Stqarrijiet mir-RappreŜentant Għoli għall-politika estera u ta'
sigurtà komuni jew minn rappreŜentanti speëjali oħra
1.
Ir-RappreŜentant Għoli għandu jiāi mistieden sabiex jagħmel stqarrijiet
lill-Parlament mhux inqas minn erba' darbiet fis-sena. Għandu japplika l-Artikolu 110.
2.
Ir-RappreŜentant Għoli għandu jiāi mistieden mhux inqas minn erba'
darbiet fis-sena sabiex jattendi laqgħat tal-kumitat responsabbli biex jagħmel stqarrija
u jwieāeb mistoqsijiet. Ir-RappreŜentant Għoli jista' wkoll jiāi mistieden
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f'okkaŜjonijiet oħra, fuq inizjattiva tiegħu jew kull meta il-kumitat jidhirlu li dan ikun
meħtieā.
3.
Kull meta jinħatar rappreŜentant speëjali mill-Kunsill b'mandat li jkollu
x'jaqsam ma kwistjonijiet ta' politika partikulari, huwa jista' jiāi mistieden sabiex
jagħmel stqarrija lill-kumitat responsabbli, fuq inizjattiva tiegħu jew fuq inizjattiva
tal-Parlament.
Artikolu 95 RappreŜentanza Internazzjonali
1.
Meta jkollu jinħatar Kap ta' delegazzjoni barranija tal-Kummissjoni, ilpersuna nominata tista' tiāi mistiedna sabiex tidher quddiem l-organu rilevanti talParlament sabiex tagħmel stqarrija u twieāeb mistoqsijiet.
2.
Fi Ŝmien tliet xhur mis-smiegħ imsemmi fil-paragrafu 1, il-kumitat
responsabbli jista' jadotta risoluzzjoni jew jagħmel rakkomandazzjoni, skond il-kaŜ,
liema riŜoluzzjoni jew rakkomandazzjoni jkollhom x'jaqsmu direttament ma' listqarrija li tkun saret u mat-tweāibiet mogħtija.
Artikolu 96 Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lillParlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni
1.
Meta l-Parlament jiāi ikkonsultat skond l-Artikolu 21 tat-Trattat UE, ilkwistjoni għandha tināieb quddiem il-kumitat responsabbli li jista' jagħmel
rakkomandazzjonijiet skond l-Artikolu 97.
2.
Il-kumitati kkonëernati għandhom ifittxu li jiŜguraw li r-RappreŜentant
Għoli għall-politika estera u ta' sigurtà komuni, il-Kunsill u l-Kummissjoni
jipprovduhom b'tagħrif regolari u f'waqtu dwar l-iŜvilupp u l-implimentazzjoni talpolitika estera 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, talKunsill jew tar-RappreŜentant Għoli, kumitat jista' jiddeëiedi li l-proëeduri tiegħu
jsiru fil-magħluq.
3.
Għandu jsir dibattitu annwali fuq id-dokument konsultattiv stabbilit millKunsill dwar l-aspetti prinëipali u l-għaŜliet baŜiëi tal-politika estera u ta' sigurta`
komuni, inkluŜi l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baāit ta' l-Unjoni. Il-proëeduri
stipulati fl-Artikolu 110 għandhom japplikaw.
(Ara wkoll l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 121)
4.
Il-Kunsill u/jew ir-RappreŜentant Għoli u l-Kummissjoni għandhom ikunu
mistiedna għal kull dibattitu f'seduta plenarja li jinvolvi politika barranija, politika ta'
sigurtà jew politika ta' difiŜa.
Artikolu 97 Rakkomandazzjonijiet fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà
komuni
1.
Il-Kumitat responsabbli mill-politika estera u ta' sigurtà komuni jista' jħejji
rakkomandazzjonijet lill-Kunsill fl-oqsma li jaqgħu fi ħdan ir-responsabbiltà tiegħu
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wara li jkun kiseb awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti jew fuq proposta
skond it-tifsira ta' l-Artikolu 121.
2.
F'kaŜi urāenti l-awtorizzazzjoni imsemmija fil-paragrafu 1 tista' tingħata
mill-President, li jista' bl-istess mod jawtorizza laqgħa ta' emerāenza tal-kumitat
konëernat.
3.
Waqt il-proëess għall-adozzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, li
għandu jittieħed vot fuqhom fil-forma ta' test bil-miktub, l-Artikolu 146 m'għandux
japplika u għandhom ikunu ammissibbli emendi orali.
In-nuqqas ta' applikabilità ta' l-Artikolu 146 huwa possibbli biss fil-kumitat u biss
f'kaŜi urāenti. Ma jistax ikun hemm eëëezzjonijiet għad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu
146, la f'laqgħat tal-kumitat li ma jkunux dikjarati bħala urāenti u l-anqas f'seduti
plenarji.
Id-dispoŜizzjoni li tgħid li emendi orali huma ammissibbli tfisser li membri ma
jistgħux joāāezzjonaw għal emendi orali li jittieħed vot fuqhom fil-kumitat.
4.
Rakkomandazzjonijiet imħejjija b'dan il-mod għandhom ikunu inkluŜi flaāenda għas-sessjoni parzjali li jkun imiss. F'kaŜi urāenti, li dwarhom jiddeëiedi lPresident, rakkomandazzjonijiet jistgħu ikunu inkluŜi fl-aāenda ta' sessjoni parzjali
kurrenti. Rakkomandazzjonijiet għandhom jitqiesu li āew adottati ħlief jekk, qabel ilbidu tas-sessjoni parzjali, mhux inqas minn erbgħin Membru iressqu oāāezzjoni bilmiktub, f'liema kaŜ ir-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat għandhom jiāu inkluŜi flaāenda ta' l-istess seduta parzjali għad-diskussjoni u l-votazzjoni. Grupp politiku jew
mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu emendi fuq il-Mejda.
Artikolu 98 Ksur tad-drittijiet tal-bniedem
F'kull seduta parzjali, mingħajr ma jkollu bŜonn ta' awtorizzazzjoni, kull wieħed millkumitati responsabbli jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni skond listess proëeduri kif stipulat fl-Artikolu 97(4) dwar kaŜi ta' ksur tad-drittijiet talbniedem.

KAPITOLU 14 PULIZIJA U KOPERAZZJONI ĀUDIZZJARJA
F'AFFARIJIET KRIMINALI
Artikolu 99 Għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fl-oqsma tal-pulizija u lkoperazzjoni āudizzjarja f'affarijiet kriminali
1.
Il-kumitat responsabbli għandu jiŜgura li l-Parlament ikun mgħarraf
regolarment u b'mod sħiħ dwar attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-pulizija u malkoperazzjoni āudizzjarja f'affarijiet kriminali u li l-opinjonijiet tiegħu jitqiesu meta lKunsill jadotta posizzjonijiet komuni li jfasslu l-attitudni ta' l-Unjoni għal kwistjoni
partikulari skond l-Artikolu 34(2)(a) tat-Trattat UE.
2.
Eëëezzjonalment, fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill, kumitat jista'
jiddeëiedi li l-proëeduri tiegħu jsiru fil-magħluq.
3.
Id-dibattitu imsemmi fl-Artikolu 39(3) tat-Trattat UE għandu jsir skond larranāamenti stipulati fl-Artikolu 110(2), (3) u (4).
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Artikolu 100 Konsultazzjoni tal-Parlament fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni
āudizzjarja f'affarijiet kriminali
Il-konsultazzjoni tal-Parlament skond l-Artikolu 34(2)(b),(c) u (d) tat-Trattat UE
għandha ssir skond l-Artikoli 36 sa 39, 43, 44 u 55.
Fejn hu applikabbli, l-eŜami tal-proposta għandu jitqiegħed fl-aāenda, l-aktar tard, ta'
l-aħħar seduta li tkun se ssir qabel ma jiskadi Ŝ-Ŝmien stabbilit skond l-Artikolu 39(1)
tat-Trattat UE.
Meta l-Parlament jiāi kkonsultat dwar abbozz ta' deëiŜjoni tal-Kunsill għall-ħatra ta'
Direttur u membri tal-Bord tal-Europol, l-Artikolu 108 japplika mutatis mutandis.
Artikolu 101 Rakkomandazzjonijiet fl-oqsma tal-pulizija u l-koperazzjoni
āudizzjarja f'affarijiet kriminali
1.
Il-kumitat responsabbli għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pulizija u
l-koperazzjoni āudizzjarja f'affarijiet kriminali jista' jħejji rakkomandazzjonijiet lillKunsill fl-oqsma li jaqgħu taħt it-Titolu VI tat-Trattat UE wara li jkun kiseb
awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti jew fuq proposta skond it-tifsira flArtikolu 121.
2.
F'kaŜi urāenti, l-awtorizzazzjoni msemmija f'paragrafu 1, tista' tingħata
mill-President li jista' bl-istess mod jawtorizza laqgħa ta' emerāenza tal-kumitat
konëernat.
3.
Rakkomandazzjonijiet li jitħejjew b'dan il-mod għandhom ikunu inkluŜi flaāenda tas-sessjoni parzjali li jkun imiss. L-Artikolu 97(4) għandu japplika 'mutatis
mutandis'.
(Ara wkoll l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 121)

KAPITOLU 15 KSUR TA' PRINêIPJI FUNDAMENTALI MINN
XI STAT MEMBRU
Artikolu 102 DeëiŜjoni dwar ksur
1.
Il-Parlament jista', fuq il-baŜi ta' rapport speëifiku mill-kumitat
responsabbli skond l-Artikolu 48:
a) jivvota fuq proposta motivata li titlob lill-Kunsill biex jaāixxi skond l-Artikolu
7(1) tat-Trattat UE;
b) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex
iressqu proposta skond l-Artikolu 7(2) tat-Trattat UE;
c) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill sabiex jaāixxi skond l-Artikolu 7(3)
jew, sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) tat-Trattat UE.
2.
Kull talba mill-Kunsill għal kunsens dwar proposta mressqa skond lArtikolu 7(1) u (2) tat-Trattat UE flimkien ma' l-osservazzjonijiet imressqa mill-Istat
Membru għandha titħabbar lill-Parlament. Ħlief fil-kaŜ ta' ëirkustanzi urāenti u
āustifikati, il-Parlament għandu jieħu d-deëiŜjoni tiegħu fuq proposta mill-Kumitat
responsabbli.
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3.
DeëiŜjonijiet skond il-paragrafi 1 u 2 jeħtieāu maāāoranza ta' Ŝewā terzi
tal-voti mitfugħa li tkun tirrappreŜenta il-maāāoranza tal-Membri kollha talParlament.
4.
Il-kumitat responsabbli jista' jressaq mozzjoni ta' akkumpanjament għal
riŜoluzzjoni meta l-Parlament jissejjaħ sabiex jagħti l-kunsens tiegħu skond ilparagrafu 2. Din il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni għandha turi l-fehmiet tal-Parlament
dwar xi nuqqas serju minn xi Stat Membru, dwar is-sanzjonijiet xierqa u dwar kif
dawk is-sanzjonijiet jiāu mibdula jew revokati.
5.
Il-kumitat responsabbli għandu jiŜgura li l-Parlament ikun infurmat b'mod
sħiħ u, fejn ikun meħtieā, li jintalab jagħti l-ħsibijiet tiegħu dwar il-miŜuri li jsegwu lkunsens tiegħu mogħti skond il-paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun mistieden sabiex
jispeëifika l-iŜviluppi kif imiss. Fuq proposta mill-kumitat responsabbli mħejjija blawtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' jadotta
rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.
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TITOLU III TRASPARENZA FIL-ĦIDMA
Artikolu 103 Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament
1.
Il-Parlament għandu jiŜgura l-akbar trasparenza fl-attivitajiet tiegħu, skond
il-linja adottata fid-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 1, 3 (t-tieni paragrafu), 28(1) u
41(1) tat-Trattat UE, l-Artikolu 255 tat-Trattat KE u l-Artikolu 42 tal-Karta dwar idDrittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea.
2.

Id-dibattiti fil-Parlament għandhom ikunu pubbliëi.

3.
Il-laqgħat tal-kumitati għandhom normalment ikunu pubbliëi. Il-kumitati
jistgħu jiddeëiedu, madankollu, sa mhux aktar tard minn meta l-aāenda tal-laqgħa
tkun adottata, li jaqsmu l-aāenda ta' dik il-laqgħa f'punti li jkunu miftuħin għallpubbliku u punti li jkunu magħluqin għall-pubbliku. Madankollu jekk laqgħa ssir filmagħluq, il-kumitat jistà, bla ħsara għall-Artikolu 4(1) sa (4) tar-Regolament talParlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1049/2001, jagħmel id-dokumenti u
minuti tal-laqgħa aëëessibbli għall-pubbliku. L-Artikolu 153 għandu japplika f'kaŜ ta'
kwalunkwe ksur tar-regoli li jirregolaw il-kunfidenzjalità.
4.
L-eŜami li jsir mill-kumitat responsabbli ta' talbiet li jkollhom x'jaqsmu
ma' proëeduri dwar immunità skond l-Artikolu 7 għandu dejjem isir bil-magħluq.
Artikolu 104 Aëëess pubbliku għal dokumenti
1.
Kull ëittadin ta' l-Unjoni u kull persuna fiŜika jew āuridika li tkun residenti
jew li jkollha l-uffiëëju reāistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li jkollhom aëëess
għal dokumenti tal-Parlament skont l-Artikolu 255 tat-Trattat KE, bla ħsara għallprinëipji, l-kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet stipulati fir-Regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1049/2001 u skond id-dispoŜizzjonijiet speëifiëi li
jinsabu f'dawn ir-Regoli ta' Proëedura.
Aëëess għal dokumenti tal-Parlament għandu, sa fejn ikun possibbli, jingħata lil
persuni fiŜiëi jew āuridiëi oħra bl-istess mod.
Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu jkun ippubblikat bħala tagħrif flimkien
mar-Regoli ta' Proëedura.
2.
Għall-għanijiet ta' aëëess għal dokumenti, l-espressjoni 'dokumenti talParlament' tfisser kwalunkwe kontenut li jaqa' fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 3(a) tarRegolament (KE) Nru 1049/2001 li jkun tħejja minn jew āie rëevut minn Uffiëjali talParlament skond it-tifsira tal-Titolu I, Kapitolu 2 ta' dawn ir-Regoli, minn organi li
jirregolaw il-Parlament, minn kumitati jew delegazzjonijiet interparlamentari, jew
mis-Segretarjat tal-Parlament.
Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda skond ir-Regoli ta' Proëedura, dokumenti mħejjija minn
Membri individwali jew minn gruppi politiëi huma dokumenti tal-Parlament għallgħanijiet ta' aëëess għal dokumenti.
Il-Bureau għandu jagħmel regoli sabiex jiŜgura li d-dokumenti kollha tal-Parlament
jiāu reāistrati.
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3.
Il-Parlament għandu jistabbilixxi reāistru ta' dokumenti tal-Parlament.
Dokumenti leāiŜlattivi u ëerti kategoriji oħra ta' dokumenti għandhom, skont irRegolament (KE) Nru 1049/2001, ikunu aëëessibbli direttament mir-reāistru.
Referenzi għal dokumenti oħra tal-Parlament għandhom, sa fejn ikun possibbli, ikunu
inkluŜi fir-reāistru.
Il-kategoriji ta' dokumenti li jkunu aëëessibbli direttament għandhom ikunu stabbiliti
f'lista adottata mill-Bureau u ppubblikata fuq is-sit elettoniku tal-Parlament. Din illista m'għandhiex tillimita d-dritt ta' aëëess għal dokumenti li ma jkunux fil-kategoriji
inkluŜi fil-lista; dawk id-dokumenti għandhom ikunu disponibbli fuq talba bil-miktub.
Il-Bureau jista' jadotta regoli, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, li
jistabbilixxu arranāamenti għall-aëëess, liema regoli għandhom ikunu ppubblikati filĀurnal Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
Il-Bureau għandu jiddetermina l-awtoritajiet inkarigati mill-immaniāājar
ta' talbiet inizjali (Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) u għandu jaddotta
deëiŜjonijiet dwar talbiet ta' konferma (Artikolu 8 tar-Regolament) u talbiet għal
dokumenti sensittivi (Artikolu 9 tar-Regoli ta' Proëedura).
5.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tinnomina r-rappreŜentanti talParlament fuq il-kumitat interistituzzjonali mwaqqaf skond l-Artikolu 15(2) tarRegolament (KE) Nru 1049/2001.
6.
Wieħed mill-Viëi Presidenti għandu jkun responsabbli mis-superviŜjoni ta'
l-immaniāājar ta' talbiet għal aëëess għal dokumenti.
7.
Il-kumitat responsabbli tal-Parlament għandu, fuq il-baŜi ta' tagħrif mogħti
mill-Bureau u sorsi oħrajn, jipprepara r-rapport annwali msemmi fl-Artikolu 17 tarRegolament (KE) Nru 1049/2001 u jippreŜentah lis-seduta plenarja.
Il-kumitat responsabbli għandu wkoll jeŜamina u jevalwa r-rapporti adottati millistituzzjonijiet u l-aāenziji l-oħra skond l-Artikolu 17 tar-Regolament.
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TITOLU IV RELAZZJONIJIET MA' KORPI OĦRA
KAPITOLU 1 ĦATRIET
Artikolu 105 Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni
1.
Meta l-Kunsill ikun laħaq ftehim dwar in-nomina ta' President talKummissjoni, il-President għandu jitlob lill-persuna nominata biex tagħmel stqarrija u
tippreŜenta l-orjentamenti politiëi tagħha lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun
segwita minn dibattitu.
Il-Kunsill għandu jkun mistieden jieħu sehem fid-dibattitu.
2.
Il-Parlament għandu japprova jew jiëħad in-nomina b'maāāoranza tal-voti
mitfugħa.
Għandu jittieħed vot sigriet.
3.
Jekk il-persuna nominata tiāi eletta, il-President għandu jgħarraf b'dan lillKunsill u jitlob lilu u lill-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim
bejniethom il-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji.
4.
Jekk il-Parlament jiëħad in-nomina, il-President għandu jitlob lill-Kunsill
jinnomina kandidat ieħor.
Artikolu 106 Elezzjoni tal-Kummissjoni
1.
Wara li jkun ikkonsulta mal-President elett tal-Kummissjoni, il-President
għandu jitlob lill-persuni nominati għall-karigi differenti bħala Kummissarji millPresident elett tal-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex jidhru quddiem il-kumitati
parlamentari rispettivi skond l-oqsma li għalihom āew nominati. Dan is-smigħ għandu
jsir fil-pubbliku.
2.
Il-kumitat jew kumitati kompetenti għandhom jistiednu lill-Kummissarju
nnominat biex jagħmel stqarrija u jwieāeb għall-mistoqsijiet. Is-seduti ta' smigħ
għandhom ikunu organizzati b'tali mod li jippermetti li l-Kummissarji nnominati
jagħtu lill-Parlament t-tagħrif kollu rilevanti. Id-dispoŜizzjonijiet dwar lorganizzazzjoni tas-seduti ta' smigħ għandhom ikunu stipulati f'anness għar-Regoli ta'
Proëedura13.
3.
Il-President elett għandu jippreŜenta l-Kulleāā tal-Kummissarji u lprogramm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha jkun mistieden jattendi l-Kunsill
kollu. L-istqarrija għandha tkun segwita minn dibattitu.
4.
Sabiex jingħalaq id-dibattitu, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin
Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni. L-Artikolu 110(3),
(4) u (5) għandu japplika.
Wara l-votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni, il-Parlament għandu jeleāāi jew
jiëħad il-Kummissjoni b'maāāoranza tal-voti mitfugħa.
13

Ara l-Anness XVII.
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Il-vot għandu jittieħed permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet.
Il-Parlament jista` jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta ta' wara.
5.
Il-President għandu jgħarraf lill-Kunsill bl-elezzjoni jew bië-ëaħda talKummissjoni.
6.
F'kaŜ ta' bdil sostanzjali fil-portafolli matul il-mandat tal-Kummissjoni, ilmili ta' post vakanti jew il-ħatra ta' Kummissarju ādid wara l-adeŜjoni ta' Stat Membru
ādid, il-Kummissarji konëernati għandhom jiāu mistiedna jidhru quddiem il-kumitati
responsabbli mill-oqsma ta' kompetenza rispettivi, skond il-paragrafu 2.
Artikolu 107 Mozzjoni ta' ëensura kontra l-Kummissjoni
1.
Mozzjoni ta' ëensura kontra l-Kummissjoni tista' tiāi ppreŜentata lillPresident minn parti waħda minn għaxra tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament.
2.
Il-mozzjoni għandha tissejjah 'mozzjoni ta' ëensura' u għandha tigi sostnuta
b'raāunijiet. Għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.
3.
Il-President għandu jħabbar lill-Membri li tqiegħdet fuq il-Mejda mozzjoni
ta' ëensura minnufih malli jirëeviha.
4.
Id-dibattitu dwar ië-ëensura m'għandux jsir biss wara li jgħaddu mill-inqas
erbgħa u għoxrin siegħa minn meta tkun tħabbret lill-Membri l-wasla tal-mozzjoni ta'
ëensura.
5.
Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għandha ssir permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet
u għandha issir wara li jgħaddu mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa mill-bidu
tad-dibattitu.
6.
Id-dibattitu u l-votazzjoni għandhom isiru, l-aktar tard, waqt is-seduta
parzjali ta' wara li tkun giet ippreŜentata l-mozzjoni.
7.
Il-mozzjoni ta' ëensura tgħaddi jekk ikollha maāāoranza ta' Ŝewā terzi talvoti mitfugħa, maāāoranza li tirraprezenta l-maāāoranza tal-Membri li jiffurmaw ilParlament. Ir-riŜultat għandu jiāi kkomunikat lill-President tal-Kunsill u lill-President
tal-Kummissjoni.
Artikolu 108 Ħatra tal-Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri
1.
Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri għandhom jiāu
mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieābu l-mistoqsijiet
magħmula lilhom mill-membri. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament
fuq kull nominazzjoni.
2.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament
dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiāi approvata, liema rakkomandazzjoni għandu
jkollha l-forma ta' rapport li jinkludi proposta separata għal kull deëiŜjoni fuq kull
nomina.
3.
Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi Ŝmien xahrejn minn meta tkun
waslet in-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta'
grupp politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeëiedi mod ieħor. Il-
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Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina u jieħu ddeëiŜjoni tiegħu b'maāāoranza tal-voti mitfugħa.
4.
Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nominazzjoni individuali
tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nominazzjoni u
jippreŜenta nominazzjoni ādida lill-Parlament.
Artikolu 109 Ħatra tal-Membri tal-Bord EŜekuttiv tal-Bank êentrali Ewropew
1.
Il-kandidat innominat bħala President tal-Bank êentrali Ewropew għandu
jiāi mistieden biex jagħmel stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieāeb ilmistoqsijiet magħmula lilu mill-Membri.
2.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament
dwar jekk in-nominazzjoni għandhiex tiāi approvata.
3.
Il-vot għandu jittieħed fi Ŝmien xahrejn minn meta tkun āiet ippreŜentata
n-nominazzjoni ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp
politiku jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru, jiddeëiedi mod ieħor.
4.
Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament tkun negattiva, il-President għandu
jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina tiegħu u jippreŜenta nomina ādida lillParlament.
5.
L-istess proëedura għandha tapplika fil-kaŜ tan-nominazzjonijiet ta' Viëi
President u tal-Membri l-oħra tal-Bord EŜekuttiv tal-Bank êentrali Ewropew.

KAPITOLU 2 STQARRIJIET
Artikolu 110 Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew
1.
Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew jistgħu
f'kull ħin jitolbu permess mingħand il-President tal-Parlament biex jagħmlu stqarrija.
Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jagħmel stqarrija wara kull laqgħa talKunsill Ewropew. Il-President tal-Parlament għandu jiddeëiedi meta l-istqarrija tkun
tista' ssir u jekk għandhiex tiāi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta ta'
mistoqsijiet qosra u konëizi mill-Membri.
2.
Meta jpoāāi stqarrija b'dibattitu fl-aāenda tiegħu, il-Parlament għandu
jiddeëiedi jekk jagħlaqx jew le d-dibattitu b'riŜoluzzjoni. Fil-kaŜ li jkun programmat
rapport fuq l-istess argument fl-istess seduta parzjali jew f'dik ta' wara, dan ma jsirx,
ħlief jekk il-President, għal raāunijiet eëëezzjonali, jipproponi mod ieħor. Jekk ilParlament jiddeëiedi li jagħlaq id-dibattitu b'riŜoluzzjoni, kumitat, grupp politiku jew
mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq il-Mejda mozzjoni għal
riŜoluzzjoni.
3.
Il-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet għandu jittieħed vot fuqhom fl-istess
āurnata. Il-President għandu jiddeëiedi dwar l-eëëezzjonijiet. Spjegazzjonijiet ta'
votazzjoni għandhom ikunu ammissibbli.
4.
Mozzjoni konāunta għal riŜoluzzjoni għandha tieħu post il-mozzjonijiet
għal riŜoluzzjonijiet imqiegħda fuq il-Mejda qabel mill-firmatarji tagħha, iŜda mhux
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il-mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda minn kumitati, gruppi politiëi
jew Membri oħra.
5.
Wara li tkun āiet adottata riŜoluzzjoni, ma jistax jittieħed vot fuq
mozzjonijiet oħra ħlief jekk il-President, b'eëëezzjoni, jiddeëiedi mod ieħor.
Artikolu 111 Stqarrijiet li jispjegaw id-deëiŜjonijiet tal-Kummissjoni
Wara li jkun ikkonsulta mal-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista' jistieden lillPresident tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli mir-relazzjonijiet malParlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija
lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deëiŜjonijiet ewlenin li
jkunu ttieħdu. L-istqarrija għandha tiāi segwita minn dibattitu ta' mhux inqas minn
tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.
Artikolu 112 Stqarrijiet mill-Qorti ta' l-Awdituri
1.
Fil-kuntest ta' proëedura ta' kwittanza jew ta' l-attivitajiet tal-Parlament
f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-baāit, il-President tal-Qorti ta' l-Awdituri
jista' jiāi mistieden jieħu l-kelma sabiex jippreŜenta l-kummenti inkluŜi fir-Rapport
Annwali, fir-rapporti speëjali jew fl-opinjonijiet tal-Qorti, jew sabiex jispjega lprogramm ta' ħidma tal-Qorti.
2.
Il-Parlament jista' jiddeëiedi li jlaqqa dibattitu separat dwar xi kwistjonijiet
li jirriŜultaw minn stqarrijiet ta' dan it-tip bil-parteëipazzjoni tal-Kummissjoni u talKunsill, b'mod partikulari fejn ikunu āew irrapurtati irregolaritajiet fl-immaniāājar
tal-finanzi.
Artikolu 113 Stqarrijiet mill-Bank êentrali Ewropew
1.
Il-President tal-Bank êentrali Ewropew għandu jippreŜenta lill-Parlament
ir-Rapport Annwali tal-Bank dwar l-attivitajiet tas-Sistema Ewropea tal-Banek
êentrali u dwar il-politika monetarja kemm tas-sena ta' qabel kif ukoll tas-sena
kurrenti.
2.

Din il-preŜentazzjoni għandha tiāi segwita minn dibattitu āenerali.

3.
Il-President tal-Bank êentrali Ewropew, mhux inqas minn erba' darbiet fissena, għandu jiāi mistieden għal-laqgħat tal-kumitat responsabbli biex jagħmel
stqarrija u jwieāeb għall-mistoqsijiet.
4.
Fuq talba tagħhom jew tal-Parlament, il-President, il-Viëi President u lMembri l-oħra tal-Bord EŜekuttiv tal-Bank êentrali Ewropew għandhom jiāu
mistiedna għal laqgħat addizzjoni.
5.
Għandu jitħejja rapport verbatim fil-lingwi uffiëjali ta' dak li jkun intqal
skond il-paragrafi 3 u 4.
Artikolu 114 Rakkomandazzjoni dwar il-linji gwida āenerali tal-politika
ekonomika.
1.
Ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-linji gwida āenerali talpolitika ekonomika ta' l-Istati Membri u tal-Komunità għandha tiāi ppreŜentata lillkumitat responsabbli li għandu jissottometti rapport lill-Parlament.
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2.
Il-Kunsill għandu jiāi mistieden biex jgħarraf lill-Parlament bil-kontenut
tar-rakkomandazzjoni tiegħu u bil-poŜizzjoni meħuda mill-Kunsill Ewropew.

KAPITOLU 3 MISTOQSIJIET LILL-KUNSILL, LILLKUMMISSJONI U LILL-BANK êENTRALI EWROPEW
Artikolu 115 Mistoqsijiet għal tweāiba orali b'dibattitu
1.
Jistgħu isiru mistoqsijiet lill-Kunsill jew lill-Kummissjoni minn kumitat,
minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru, b'talba biex ilmistoqsijiet jidħlu fl-aāenda tal-Parlament.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiāu ppreŜentati bil-miktub lill-President li għandu
jgħaddihom minnufih lill-Konferenza tal-Presidenti.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tiddeëiedi jekk il-mistoqsijiet għandhomx
jitqiegħu fl-aāenda u f'liema ordni għandhom jitqiegħdu fl-aāenda. Il-mistoqsijiet li
ma jitqegħdux fl-aāenda tal-Parlament fi Ŝmien tliet xhur minn meta jkunu āew
imressqa jiskadu.
2.
Il-mistoqsijiet lill-Kummissjoni għandhom jintbagħtu lil dik l-istituzzjoni
mhux inqas minn āimgħa qabel is-seduta li fl-aāenda tagħha għandhom jidhru dawn
il-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet lill-Kunsill għandhom jintbagħtu mhux inqas minn tliet
āimgħat qabel dik id-data.
3.
Fejn il-mistoqsijiet ikollhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet imsemmija flArtikoli 17 u 34 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, id-data ta' skadenza stipulata filparagrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma tapplikax, u l-Kunsill għandu jwieāeb kemm jista'
jkun malajr u jŜomm il-Parlament infurmat kif suppost.
4.
Wieħed mill-interpellanti jkollu ħames minuti biex jagħmel il-mistoqsija.
Għandu jwieāeb membru ta' l-istituzzjoni konëernata.
L-interpellant huwa ntitolat li juŜa l-ħin kollu għall-intervent kif imsemmi.
5.

L-Artikolu 110(2) sa (5) għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 116 Ħin għall-mistoqsijiet
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 talKonferenza tal-Presidenti. Perjodu ta' ħin speëifiku jista' jiāi allokat għal mistoqsijiet
lill-President u lil Membri individwali tal-Kummissjoni.
2.
Ebda Membru ma jista' jagħmel aktar minn mistoqsija waħda lill-Kunsill u
lill-Kummissjoni f'seduta parzjali waħda.
3.
Il-mistoqsijiet għandhom jiāu ppreŜentati bil-miktub lill-President, li jrid
jieħu deëiŜjoni dwar l-ammissibiltà tagħhom u dwar l-ordni li fih għandhom jitressqu.
L-interpellant għandu jiāi mgħarraf minnufih b'din id-deëiŜjoni.
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4.
Il-proëedura dettaljata għandha tkun irregolta minn linji gwida stipulati
f'anness għal dawn ir-Regoli ta' Proëedura.14
Artikolu 117 Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub lill-Kunsill u lill-Kummissjoni
1.
Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub lillKunsill jew lill-Kummissjoni skond linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli
ta' Proëedura15. L-awturi tal-mistoqsijiet għandhom ikunu esklussivament
responsabbli mill-kontenut tal-mistoqsijiet.
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 lil tagħmel il-mistoqsija.
3.
Jekk mistoqsija ma tkunx tista' titwieāeb fil-ħin stipulat għandha
titqiegħed, fuq talba ta' l-interpellant, fl-aāenda tal-laqgħa ta' wara tal-kumitat
responsabbli. L-Artikolu 116 għandu japplika mutatis mutandis.
4.
Mistoqsijiet li jeħtieāu tweāiba minnufih iŜda ma jeħtiāux riëerka
dettaljata (mistoqsijiet ta' prijorità) għandhom jingħataw tweāiba fi Ŝmien tliet
āimgħat minn meta jkunu mibgħuta lill-istituzzjoni konëernata. Kull Membru jista'
jqiegħed fuq il-Mejda mistoqsija prijoritarja waħda fix-xahar.
Mistoqsijiet oħra (mistoqsijiet mhux prijoritarji) għandhom jingħataw tweāiba fi
Ŝmien sitt āimgħat minn meta jkunu mibgħuta lill-istituzzjoni konëernata.
Il-Membri għandhom jindikaw x'tip ta' mistoqsija qed iressqu. Id-deëiŜjoni aħħarija
għandha tittieħed mill-President
5.
Mistoqsijiet u tweāibiet għandhom jiāu ppubblikati fil-Āurnal Uffiëjali ta'
l-Unjoni Ewropea.
Artikolu 118 Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub lill-Bank êentrali Ewropew
1.
Kull Membru jista' jagħmel mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub lill-Bank
êentrali Ewropew skond linji gwida stipulati f'anness għal dawn ir-Regoli ta'
Proëedura16.
2.
Dawn il-mistoqsijiet għandhom jiāu ppreŜentati bil-miktub lill-president
tal-kumitat responsabbli li għandu jgħaddihom lill-Bank êentrali Ewropew.
3.
Il-mistoqsijiet għandhom jiāu publikati bit-tweāibiet tagħhom fil-Āurnal
Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
Jekk mistoqsija ma tkunx ingħatat tweāiba sad-data ta' skadenza stipulata,
għandha tiāi inkluŜa, fuq talba ta' min ikun għamilha, fl-aāenda ta' l-ewwel laqgħa li lkumitat responsabbli jkollu mal-President tal-Bank êentrali Ewropew.

14

Ara l-Anness II.
Ara l-Anness III.
16
Ara l-Anness III.
15
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KAPITOLU 4 RAPPORTI TA' ISTITUZZJONIJIET OĦRA
Artikolu 119 Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra.
1.
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra, li għalihom itTrattati jipprovdu l-konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew jew li għalihom
dispoŜizzjonijiet legali oħra jipprovdu għall-opinjoni tal-Parlament, għandhom jiāu
ttrattati permezz ta' rapport ippreŜentat fis-seduta plenarja.
2.
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet oħra li ma jaqgħux taħt
il-paragrafu 1 għandhom jiāu mgħoddija lill-kumitat konëernat li jista' jipproponi li
jitħejja rapport skond l-Artikolu 48.

KAPITOLU 5 RIśOLUZZJONIJIET U
RAKKOMANDAZZJONIJIET
Artikolu 120 Mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet
1.
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni fuq
materja li taqa' taħt l-isfera attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropea.
Il-mozzjoni m'għandhiex tkun itwal minn 200 kelma.
2.
adottati.

Il-kumitat responsabbli għandu jiddeëiedi liema proëeduri għandhom jiāu

Huwa jista' jgħaqqad il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni ma' mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni
oħrajn jew ma' rapporti oħra.
Jista' jagħti opinjoni li tista' tieħu l-forma ta' ittra.
Jista' jiddeëiedi li jħejji rapport skond l-Artikolu 48.
3.
L-awturi ta' mozzjoni għal riŜoluzzjoni għandhom jiāu mgħarrfa biddeëiŜjonijiet tal-kumitat u tal-Konferenza tal-Presidenti.
4.

Ir-rapport għandu jinkludi t-test tal-mozzjoni għal riŜoluzzjoni.

5.
Opinjonijiet f'forma ta' ittra indirizzata lill-istituzzjonijiet l-oħra ta' lUnjoni Ewropea għandhom jiāu mgħoddija mill-President.
6.
L-awtur jew l-awturi ta' mozzjoni għal riŜoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda
skond l-Artikoli 110(2), 115(5) jew 122(2) għandu jkollhom id-dritt li jirtirawha qabel
il-votazzjoni aħħarija.
7.
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 1
tista' tiāi rtirata mill-awtur, l-awturi jew l-ewwel firmatarju qabel ma l-kumitat
jiddeëiedi li jħejji rapport dwarha skond il-paragrafu 2.
Ladarba l-mozzjoni tkun ittieħdet mill-kumitat, il-kumitat biss ikun jista' jirtiraha sa
qabel ma tibda l-votazzjoni aħħarija.
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8.
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni li tkun āiet irtirata tista' tittieħed u terāa'
titqiegħed fuq il-Mejda minnufih minn grupp, kumitat jew mill-istess numru ta'
Membri li jkollhom id-dritt li jqiegħduha fuq il-Mejda.
Il-kumitati għandhom id-dmir li jiŜguraw li l-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet li
jitqiegħdu fuq il-Mejda skond dan l-Artikolu u li jissodisfaw ir-rekwiŜiti hemm
stipulati jiāu segwiti u ssir riferenza għalihom kif imiss f'dokumenti li jitħejjew
b'riŜultat tagħhom.
Artikolu 121 Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill
1.
Grupp politiku jew inkella mhux inqas minn erbgħin Membru, jistgħu
jqiegħdu fuq il-Mejda proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar suāāetti li
jaqgħu taħt it-Titoli V u VI tat-Trattat UE, jew jekk il-Parlament ma jkunx āie
kkonsultat dwar ftehima internazzjonali fl-ambitu ta l-Artikoli 90 jew 91.
2.
Dawn il-proposti għandhom jiāu referuti lill-kumitat responsabbli biex jiāu
eŜaminati.
Fejn ikun il-kaŜ, il-kumitat għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Parlament skond ilproëeduri mniŜŜla f'dawn ir-Regoli.
3.
Fir-rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli għandu jressaq proposta lillParlament għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill, flimkien ma' nota spjegattiva qasira u,
fejn ikun il-kaŜ, flimkien ma' l-opinjonijiet tal-kumitati kkonsultati.
Ma jkunx hemm bŜonn ta' awtorizzazzjoni minn qabel mill-Konferenza tal-Presidenti
biex jiāi applikat dan il-paragrafu.
4.
101.

Għandhom japplikaw id-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 97 jew tal-Artikolu

Artikolu 122 Dibattiti fuq kaŜi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji
tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt
1.
Kumitat, delegazzjoni interparlamentari, grupp politiku jew mhux inqas
minn erbgħin Membru jistgħu jitolbu bil-miktub lill-President biex isir dibattitu dwar
kaŜ urāenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat
tad-dritt (Artikolu 137(3)).
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tagħmel lista ta' suāāetti li għandhom
jiāu inkluŜi fl-abbozz aħħari ta' l-aāenda għad-dibattitu li jkun imiss fuq kaŜi ta' ksur
tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt skond ittalbiet imsemmija fil-paragrafu 1 u skond id-dispoŜizzjonijiet ta' l-Anness IV. Innumru totali ta' suāāetti nkluŜi fl-aāenda m'għandux ikun akbar minn tlieta, inkluŜi ssotto-kapitoli.
Skond id-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 140, il-Parlament jista' jwarrab suāāett li jkun
se jiāi diskuss u jibdlu ma' ieħor mhux skedat għad-dibattitu. Il-mozzjonijiet għal
riŜoluzzjonijiet fuq is-suāāetti magħŜula għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda sa filgħaxija ta' dak il-jum li fih tkun approvata l-aāenda. Il-President għandu jistabbilixxi
data ta' skadenza preëiŜa sa meta jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet
għal riŜoluzzjonijiet.
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3.
Il-ħin totali allokat għad-diskorsi tal-gruppi politiëi u tal-Membri mhux
affiljati għandu jiāi stabbilit skond il-proëedura mniŜŜla fl-Artikolu 149(4) u (5) fillimiti tal-ħin massimu ta' 60 minuta mħolli għad-dibattitu għal kull sessjoni parzjali.
Il-ħin li jifdal wara li jitqies il-ħin meħtieā għall-introduzzjoni u l-votazzjoni fuq ilmozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet u l-ħin għad-diskorsi, jekk ikun hemm, li jkun
allokat lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, għandu jinqasam bejn il-gruppi politiëi u lMembri mhux affiljati.
4.
Fl-aħħar tad-dibattitu għandu jittieħed vot immedjat. L-Artikolu 170 ma
japplikax.
Il-votazzjonijiet li jsiru meħuda skond dan l-Artikolu jistgħu jiāu organizzati fuq baŜi
kollettiva taħt ir-responsabbiltà tal-President jew tal-Konferenza tal-Presidenti.
5.
Jekk jiāu mressqa Ŝewā mozzjonijiet, jew aktar, għal riŜoluzzjonijiet dwar
l-istess suāāett, għandha tapplika l-proëedura stipulata fl-Artikolu 110(4).
6.
Il-President u l-presidenti tal-gruppi politiëi jistgħu jiddeëiedu li mozzjoni
għal riŜoluzzjoni għandha titqiegħed għall-vot mingħajr dibattitu. DeëiŜjoni ta' dan ittip teħtieā il-qbil unanimu tal-presidenti tal-gruppi politiëi kollha.
Id-dispoŜizzjonijiet tar-Regoli 174, 175 u 177 m'għandhomx japplikaw għal
riŜoluzzjonijiet inkluŜi fl-aāenda għal dibattitu dwar kaŜi ta' ksur tad-drittijiet talbniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt.
Il-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda għal dibattitu
dwar kaŜi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat
tad-dritt biss wara li tkun āiet approvata l-lista tas-suāāetti. Il-mozzjonijiet għal
riŜoluzzjonijiet li ma jkunux jistgħu jiāu ttrattati fil-ħin allokat għad-dibattitu jiskadu.
L-istess għandu japplika fil-kaŜ tal-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet li għalihom, fuq
talba skond l-Artikolu 155(3), ikun āie stabbilit li m'hemmx kworum. Il-Membri jibqa'
jkollhom id-dritt li jerāgħu ipoāāu fuq il-Mejda dawn il-mozzjonijiet, biex jiāu
eŜaminati fil-kumitat skond l-Artikolu 120 jew biex ikun hemm dibattitu dwar kaŜi ta'
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt fissessjoni parzjali li jkun imiss.
Suāāett ma jistax jitqiegħed fl-aāenda għal dibattitu fuq kaŜi ta' ksur tad-drittijiet talbniedem, u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt jekk diāà jkun fl-aāenda
għal dik is-sessjoni parzjali.
M'hemm ebda dispoŜizzjoni fir-Regoli ta' Proëedura li tippermetti li jsir dibattitu
konāunt fuq mozzjoni għal riŜoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond il-paragrafu 2,
it-tieni subparagrafu, u fuq rapport ta' kumitat dwar l-istess suāāett.
Meta ssir talba skond l-Artikolu 155(3) sabiex jiāi stabbilit jekk ikunx hemm kworum,
din it-talba għandha tkun valida biss fil-kaŜ tal-mozzjoni għal riŜoluzzjoni li għandha
titqiegħed għall-vot u mhux fil-kaŜ tal-mozzjonijiet għal riŜoluzzjoni li jiāu wara.
Artikolu 123 Dikjarazzjonijiet bil-miktub
1.
Sa massimu ta' ħames membri jistgħu jippreŜentaw dikjarazzjoni bilmiktub ta' mhux iŜjed minn 200 kelma dwar kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenzi tal-
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Unjoni Ewropea u li ma tkoprix kwistjonijiet li huma s-suāāett ta' proëess leāiŜlattiv li
jkun għaddej attwalment. Għandha tingħata awtorizzazzjoni mill-President fuq baŜi ta'
kaŜ b'kaŜ. Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu stampati bil-lingwi uffiëjali u
mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu f'reāistru flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji.
Dan ir-reāistru għandu jkun pubbliku u għandu jinŜamm barra d-daħla tal-Kamra
waqt is-sessjonijiet parzjali u f'post xieraq li għandu jkun stabbilit mill-Kulleāā talKwesturi fl-intervalli ta' bejn is-sessjonijiet parzjali.
Il-kontenut ta' dikjarazzjoni bil-miktub m'għandux imur 'lil hinn mill-karatteristiëi ta'
dikjarazzjoni u, b'mod partikolari, m'għandux ikun fih xi deëiŜjoni dwar kwistjonijiet
li għall-adozzjoni tagħhom ikun hemm stipulati proëeduri u kompetenzi speëifiëi firRegoli ta' Proëedura.
2.
reāistru.

Kull Membru jista' jŜid il-firma tiegħu ma' dikjarazzjoni inkluŜa fir-

3.
Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-maāāoranza tal-Membri kollha talParlament, il-President għandu jgħarraf b'dan lill-Parlament u jippubblika l-ismijiet
tal-firmatarji fil-minuti u d-dikjarazzjoni bħala test adottat.
4.
Il-proëedura għandha tingħalaq billi, fl-aħħar tas-sessjoni parzjali, iddikjarazzjoni tintbagħat lid-destinatarji flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji.
5.
Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-reāistru għal aktar minn tliet xhur
u li ma tkunx āiet iffirmata minn mhux inqas minn nofs il-Membri kollha talParlament għandha taqa'.
Artikolu 124 Konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew
1.
Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew jiāi
kkonsultat dwar kwistjonijiet ta' natura āenerali jew dwar punti speëifiëi.
Il-kumitat għandu jindika iŜ-Ŝmien li fih il-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew
għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
2.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew
għandha tiāi approvata mill-Parlament mingħajr dibattitu.
Artikolu 125 Konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reājuni
1.
Kumitat jista' jitlob li l-Kumitat tar-Reājuni jiāi kkonsultat dwar
kwistjonijiet ta' natura āenerali jew dwar punti speëifiëi.
Il-kumitat għandu jindika Ŝ-Ŝmien li fih il-Kumitat tar-Reājuni għandu jagħti lopinjoni tiegħu.
2.
Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reājuni għandha tiāi approvata
mill-Parlament mingħajr dibattitu.
Artikolu 126 Talbiet lill-Aāenziji Ewropej
1.
Meta l-Parlament ikollu d-dritt li jippreŜenta talba lil xi aāenzija Ewropea,
kull Membru jista' jippreŜenta talba bħal din bil-miktub lill-President tal-Parlament.
Dawn it-talbiet għandhom ikunu dwar materji li jaqgħu fi ħdan il-missjoni ta' aāenzija
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konëernata u għandhom jinkludu informazzjoni baŜika li tispjega l-kwistjoni u linteress tal-Komunità.
2.
Wara li jkun ikkonsultat il-kumitat responsabbli, il-President għandu jew
jgħaddi t-talba lill-aāenzija inkella jieħu l-azzjoni xierqa. Il-Membru li jkun qed
jippreŜenta t-talba għandu jkun infurmat b'dan minnufih. Kull talba li tintbagħat millPresident lill-Aāenzija għandha tinkludi limitu ta' Ŝmien li fih tingħata tweāiba.
3.
Jekk l-Aāenzija tqis li ma tistax tirrispondi għat-talba kif ifformulata, jew
jekk tfittex li t-talba tiāi modifikata, hija għandha tinforma b'dan lill-President li, minn
naħa tiegħu, għandu jieħu l-azzjoni xierqa, jekk ikun meħtieā wara li jikkonsulta lillkumitat responsabbli.

KAPITOLU 6 FTEHIMIET INTERISTITUZZJONALI
Artikolu 127 Ftehimiet interistituzzjonali
1.
Il-Parlament jista' jidħol fi ftehimiet ma' istituzzjonijiet oħra fil-kuntest ta'
l-applikazzjoni tat-Trattati jew sabiex itejjeb jew jikkjarifika proëeduri.
Ftehimiet ta' dan it-tip jistgħu jkunu fil-forma ta' dikjarazzjonijiet konāunti, skambju
ta' ittri jew kodiëi ta' māiba jew strumenti oħra xierqa. Dawn għandhom ikunu ffirmati
mill-President wara li jiāu eŜaminati mill-kumitat responsabbli għall-affarijiet
kostituzzjonali u wara li jkunu approvati mill-Parlament. Huma jistgħu jiāu annessi
mar-Regoli ta' Proëedura bħala informazzjoni.
2.
Meta ftehimiet ta' dan it-tip iāibu magħhom bdil fi drittijiet jew
obligazzjonijiet proëedurali eŜistenti jew tistabbilixxi drittijiet jew obligazzjonijiet
proëedurali āodda għall-Membri jew għall-organi tal-Parlament, jew b'xi mod ieħor
iāibu magħhom bdil jew interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proëedura, il-kwistjoni
għandha titressaq quddiem il-kumitat responsabbli sabiex tiāi eŜaminata skond lArtikolu 211(2) sa (6) qabel ma jkunu ffirmati l-ftehimiet.

KAPITOLU 7 REFERENZI LILL-QORTI TAL-ĀUSTIZZJA
Artikolu 128 Proëeduri quddiem il-Qorti tal-Āustizzja
1.
Il-Parlament għandu, fil-limiti ta' Ŝmien mogħtija mit-Trattati u mill-Istatut
tal-Qorti tal-Āustizzja fir-rigward ta' azzjoni mill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni u minn
persuni fiŜiëi jew āuridiëi, jeŜamina l-leāiŜlazzjoni tal-Komunità u l-miŜuri ta'
implimentazzjoni sabiex jiŜgura li d-drittijiet tiegħu āew rispettati kompletament.
2.
Il-kumitat responsabbli għandu jirrapporta lill-Parlament, jekk ikun
meħtieā oralment, meta jissusspetta li jkun hemm ksur tal-ligi komunitarja
3.
Il-President għandu jippreŜenta rikors quddiem il-Qorti tal-Āustizzja
f'isem il-Parlament skond ir-rakkomandazzjoni tal-kumitat responsabbli.
Fil-bidu tas-sessjoni parzjali li jkun imiss, huwa jista' jressaq id-deëiŜjoni dwar ittkomplija ta' l-azzjoni quddiem is-seduta plenarja. Jekk is-seduta plenarja tiddeëiedi
kontra l-azzjoni b'maāāoranza tal-voti mitfugħa, huwa għandu jirtiraha.
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Jekk il-President jippreŜenta rikors kontra r-rakkomandazzjoni tal-kumitat
responsabbli, huwa għandu fil-bidu tas-sezzjoni parzjali li jkun imiss iressaq iddeëiŜjoni dwar it-tkomplija tal-proëeduri quddiem is-seduta plenarja.
4.
Il-President għandu jippreŜenta osservazzjonijiet jew jintervjeni f'isem ilParlament fi proëeduri quddiem il-qorti wara konsultazzjoni mal-kumitat
responsabbli.
Fejn il-President ikun bi ħsiebu jitbiegħed mar-rakkomandazzjoni tal-kumitat
responsabbli, huwa għandu jinforma lill-kumitat b'dan u għandu jirreferi l-kwistjoni
lill-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li jiddikjara r-raāunijiet tiegħu.
Fejn il-Konferenza tal-Presidenti tkun ta' l-opinjoni li l-Parlament, b'mod
eëëezzjonali, m'għandux iressaq osservazzjonijiet jew jintervjeni quddiem il-Qorti talĀustizzja f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm dubji dwar il-validità legali ta' att talParlament, il-kwistjoni għandha titressaq fil-plenarja mingħajr dewmien.
F'kaŜijiet ta' urāenza, il-President jista' jieħu azzjoni kawtelatorja sabiex jikkonforma
mal-limiti ta' Ŝmien preskritti mill-qorti kkonëernata. F'kaŜijiet bħal dawn, ilproëedura stipulata f'dan il-paragrafu għandha tiāi implimentata ma' l-ewwel
opportunità.
M'hemm xejn fir-Regoli li jŜomm lill-kumitat responsabbli milli jiddeëiedi dwar
arranāamenti proëedurali xierqa għat-traŜmissjoni fil-ħin tar-rakkomandazzjoni
tiegħu f'kaŜijiet ta' urāenza.
Artikolu 129 Konsegwenzi f'kaŜ li l-Kunsill jonqos milli jaāixxi wara lapprovazzjoni tal-posizzjoni komuni tiegħu taħt il-proëedura ta' koperazzjoni
Jekk, fi Ŝmien tliet xhur, jew bi qbil mal-Kunsill, fi Ŝmien erba' xhur millkomunikazzjoni tal-poŜizzjoni komuni skond l-Artikolu 252 tat-Trattat KE, ilParlament la jkun ëaħad u lanqas emenda l-poŜizzjoni, u l-Kunsill ikun naqas milli
jadotta il-leāiŜlazzjoni proposta skond il-poŜizzjoni komuni, il-President jista', f'isem
il-Parlament u wara li jikkonsulta mal-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali,
jibda proëeduri kontra l-Kunsill quddiem il-Qorti tal-Āustizzja skond l-Artikolu 232
tat-Trattat KE.
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TITOLU V RELAZZJONIJIET MA' PARLAMENTI
NAZZJONALI
Artikolu 130 Skambju ta' informazzjoni, kuntatti u faëilitajiet reëiproëi
1.
Il-Parlament għandu jŜomm il-parlamenti ta' l-Istati Membri infurmati
regolarment bl-attivitajiet tiegħu.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tagħti mandat lill-President sabiex
jinnegozja faëilitajiet għall-parlamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri fuq baŜi
reëiproka, u sabiex jipproponi miŜuri oħra biex jiffaëilita l-kuntatt mal-parlamenti
nazzjonali.
Artikolu 131 Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej (COSAC)
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.
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 talbilanë politiku āenerali fi ħdan il-Parlament. Id-delegazzjoni għandha tippreŜenta
rapport wara kull laqgħa.
Artikolu 132 Konferenza tal-Parlamenti
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha taħtar il-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament
għal kull kungress, konferenza jew organizzazzjoni simili li tinvolvi rappreŜentanti
mill-Parlament u għandha tagħtihom mandat li jkun jaqbel ma' kull riŜoluzzjoni
rilevanti tal-Parlament. Id-delegazzjoni għandha teleāāi l-president tagħha u, fejn ikun
il-kaŜ, viëi president wieħed jew aktar.
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TITOLU VI SESSJONIJIET
KAPITOLU 1 SESSJONIJIET TAL-PARLAMENT
Artikolu 133 Leāislatura, sessjonijiet, sessjonijiet parzjali, seduti
1.
Il-leāislatura għandha tkun l-istess bħat tul tal-mandat tal-Membri, kif
stipulat fl-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976.
2.

Is-sessjoni għandha tkun il-perjodu annwali kif stipulat fl-Att u fit-Trattati.

3.
Is-sessjoni parzjali għandha tkun il-laqgħa tal-Parlament imsejħa bħala
regola kull xahar u maqsuma f'seduti ta' kuljum.
Seduti tal-Parlament fl-istess āurnata għandhom jitqiesu bħala seduta waħda.
Artikolu 134 Tlaqqigħ tal-Parlament
1.
Il-Parlament għandu jiltaqa', mingħajr il-ħtieāa li jiāi msejjaħ, fit-tieni
Tlieta ta' Marzu ta' kull sena u għandu jiddetermina hu nnifsu t-tul ta' l-aāāornamenti
tas-sessjoni.
2.
Il-Parlament għandu, minbarra dan, jiltaqa' mingħajr il-ħtieāa li jiāi
msejjaħ fl-ewwel jum tat-Tlieta li jaħbat wara li jgħaddi perjodu ta' xahar mit-tmiem
tal-perjodu msemmi fl-Artikolu 10(1) ta' l-Att ta' l-20 ta' Settembru 1976.
3.
Il-Konferenza tal-Presidenti, filwaqt li tagħti r-raāunijiet għal dan, tista'
tibdel it-tul ta' l-aāāornamenti deëiŜi skond il-paragrafu 2 mill-inqas āimagħtejn qabel
id-data li qabel kienet stabbilita mill-Parlament sabiex tkompli s-sessjoni;
madankollu, l-āurnata tat-tkomplija m' għandhiex tkun posposta għal aktar minn
āimagħtejn.
4.
F'kaŜi eëëezzjonali, wara li jikkonsulta mal-Konferenza tal-Presidenti, ilPresident għandu jlaqqa' l-Parlament fuq talba ta' maāāoranza tal-Membri kollha
tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill.
F'kaŜi eëëezzjonali, bl-approvazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti, il-President jista'
jlaqqa l-Parlament f'kaŜi ta' urāenza.
Artikolu 135 Post fejn isiru s-seduti u l-laqgħat
1.
Il-Parlament għandu jŜomm is-seduti tiegħu u l-laqgħat tal-kumitati tiegħu
skond id-dispoŜizzjonijiet tat-Trattati.
Proposti għal sezzjonijiet parzjali addizzjonali fi Brussel u kwalunkwe emenda
għalihom jeħtieāu biss maāāoranza tal-voti mitfugħa.
2.
Kull kumitat jista' jiddeëiedi li jitlob li waħda jew iŜjed mil-laqgħat
jinŜammu xi mkien ieħor. Talba bħal din, flimkien mar-raāunijiet għala qed issir,
għandha ssir lill-President, li għandu jressaqha quddiem il-Bureau. Jekk il-kwistjoni
tkun urāenti, il-President jista' jieħu d-deëiŜjoni hu stess. Jekk it-talba tkun miëħuda
mill-Bureau jew mill-President, għandhom jingħataw ir-raāunijiet għala kienet
miëħuda.
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Artikolu 136 Attendenza tal-Membri għas-seduti
1.
seduta.

Għandu jkun espost reāistru ta' attendenza għall-firma tal-Membri f'kull

2.
L-ismijiet tal-Membri preŜenti, skond kif jidhru fir-reāistru ta' attendenza,
għandom jitniŜŜlu fil-minuti ta' kull seduta.

KAPITOLU 2 ORDNI TAL-ĦIDMA TAL-PARLAMENT
Artikolu 137 Abbozz ta' l-aāenda
1.
Qabel kull sessjoni parzjali l-abbozz ta' l-aāenda għandu jitħejja millKonferenza tal-Presidenti fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjonijiet mill-Konferenza talPresidenti tal-Kumitati u wara li jitqies il-programm leāiŜlattiv annwali miftiehem
imsemmi fl-Artikolu 35.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu, fuq stedina tal-President, jattendu għaddeliberazzjonijiet tal-konferenza tal-Presidenti dwar l-abbozz ta' l-aāenda.
2.
L-abbozz ta' l-aāenda jista' jindika ħinijiet għall-votazzjoni għal ëerti punti
li jitpoāāew għall-konsiderazzjoni.
3.
Perjodu wieħed jew tnejn li flimkien ma jaqbŜux is-60 minuta, jistgħu jiāu
riŜervati fl-abbozz ta' l-aāenda għal dibattiti dwar kaŜi ta' ksur tad-drittijiet talbniedem u tal-prinëipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt kif stipulat fl-Artikolu
122.
4.
L-aħħar abbozz ta' l-aāenda għandu jitqassam lill-membri mhux inqas
minn tliet siegħat qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali.
Artikolu 138 Proëedura f'sessjoni plenarja mingħajr emendi u diskussjoni
1.
Kull proposta leāiŜlattiva (l-ewwel qari) u kull mozzjoni għal riŜoluzzjoni
mhux leāiŜlattiva li tkun adottata fil-kumitat b'inqas minn wieħed minn għaxra talmembri tal-kumitat li jivvutaw kontriha għandha titqiegħed fl-abbozz ta' l-aāenda talParlament għall-votazzjoni mingħajr emendi.
Għaldaqstant, dak il-punt fl-aāenda għandu jittieħed vot uniku fuqu, ħlief jekk, qabel
jitħejja l-aħħar abbozz ta' l-aāenda, gruppi politiëi jew Membri individwali li flimkien
jiffurmaw parti waħda minn għaxra tal-Parlament, ikunu talbu bil-miktub li l-punt
ikun miftuħ għal emendi, f'liema kaŜ il-President għandu jistabbilixxi Ŝmien sa meta
jistgħu jitqiegħdu emendi fuq il-Mejda.
2.
Punti mqiegħda fl-aħħar abbozz ta' l-aāenda għal votazzjoni mingħajr
emendi għandhom ikunu wkoll mingħajr diskussjoni ħlief jekk il-Parlament, meta
jadotta l-aāenda tiegħu fil-bidu ta' sessjoni parzjali, jiddeëiedi mod ieħor fuq proposta
tal-Konferenza tal-Presidenti, jew jekk jintalab jagħmel dan minn xi grupp politiku
jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru.
3.
Meta tkun qed tħejji l-aħħar abbozz ta' l-aāenda ta' sessjoni parzjali, ilkonferenza tal-Presidenti tista' tipproponi li punti oħra jkunu eŜaminati mingħajr
emendi jew mingħajr diskussjoni. Meta jkun qed jadotta l-aāenda tiegħu, il-Parlament
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jista' ma jaëëettax proposta bħal din jekk xi grupp politiku jew mhux inqas minn
erbgħin Membru jkunu qiegħdu fuq il-Mejda l-oppoŜizzjoni tagħhom bil-miktub
mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni parzjali.
4.
Meta punt ikun eŜaminat mingħajr diskussjoni, ir-rapporteur jew ilpresident tal-kumitat responsabbli jistgħu jagħmlu diskors ta' mhux iktar minn Ŝewā
minuti minnufih qabel ma jittieħed il-vot.
Artikolu 139 PreŜentazzjoni qasira
Fuq talba tar-rapporteur jew fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament
jista' wkoll jiddeëiedi li punt li ma jkunx jeħtieā dibattitu sħiħ jiāi ttrattat permezz ta'
preŜentazzjoni qasira fil-plenarja mir-rapporteur. F'dak il-kaŜ, il-Kummissjoni għandu
jkollha l-opportunità li tagħti tweāiba, li tkun segwita b'għaxar minuti ta' dibattitu li
fihom il-President jista' jagħti l-kelma, għal mhux iŜjed minn minuta kull wieħed, lil
Membri li jitolbu l-kelma.
Artikolu 140 Adozzjoni ta' l-Aāenda u emendi għall-Aāenda
1.
Fil-bidu ta' kull sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jieħu deëiŜjoni dwar
l-aħħar abbozz ta' l-aāenda. Emendi jistgħu jkunu proposti minn xi kumitat, minn
grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin Membru. Kull proposta bħal din
għandha tasal għand il-President mhux inqas minn siegħa qabel il-ftuħ tas-sessjoni
parzjali. Il-President jista' jagħti l-kelma lil min iressaq l-emenda, lil kelliem favur u
lil kelliem kontra, f'kull kaŜ għal mhux iŜjed minn minuta.
2.
Malli tiāi adottata, l-aāenda ma tistax tiāi emendata, ħlief skond l-Artikoli
142 u 174 sa 178 jew fuq proposta mill-President.
Jekk mozzjoni ta' proëedura sabiex tiāi emendata l-aāenda tiāi miëħuda, ma tistax
terāa' titqiegħed fuq il-Mejda fl-istess sessjoni parzjali.
3.
Qabel ma jagħlaq is-seduta, il-President għandu jħabbar id-data, il-ħin u laāenda għas-seduta li jkun imiss.
Artikolu 141 Dibattitu straordinarju
1.
Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jitolbu li
jitqiegħed fl-aāenda tal-Parlament dibattitu strarodinarju dwar xi materja ta' interess
kbir li jkollha x'taqsam mal-politika ta' l-Unjoni Ewropea. Bħala regola, m'għandux
isir aktar minn dibattitu straordinarju wieħed matul kull sessjoni parzjali.
2.
It-talba għandha ssir lill-President bil-miktub mhux inqas minn tliet sigħat
qabel il-bidu tas-sessjoni parzjali li matulha jkun ħa jsir id-dibattitu straordinarju. Ilvot fuq din it-talba għandu jittieħed fil-bidu tas-sessjoni parzjali meta l-Parlament
jadotta l-aāenda.
3.
B'risposta għal Ŝviluppi li jseħħu wara l-adozzjoni ta' l-aāenda għal
sessjoni parzjali, il-President, wara li jikkonsulta lill-presidenti tal-gruppi politiëi,
jista' jipproponi dibattitu straordinarju. Il-vot fuq kull proposta bħal din għandu
jittieħed fil-bidu ta' xi seduta jew f'xi ħin għal votazzjoni skond l-iskeda, u l-proposta
għandha tkun notifikata lill-Membri mhux inqas minn siegħa qabel.
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4.
Il-President għandu jistabbilixxi l-ħin li fih għandu jsir dibattitu bħal dan.
B'kollox, il-ħin tad-dibattitu m'għandux jisboq is-60 minuta. Il-ħin għall-interventi
għandu jiāi allokat lill-gruppi politiëi u lill-Membri mhux affiljati skond l-Artikolu
149(4) u (5).
5.

Id-dibattitu għandu jiāi xolt mingħar ma tiāi adottata riŜoluzzjoni.

Artikolu 142 Proëedura urāenti
1.
Talba sabiex dibattitu dwar xi proposta li fuqha l-Parlament kien
ikkonsultat skond l-Artikolu 43(1) jitqies bħala urāenti tista' ssir lill-Parlament millPresident, minn xi kumitat, minn xi grupp politiku, minn mhux inqas minn erbgħin
Membru, mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill. Din it-talba għandha ssir bil-miktub u
għandhom jingħataw r-raāunijiet għala qed issir.
2.
Malli l-President jirëievi talba għal dibattitu urāenti huwa għandu jħabbar
dan lill-Parlament. Il-vot fuq it-talba għandu jittieħed fil-bidu tas-seduta li tiāi wara sseduta li fiha tkun saret it-tħabbira, kemm-il darba il-proposta li tikkonëerna t-talba
tkun tqassmet bil-lingwi uffiëjali. Meta jkun hemm diversi talbiet għal dibattitu
urāenti dwar l-istess suāāett, l-approvazzjoni jew ië-ëaħda tat-talba għal dibattitu
urāenti għandhom japplikaw għat-talbiet kollha dwar dak l-istess suāāett.
3.
Qabel il-votazzjoni, jistgħu jinstemgħu biss min iressaq it-talba, kelliem
wieħed favur u wieħed kontra, u l-president u/jew ir-rapporteur tal-kumitat
responsabbli, f'kull kaŜ dawn ma jistgħux jitkellmu għal iŜjed minn tliet minuti.
4.
Kwistjonijiet li għandhom ikunu trattati bi proëedura urāenti għandhom
jingħataw prijorità fuq punti oħra ta' l-aāenda. Il-President għandu jistabbilixxi l-ħin
tad-dibattitu u tal-votazzjoni.
5.
Dibattitu urāenti jista' jsir mingħajr rapport jew, f'kaŜi eëëezzjonali, fuq ilbaŜi ta' rapport orali mill-kumitat responsabbli.
Artikolu 143 Dibattitu konāunt
Tista' tittieħed deëiŜjoni f'kull ħin biex punti li jixxiebħu jew li fattwalment ikollhom
x'jaqsmu ma' xulxin ikunu diskussi f'daqqa.
Artikolu 144 Skadenzi
Ħlief fil-kaŜi ta' urāenza msemmija fl-Artikoli 122 u 142, m'għandux jinfetaħ dibattitu
u m'għandhiex issir votazzjoni fuq xi test ħlief jekk dan ikun tqassam mhux inqas
minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel.

KAPITOLU 3 REGOLI ĀENERALI DWAR IT-TMEXXIJA TASSEDUTI
Artikolu 145 Aëëess għall-Kamra
1.
Ebda persuna ma tista' tidħol fil-Kamra ħlief Membri tal-Parlament,
Membri tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill, is-Segretarju Āenerali tal-Parlament,
membri tal-persunal li jeħtieāu li jkunu preŜenti hemmhekk fil-qadi ta' dmirijiethom,
u esperti jew uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea.

79

2.
Huma biss persuni li jkollhom tessera tad-dħul maħruāa kif imiss millPresident jew mis-Segretarju Āenerali tal-Parlament li jistgħu jitħallew jidħlu filgallariji.
3.
Membri tal-pubbliku li jitħallew jidħlu fil-gallariji għandhom jibqgħu bilqiegħda u jŜommu s-skiet. Kwalunkwe persuna li tesprimi approvazzjoni jew
diŜapprovazzjoni għandha tinħareā minnufih mill-'ushers'.
Artikolu 146 Lingwi
1.

Id-dokumenti kollha tal-Parlament għandhom jitħejjew bl-lingwi uffiëjali.

2.
Il-Membri kollha għandhom id-dritt li jitkellmu fil-Parlament bil-lingwa
uffiëjali ta' l-għaŜla tagħhom. Diskorsi mogħtija f'waħda mill-lingwi uffiëjali
għandhom ikunu interpretati simultanjament fil-lingwi uffiëjali l-oħra u fi kwalunkwe
lingwa oħra li l-Bureau jidhirlu li jkun hemm il-ħtieāa għaliha.
3.
Interpretazzjoni għandha tiāi pprovduta fil-laqgħat tal-kumitat minn u
għal-lingwi uffiëjali uŜati u mitluba mill-membri u l-membri sostituti ta' dak ilkumitat jew delegazzjoni.
4.
F'laqgħat tal-kumitati u delegazzjonijiet li ma jsirux fil-postijiet normali
tax-xogħol, l-interpretazzjoni għandha tigi pprovduta f'dawk il-lingwi tal-membri li
jkunu kkonfermaw l-attendenza għal dawn il-laqgħat. Arranāamenti aktar flessibbli
jistgħu jsiru f'kazi eëëezzjonali jekk ikun hemm qbil għad dan bejn il-membri talkumitat jew tad-delegazzjoni. Fil-kaŜ ta' nuqqas ta' qbil għandu jiddeëiedi l-Bureau.
Meta, wara li jitħabbar ir-riŜultat ta' xi votazzjoni, ikun stabbilit illi hemm
diskrepanzi bejn il-verŜjonijiet tal-lingwi differenti, il-President għandu jiddeëiedi
jekk ir-riŜultat imħabbar huwiex validu skond l-Artikolu 171(5). Jekk huwa
jiddikkjara ir-riŜultat validu, huwa għandu jiddeëiedi liema verŜjoni għandha titqies
bħala li giet adottata. Madankollu, m' hix regola āenerali li l-verŜjoni oriāinali
għandha titqies bħala t-test uffiëjali, billi jista' jkun hemm sitwazzjoni li fiha l-lingwi
l-oħra kollha jkunu differenti mit-test oriāinali.
Artikolu 147 Arranāament tranŜitorju
1.
Tul perjodu tranŜitorju li jibqa' jgħodd sa tmiem is-seba' leāislatura17,
huma permessi derogi mid-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 146, meta u sa fejn f'xi
lingwa uffiëjali ma jkunux disponibbli interpreti jew tradutturi f'numru biŜŜejjed
minkejja miŜuri xierqa
2.
Il-Bureau jiddetermina fuq proposta tas-Segretarju Āenerali, is-sitwazzjoni
tar-rekwiŜiti tal-Paragrafu 1 għal kull lingwa uffiëjali kkonëernata u jeŜamina ddeëiŜjoni tiegħu kull sitt xhur fuq il-baŜi ta' rapport tas-Segretarju Āenerali dwar ilprogress li jkun sar. Il-Bureau jiddeëiedi dwar id-dispoŜizzjonijiet meħtieāa li
għandhom jiāu implimentati.
3.
Hawnhekk, minħabba t-Trattati, jiāu applikati r-regolamenti tranŜitorji
speëjali maħruāa mill-Kunsill rigward il-kompoŜizzjoni ta' dokumenti legali bleëëezzjoni ta' regolamenti li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill joħorāu flimkien.
17

EstiŜ b'deëiŜjoni tal-Parlament tal-11 ta' Marzu 2009.
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4.
Fuq rakkomandazzjoni mill-Bureau, il-Parlament jista' jiddeëiedi li dan lartikolu jitneħħa qabel iŜ-Ŝmien stipulat, jew li jestendih meta jiskadi l-perjodu
stipulat.
Artikolu 148 Tqassim ta' dokumenti
Dokumenti li jiffurmaw il-baŜi għal dibattiti u deëiŜjonijiet tal-Parlament għandhom
ikunu stampati u mqassma lill-Membri. Lista ta' dawn id-dokumenti għandha tiāi
ppubblikata fil-minuti tas-seduti tal-Parlament.
Bla ħsara għall-applikazzjoni ta' l-ewwel paragrafu, il-Membri u l-gruppi politiëi
għandu jkollhom aëëess dirett għas-sistema ta' l-informatika interna tal-Parlament
Ewropew għall-konsultazzjoni ta' kwalunkwe dokument ta' tħejjija mhux
kunfidenzjali (abbozz ta' rapport, abbozz ta' rakkomandazzjoni, abbozz ta' opinjoni,
dokument ta' ħidma, emendi mqiegħda fuq il-Mejda f'kumitat).
Artikolu 149 Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista tal-kelliema
1.
Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tipproponi lill-Parlament li jkun allokat
ħin għad-diskorsi għal xi dibattitu partikulari. Il-Parlament għandu jiddeëiedi fuq din
il-proposta mingħajr diskussjoni.
2.
Ebda membru ma jista' jitkellem ħlief meta jissejjaħ biex jagħmel dan
mill-President. Il-Membri għandhom jitkellmu minn posthom u għandhom
jindirizzaw lill-President. Jekk kelliem joħroā barra mis-suāāett, il-President għandu
jsejjaħlu għall-ordni.
3.
Għall-ewwel parti ta' dibattitu partikulari, il-President jista' jagħmel lista
ta' kelliema li tkun tinkludi dawra waħda jew aktar ta' kelliema minn kull grupp
politiku li jkun jixtieq jitkellem, f'ordni skont id-daqs tal-grupp, u Membru wieħed li
ma jkunx affiljat ma' grupp.
4.
Il-ħin għad-diskorsi għal din il-parti tad-dibattitu għandu jiāi allokat skont
il-kriterji li āejjin:
a) l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi għandha tinqasam b'mod indaqs bejn ilgruppi politiëi kollha;
b) parti oħra għandha tinqasam bejn il-gruppi politiëi fi proporzjon skont innumru totali tal-membri tagħhom;
c) il-Membri mhux affiljati għandhom jiāu allokati ħin totali għad-diskorsi li
jkun ibbaŜat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp politiku skont il-punti (a) u
(b).
5.
Meta jkun allokat ħin totali għad-diskorsi għal diversi punti fl-aāenda, ilgruppi politiëi għandhom jgħarrfu lill-President dwar il-parti mill-ħin allokat lilhom li
tkun se tintuŜa għal kull punt individwali. Il-President għandu jiŜgura li dawn ilħinijiet għad-diskorsi jkunu rispettati.
6.
Il-bqija tal-ħin maħsub għad-dibattitu m'għandux jiāi allokat b'mod
speëifiku minn qabel. Minflok, il-President għandu jistieden lill-Membri biex
jitkellmu, bħala regola āenerali għal mhux aktar minn minuta. Il-President għandu
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jiŜgura – sa fejn ikun possibbli – li kelliema li jkollhom opinjonijiet politiëi differenti
u li jkunu minn Stati Membri differenti jitkellmu wara xulxin.
7.
Fuq talba, tista' tingħata prijorità lill-president jew lir-rapporteur talkumitat responsabbli u lill-presidenti ta' gruppi politiëi li jkunu jixtiequ jitkellmu f'
isimhom, jew lil kelliema li jkunu deputati tagħhom.
8.
Il-President jista' jagħti l-kelma lill-Membri li juru, billi jgħollu karta
kaħla, ix-xewqa tagħhom li jressqu mistoqsija ta' mhux aktar minn nofs minuta lil
Membru ieħor waqt id-diskors tiegħu, jekk il-kelliem jaqbel u jekk il-President iqis li
dan ma jkunx se jfixkel id-dibattitu.
9.
Ebda Membru ma jista' jitkellem għal iktar minn minuta fuq dawn li āejjin:
il-minuti tas-seduta, il-mozzjonijiet proëedurali, l-emendi għall-aħħar abbozz talaāenda jew għall-aāenda.
10.
Bla ħsara għas-setgħat dixxiplinarji l-oħra tiegħu, il-President jista' jordna
li d-diskorsi ta' Membri li ma jkunx tahom il-kelma jew li jkomplu jitkellmu iktar
mill-ħin mogħti lilhom jitħassru mir-rapporti verbatim tas-seduti.
11.
Fid-dibattitu dwar xi rapport il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom
jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-preŜentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. IlKummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur jistgħu jinstemgħu mill-ādid, b'mod partikolari
biex iwieābu għall-istqarrijiet magħmula mill-Membri.
12.
Bla ħsara għall-Artikolu 197 tat-Trattat KE, il-President għandu jfittex li
jilħaq ftehim mal-Kummissjoni u mal-Kunsill biex huma jkollhom allokazzjoni xierqa
ta' ħin għad-diskorsi.
13.
Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi dibattitu jistgħu, mhux iŜjed minn
darba f'kull sessjoni parzjali, jippreŜentaw stqarrija bil-miktub ta' mhux iŜjed minn
200 kelma li għandha tiāi annessa mar-rapport verbatim tad-dibattitu.
Artikolu 150 Diskorsi ta' minuta
Għal perjodu ta' mhux iŜjed minn tletin minuta waqt l-ewwel seduta ta' kull sessjoni
parzjali l-President għandu jsejjaħ biex jitkellmu Membri li jixtiequ jiābdu lattenzjoni tal-Parlament dwar kwistjoni ta' importanza politika. Il-ħin tad-diskors għal
kull Membru m'għandux jisboq il-minuta. Il-President jista' jaëëetta li jkun hemm
perjodu ieħor bħal dan iktar tard matul l-istess sessjoni parzjali.
Artikolu 151 Stqarrijiet personali
1.
Membru li jitlob li jagħmel stqarrija personali għandu jinstema' fit-tmiem
tad-diskussjoni fuq il-punt ta' l-aāenda li jkun qed jiāi eŜaminat jew meta l-minuti tasseduta li għaliha tirreferi t-talba għal permess biex jitkellem jiāu kkunsidrati għallapprovazzjoni.
Il-Membru kkonëernat ma jistax jitkellem dwar affarijiet sostanzjali imma għandu
jillimita l-osservazzjonijiet tiegħu sabiex jirribatti kummenti li jkunu saru dwar ilpersuna tiegħu matul id-dibattitu jew opinjonijiet li jkunu āew attribwiti lilu, jew
sabiex jikkoreāi osservazzjonijiet li hu stess ikun għamel.
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2.
Ħlief jekk il-Parlament jiddeëiedi mod ieħor, ebda stqarrija personali
m'għandha ddum iktar minn tliet minuti.

KAPITOLU 4 MIśURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU F'KAś TA'
NUQQAS TA' OSSERVANZA TA' L-ISTANDARDS TA' MĀIBA
TAL-MEMBRI
Artikolu 152 MiŜuri immedjati
1.
Il-President għandu jsejjaħ għall-ordni kwalunkwe Membru li jisfratta ttmexxija bla xkiel tal-proëeduri jew li l-imāiba tiegħu tonqos milli tkun konformi
mad-dispoŜizzjonijiet relevanti ta' l-Artikolu 9.
2.
Jekk din l-imāieba tirrepeti ruħha, il-President għandu għal darb'oħra jerāa'
jsejjaħ lill-Membru għall-ordni, u l-fatt għandu jiāi rrapurtat fil-minuti.
3.
Jekk it-tfixkil ikompli, jew jekk l-imāieba terāa tirrepeti ruħha, il-President
jista' jëaħħad lil Membru kkonëernat mid-dritt li jitkellem u jkeëëih mill-Kamra għallbqija tas-seduta. Huwa jista' wkoll jirrikorri għal din il-miŜura ta' l-aħħar minnufih u
mingħajr it-tieni sejħa għall-ordni f' kaŜijiet ta' serjetà eëëezzjonali. Is-Segretarju
Āenerali għandu, mingħajr dewmien, jara li dawn il-miŜuri dixxiplinari jitwettqu, blgħajnuna ta' l-ushers u, jekk ikun meħtieā, tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Parlament.
4.
Jekk it-tfixkil jhedded li jostakola l-ħidma tal-Kamra, il-President għandu
jagħlaq jew jissospendi s-seduta għal Ŝmien speëifiku sabiex jerāa' jāib l-ordni. Jekk
ma jkunx jista' jsemma' lilu nnifsu, għandu jħalli s-Sedja; dan għandu jkollu l-effett ta'
sospensjoni tas-seduta. Il-President għandu jerāa jsejjaħ s-seduta.
5.
Is-setgħat stipulati fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jingħataw, mutatis
mutandis, lill-uffiëjali li jippresiedu l-organi, il-kumitati u d-delegazzjonijiet kif
stipulat fir-Regoli ta' Proëedura.
6.
Fejn hu xieraq, u filwaqt li titqies is-serjetà tal-ksur ta' l-istandards ta'
māiba tal-Membri, il-Membru li jkun qed jippresiedi jista', sa mhux aktar tard missessjoni parzjali li jkun imiss jew mil-laqgħa li jkun imiss ta' l-organu, kumitat jew
delegazzjoni kkonëernati, jsaqsi lill-President biex japplika l-Artikolu 153.
Artikolu 153 Pieni
1.
F'kaŜijiet eëëezzjonalment serji ta' diŜordni jew sfrattar tal-Parlament bi
ksur tal-prinëipji imniŜŜla fl-Artikolu 9, il-President, wara li jisma' lill-Membru
konëernat, għandu jadotta deëiŜjoni motivata li tistipula l-piena xierqa, liema
deëiŜjoni huwa għandu jinnotifka lill-Membru konëernat u lill-uffiëjali li jippresiedu
l-organi, l-kumitati u d-delegazzjonijiet li fihom iservi l-Membru, qabel ma jħabbarha
fil-plenarja.
2.
Waqt il-valutazzjoni ta' l-imāiba osservata għandha titqies in-natura
eëëezzjonali, rikorrenti jew permanenti tagħha u s-serjetà tagħha, fuq il-baŜi tal-linji
gwida annessi ma' dawn ir-Regoli ta' Proëedura18.

18

Ara l-Anness XVI.
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3.

Il-piena tista' tikkonsisti f'miŜura waħda jew iŜjed minn dawn li āejjin:
a) twissija;
b) it-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' bejn
jumejn u għaxart ijiem;
c) mingħajr preāudizzju għad-dritt tal-vot fil-plenarja, u suāāett, f'dan il-kaŜ,
għal konformità stretta ma' l-istandards ta' māiba tal-Membri, sospensjoni
temporanja mill-parteëipazzjoni fl-attivitajiet kollha jew uħud minnhom talParlament, għal perjodu ta' bejn jumejn u għaxart ijiem konsekuttivi li fihom
jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-organi, kumitati jew
delegazzjonijiet tiegħu;
d) preŜentazzjoni lill-Konferenza tal-Presidenti, skond l-Artikolu 19, ta' proposta
għal sospensjoni jew tneħħija minn waħda jew iŜjed mill-karigi b'elezzjoni li
dak il-Membru jkollu fil-Parlament.

Artikolu 154 Proëeduri interni ta' appell
Il-Membru konëernat jista' jressaq appell intern lill-Bureau fi Ŝmien āimagħtejn minnotifika tal-piena imposta mill-President. Dan l-appell għandu jkollu l-effett li
jissospendi l-applikazzjoni ta' dik il-piena. Il-Bureau jista', sa mhux iktar tard minn
erba' āimgħat wara li jkun tressaq l-appell, jannulla, jikkonferma jew inaqqas il-piena
imposta, mingħajr preāudizzju għad-drittijiet ta' appell esterni disponibbli għallMembru konëernat. Jekk il-Bureau jonqos milli jieħu deëiŜjoni fil-limitu ta' Ŝmien
stipulat, il-piena għandha tiāi ddikjarata nulla u bla effett.

KAPITOLU 5 KWORUM U VOTAZZJONI
Artikolu 155 Kworum
1.
Il-Parlament jista' jiddelibera, jgħaddi l-aāenda u japprova l-minuti, ikun xi
jkun in-numru ta' Membri preŜenti.
2.
Għandu jitqies li ntlaħaq kworum meta terz tal-Membri kollha talParlament ikunu preŜenti fil-Kamra.
3.
Il-votazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi ikun xi jkun in-numru ta'
votanti ħlief jekk il-President, fuq talba li ssir qabel tibda l-votazzjoni minn mhux
inqas minn erbgħin Membru, jara fil-ħin tal-votazzjoni li ma hemmx kworum. Jekk ilvotazzjoni turi li ma hemmx kworum, il-votazzjoni għandha titqiegħed fl-aāenda tasseduta li jkun imiss.
Talba sabiex ikun ivverifikat il-kworum għandha ssir minn mhux inqas minn erbgħin
Membru. Talba f'isem grupp politiku mhix ammissibbli.
Meta jkun qed jiāi stabbilit ir-riŜultat tal-votazzjoni, għandhom jitqiesu, skond ilparagrafu 2, il-Membri kollha preŜenti fil-Kamra u, skond il-paragrafu 4, tal-Membri
kollha li talbu sabiex ikun ivverifikat il-kworum. Is-sistema ta' votazzjoni elettronika
ma tistax tintuŜa għal dan il-għan. Il-bibien tal-Kamra ma jistgħux jingħalqu.
Jekk in-numru ta' Membri meħtieā sabiex jintlaħaq il-kworum ma jkunx preŜenti, ilPresident m'għandux iħabbar ir-riŜultat tal-votazzjoni imma għandu jiddikjara li ma
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hemmx kworum.
L-aħħar sentenza tal-paragrafu 3 ma tapplikax għal votazzjonijiet dwar mozzjonijiet
proëedurali imma biss għal votazzjonijiet fuq il-mertu.
4.
Membri li jkunu talbu għall-verifika tal-kworum għandhom jitqiesu li
huma preŜenti skond it-tifsira tal-paragrafu 2, anke jekk ma jkunux għadhom filKamra.
Membri li jkunu talbu għall-verifika tal-kworum għandhom ikunu preŜenti fil-Kamra
meta ssir it-talba.
5.
Jekk ikun hemm inqas minn erbgħin Membru preŜenti, il-President jista'
jagħti deëiŜjoni li ma hemmx kworum.
Artikolu 156 Tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda u t-tressieq tagħhom
1.
Emendi biex ikunu eŜaminati fil-Parlament jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda
mill-kumitat responsabbli, minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin
Membru.
Emendi għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati
mill-awturi tagħhom.
Emendi għal dokumenti ta' natura leāiŜlattiva li jaqgħu fit-tifsira ta' l-Artikolu 43(1)
jista' jkollhom magħhom āustifikazzjoni qasira. Dawn il-āustifikazzjonijiet għandhom
ikunu r-responsabiltà ta' l-awtur u m'għandux jittieħed vot fuqhom.
2.
Bla ħsara għal-limitazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 157, emenda jista'
jkollha l-għan li tbiddel kwalunkwe parti ta' xi test, jew li tħassar, iŜŜid jew
tissostitwixxi kliem jew numri.
F'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 157 il-kelma "test" tfisser it-test sħiħ ta' mozzjoni għal
riŜoluzzjoni jew ta' abbozz ta' riŜoluzzjoni leāiŜlattiva, ta' proposta għal deëiŜjoni jew
ta' proposta tal-Kummissjoni.
3.
Il-President għandu jistabbilixxi limitu ta' Ŝmien għat-tqegħid ta' emendi
fuq il-Mejda.
4.
Emenda tista' titressaq waqt id-dibattitu mill-awtur tagħha jew minn
kwalunkwe Membru ieħor maħtur mill-awtur sabiex jissostitwih.
5.
Meta emenda tiāi rtirata mill-awtur tagħha, din għandha taqa' ħlief fil-kaŜ
li tittieħed minnufih minn xi Membru ieħor.
6.
mendi għandhom jitqiegħdu għall-vot biss wara li jkunu āew stampati u
mqassma fil-lingwi uffiëjali kollha, ħlief jekk il-Parlament jiddeëiedi mod ieħor. IlParlament ma jistax jiddeëiedi mod ieħor jekk joāāezzjonaw mhux inqas minn
erbgħin Membru. Il-Parlament għandu jevita li jieħu deëiŜjonijiet li jwasslu sabiex
Membri li juŜaw lingwa partikolari jkunu Ŝvantaāājati b'mod inaëëettabbli.
Meta jkun hemm inqas minn mitt Membru preŜenti, il-Parlament ma jistax jiddeëiedi
mod ieħor jekk mhux inqas minn wieħed minn kull għaxar Membri preŜenti
joāāezzjonaw.
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Emendi orali li jitqiegħdu fuq il-Mejda fil-kumitat jista' jittieħed vot fuqhom, ħlief filkaŜ li joāāezzjona xi wieħed mill-membri tal-kumitat.
Artikolu 157 Ammissibilità ta' emendi
1.

Ebda emenda m'għandha tkun ammissibbli jekk:
a) ma jkollhiex x'taqsam direttament mat-test li tkun temenda;
b) tkun tħassar jew tissostitwixxi t-test sħiħ;
c) tkun temenda iŜjed minn wieħed mill-artikoli jew paragrafi individwali tat-test
li għalih tirreferi. Din id-disposizzjoni ma tapplikax għal emendi ta'
kompromess jew għal emendi li jfittxu li jagħmlu tibdil identiku f'xi
espressjonijiet partikulari fit-test kollu;
d) ikun stabbilit li mill-anqas f'waħda mil-lingwi uffiëjali t-test li dwaru qed
tintalab emenda ma jkunx jitlob tibdil; f'dan il-kaŜ, il-President għandu,
flimkien ma' min hu kkonëernat, ifittex li jsib rimedju lingwistiku xieraq.

2.
Emenda għandha taqa' jekk tkun inkonsistenti ma' deëiŜjonijiet li jkunu
ttieħdu qabel fir-rigward tat-test matul l-istess votazzjoni.
3.

Il-President għandu jiddeëiedi jekk emendi humiex ammissibbli jew le.

Id-deëiŜjoni tal-President skond il-paragrafu 3 dwar l-ammissibilità ta' emendi ma
tkunx ibbaŜata esklussivament fuq id-dispoŜizzjonijiet tal-paragrafi 1 jew 2 ta' dan lArtikolu, imma fuq id-dispoŜizzjonijiet tar-Regoli b'mod āenerali.
4.
Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jqiegħdu fuq
il-Mejda mozzjoni għal riŜoluzzjoni alternattiva għal mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux
leāiŜlattiva li tkun f' xi rapport ta' xi kumitat.
F'kaŜ bħal dan, il-grupp jew il-Membri kkonëernati ma jistgħux iqiegħdu fuq il-Mejda
emendi għall-mozzjoni għal riŜoluzzjoni mill-kumitat responsabbli. Il-mozzjoni għal
riŜoluzzjoni alternattiva ma tistax tkun itwal mill-mozzjoni għal riŜoluzzjoni talkumitat. Fuq din għandu jittieħed vot wieħed fil-Parlament mingħajr emendi.
L-Artikolu 110(4) għandu japplika mutatis mutandis.
Artikolu 158 Proëedura ta' votazzjoni
1.

Din il-proëedura ta' votazzjoni li āejja tapplika fil-kaŜ ta' rapporti:
a) l-ewwel, votazzjonijiet fuq emendi tat-test li jkollhom x'jaqsmu mar-rapport
tal-kumitat responsabbli;
b) it-tieni, votazzjoni fuq it-test sħiħ, emendat jew mhux,
c) votazzjoni fuq emendi għal mozzjoni għal riŜoluzzjoni jew għal abbozz ta'
riŜoluzzjoni leāiŜlattiva,
d) fl-aħħar, votazzjoni fuq il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni sħiħa jew għal abbozz ta'
riŜoluzzjoni leāiŜlattiva (votazzjoni aħħarija).

Il-Parlament m'għandux jivvota fuq in-noti spjegattivi li jkun fih ir-rapport.
2.

Il-proëedura li āejja tapplika għat-tieni qari:
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a) meta ma tkun tqiegħdet fuq il-Mejda l-ebda proposta sabiex tiāi miëħuda jew
emendata l-poŜizzjoni komuni tal-Kunsill, il-poŜizzjoni komuni għandha
titqies li āiet approvata skond l-Artikolu 72;
b) il-vot dwar proposta sabiex tiāi miëħuda il-poŜizzjoni komuni għandu jittieħed
qabel il-vot fuq xi emendi (ara l-Artikolu 65(1));
c) meta jiāu mqiegħda fuq il-Mejda diversi emendi għal poŜizzjoni komuni,
dawn l-emendi għandu jittieħed vot fuqhom fl-ordni stipulat fl-Artikolu 161;
d) meta l-Parlament ikun ħa vot sabiex jemenda il-posizzjoni komuni, vot ieħor
fuq it-test sħiħ jista' jittieħed biss skond l-Artikolu 65(2).
3.

Il-proëedura stipulata fl-Artikolu 69 għandha tapplika għat-tielet qari.

4.
F'votazzjonijiet fuq testi leāiŜlattivi u fuq mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet
mhux leāiŜlattivi, għandhom isiru l-ewwel il-votazzjonijiet fuq il-mertu u warajhom
isiru votazzjonijiet fuq ië-ëitazzjonijiet u l-premessi. Emendi li jikkontradixxu vot li
diāà ttieħed għandhom jaqgħu.
5.
L-uniku Membru li jista' jitkellem waqt il-votazzjoni huwa r-rapporteur li
għandu jkollu l-opportunità li jesprimi fil-qosor il-fehmiet tal-kumitat tiegħu dwar lemendi li ttieħed vot fuqhom.
Artikolu 159 Voti ndaqs
1.
Fil-kaŜ ta' voti ndaqs skond l-Artikolu 158(1)(b) jew (d), it-test sħiħ
għandu jerāa' jintbagħat quddiem il-kumitat. Dan japplika wkoll għal votazzjonijiet
skond l-Artikoli 3 u 7 u għal votazzjonijiet aħħarin skond l-Artikoli 186 u 198, bilftehim li għal dawn l-aħħar Ŝewā Artikoli, il-kwistjoni tintbagħat lura quddiem ilKonferenza tal-Presidenti.
2.
Fil-kaŜ ta' voti ndaqs fuq l-aāenda bħala oāāett sħiħ (Artikolu 140) jew fuq
il-minuti bħala oāāett sħiħ (Artikolu 179), jew fuq test li jitpoāāa għal votazzjonijiet
maqsuma skond l-Artikolu 163, it-test għandu jitqies li āie adottat.
3.
Fil-kaŜi l-oħra kollha, fejn ikun hemm voti ndaqs, bla ħsara għal dawk lArtikoli li jeħtieāu maāāoranza kwalifikata, it-test jew il-proposta għandhom jitqiesu
li āew miëħuda.
Artikolu 160 Prinëipji li jirregolaw il-votazzjonijiet
1.
Votazzjoni fuq rapport għandha ssir fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni millkumitat responsabbli. Il-kumitat jista' jiddelega dan id-dmir lill-president u lirrapporteur tiegħu.
2.
Il-kumitat jista' jirrakkomanda li l-emendi kollha jew bosta minnhom
jittieħed vot fuqhom f'daqqa sabiex jiāu aëëettati, miëħuda jew iddikjarati bla effett.
Il-kumitat jista' wkoll jipproponi emendi ta' kompromess.
3.
Meta l-kumitat jirrakkomanda li emendi jittieħed vot fuqhom f'daqqa, ilvot kollettiv fuq dawn l-emendi għandu jittieħed l-ewwel.
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4.
Meta l-kumitat jipproponi emenda ta' kompromess, din għandha tingħata
prijorità fil-votazzjoni.
5.
Emendi li għalihom tintalab votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet għandu
jittieħed vot fuqhom individwalment.
6.
Votazzjoni maqsuma mhix ammissibbli f'kaŜ ta' votazzjoniji kollettiva jew
f'kaŜ ta' votazzjoni fuq emenda ta' kompromess.
Artikolu 161 Ordni tal-votazzjoni dwar emendi
1.
Emendi jieħdu prijorità fuq it-test li miegħu jkollhom x'jaqsmu u għandu
jittieħed vot fuqhom qabel it-test.
2.
Jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda Ŝewā emendi jew iŜjed għall-istess parti ta' xi
test li jkunu jeskludu lil xulxin, l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriāinali
għandha tieħu l-prijorità u għandu jittieħed vot fuqha l-ewwel. Jekk tkun adottata, lemendi l-oħra għandhom jitqiesu bħala miëħuda. Jekk tkun miëħuda, l-emenda li
jmiss fil-prijorità għandu jittieħed vot fuqha u l-istess għal kull waħda mill-emendi li
jkun fadal. Fejn ikun hemm dubju dwar il-prijorità, il-President għandu jiddeëiedi.
Jekk l-emendi kollha jiāu miëħuda, it-test oriāinali għandu jitqies bħala adottat ħlief
fil-kaŜ li jkun intalab vot separat fiŜ-Ŝmien speëifikat.
3.
Il-President jista' jqiegħed it-test oriāinali għall-vot l-ewwel, jew iqiegħed
għall-vot, qabel l-emenda li l-aktar titbiegħed mit-test oriāinali, emenda li hija eqreb
lejn it-test oriāinali.
Jekk xi waħda minn dawn iāib maāāoranza, l-emendi l-oħra kollha li jkunu tqiegħdu
fuq il-Mejda għall-istess test għandhom jaqgħu.
4.
F'kaŜi eëëezzjonali, fuq proposta mill-President, emendi mqiegħda fuq ilMejda wara l-għeluq tad-dibattitu jista' jittieħed vot fuqhom jekk ikunu emendi ta'
kompromess, jew jekk ikun hemm problemi tekniëi. Il-President jkollu lapprovazzjoni tal-Parlament sabiex jittieħed vot fuq dawn l-emendi.
Skond l-Artikolu 157(3), il-President għandu jiddeëiedi jekk emendi jkunux
ammissibbli. Fil-kaŜ ta' emendi ta' kompromess imqiegħda fuq il-Mejda qabel lgħeluq ta' dibattitu, bi qbil ma' dan il-paragrafu, Il-President għandu jiddeëiedi dwar
l-ammissibilità tagħhom kaŜ b'kaŜ, filwaqt li jqis in-natura ta' kompromess ta' lemendi.
Dawn il-kriterji āenerali għall-ammissibilità jistgħu jiāu applikati:
-

bħala regola āenerali, emendi ta' kompromess ma jistgħux ikunu għal partijiet
mit-test li ma kienux suāāett ta' emendi qabel ma skada Ŝ-Ŝmien sabiex
jitqiegħdu emendifuq il-Mejda;

-

bħala regola āenerali, emendi ta' kompromess għandhom jitqiegħdu fuq ilMejdaminn gruppi politiëi, mill-presidenti, ir-rapporteurs jew ir-rapporteurs
għall-opinjoni tal-kumitati kkonëernati jew mill-awturi ta' emendi oħrajn;

-

bħala regola āenerali, emendi ta' kompromess għandhom iāibu l-irtirar ta'
emendi oħra għall-istess parti tat-test.
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Il-President biss jista' jipproponi li emenda ta' kompromess tiāi kkunsidrata. Sabiex
emenda ta' kompromess jittieħed vot fuqha, il-President għandu jkollu lapprovazzjoni tal-Parlament billi jistaqsi jekk hemmx oāāezzjonijiet għal dik ilvotazzjoni. Jekk ikun hemm oāāezzjoni, il-Parlament għandu jiddeëiedi fuq ilkwistjoni b'maāāoranza tal-voti mitfugħa.
5.
Meta l-kumitat responsabbli jkun qiegħed fuq il-Mejda sett ta' emendi
għat-test li jkun is-suāāett tar-rapport, il-President għandu jqiegħdhom għall-vot
flimkien, ħlief fil-kaŜ li xi grupp politiku jew grupp ta' mhux inqas minn erbgħin
Membru jkunu talbu votazzjonijiet separati jew ħlief fil-kaŜ li jkunu tqiegħdu emendi
oħra fuq il-Mejda.
6.
Il-President jista' jqiegħed emendi oħra għall-vot b'mod kollettiv meta
dawn l-emendi jkunu kumplimentari. F'kaŜi bħal dawn huwa għandu jsegwi lproëedura stipulata fil-paragrafu 5. Awturi ta' emendi bħal dawn jistgħu jipproponu
voti kollettivi meta l-emendi tagħhom ikunu kumplimentari.
7.
Il-President jista' jiddeëiedi, wara l-adozzjoni jew ië-ëaħda ta' xi emenda
partikulari, li bosta emendi oħra li jkollhom kontenut simili jew li jkollhom l-istess
għanijiet għandu jittieħed vot fuqhom flimkien. Il-President jista' jitlob lapprovazzjoni tal-Parlament qabel ma jagħmel dan.
Sett ta' emendi bħal dan jista' jkun jirreferi għal partijiet differenti tat-test oriāinali.
8.
Meta Ŝewā emendi identiëi jew iŜjed jitqiegħdu fuq il-Mejda minn awturi
differenti, dawn għandu jittieħed vot fuqhom bħala emenda waħda.
Artikolu 162 EŜami f'kumitat ta' emendi tas-seduta plenarja
Meta jitqiegħdu fuq il-Mejda aktar minn ħamsin emenda u talba għal votazzjoni
maqsuma jew separata għal rapport li jkun qed jiāi eŜaminat mill-Parlament, ilPresident jista' jitlob lill-kumitat responsabbli, wara li jikkonsulta lill-president talistess kumitat, sabiex jiltaqa' biex jeŜamina dawk l-emendi jew talbiet. Kull emenda
jew talba għal votazzjoni maqsuma jew separata li ma tirëevix voti favorevoli f'dan listadju minn mhux inqas minn wieħed minn kull għaxra tal-membri tal-kumitat
m'għandux jittieħed vot fuqha fil-Parlament.
Artikolu 163 Votazzjonijiet maqsuma
1.
Meta t-test li għandu jitqiegħed għall-vot ikun fih Ŝewā dispoŜizzjonijiet
jew iŜjed, jew referenzi għal Ŝewā punti jew iŜjed, jew ikun jista' jinqasam f'Ŝewā
partijiet jew iŜjed li jkollhom tifsira distinta u/jew valur normattiv distint, tista'
tintalab votazzjoni maqsuma minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn erbgħin
Membru.
2.
It-talba għandha ssir sa mhux aktar tard minn filgħaxija tal-āurnata ta'
qabel il-votazzjoni, ħlief fil-kaŜ li l-President jistabbilixxi skadenza differenti. IlPresident għandu jiddeëiedi fuq it-talba.
Artikolu 164 Dritt għall-vot
Id-dritt għall-vot huwa dritt personali.
Il-membri għandhom jitfgħu il-vot tagħhom individwalment u personalment.
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Kull ksur ta' dan l-Artikolu għandu jitqies bħala kaŜ serju ta' diŜordni kif stipulat flArtikolu 153(1) u għandu jkollu l-konsegwenzi legali stipulati f'dak l-Artikolu.
Artikolu 165 Votazzjonijiet
1.

Normalment, il-Parlament għandu jivvota b'turija ta' l-idejn.

2.
Jekk il-President jiddeëiedi li r-riŜultat huwa dubjuŜ, għandu jittieħed vot
mill-ādid permezz tas-sistema ta' votazzjoni elettronika u, jekk din ma tkunx qed
taħdem, jittieħed vot billi l-Membri jpoāāu bil-qiegħda u jqumu bil-wieqfa.
3.

Ir-riŜultat tal-vot għandu jiāi reāistrat.

Artikolu 166 Votazzjoni aħħarija
Meta ssir votazzjoni fuq proposta leāiŜlattiva, kemm b'votazzjoni waħdanija u/jew
b'votazzjoni aħħarija, il-Parlament għandu jivvota b'sejħa tal-ismijiet permezz tassistema ta' votazzjoni elettronika.
Artikolu 167 Votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet
1.
Barra mill-kaŜi msemmijin fl-Artikoli 106(4), 107(5) u 166, il-vot għandu
jittieħed b'sejħa tal-ismijiet jekk issir talba bil-miktub minn xi grupp politiku jew
minn mhux inqas minn erbgħin Membru sa mhux aktar tard minn filgħaxija talāurnata ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-kaŜ li l-President jistabbilixxi skadenza
differenti.
2.
Il-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għandha ssir permezz tas-sistema ta'
votazzjoni elettronika. Meta din ma tkunx tista' tintuŜa għal raāunijiet tekniëi, lismijiet għandhom jissejħu f'ordni alfabetiku, u jibdew bl-isem ta' Membru li jittella'
bil-polza. Il-President għandu jkun l-aħħar wieħed li jissejjaħ biex jivvota.
Il-votazzjoni għandha ssir bil-fomm u għandha tiāi espressa permezz ta' "Iva", "Le",
jew "Nastjeni". Meta jiāi kkalkulat jekk mozzjoni kenitx adottata jew miëħuda
għandhom jitqiesu biss voti favur u kontra. Il-President għandu jistabbilixxi u jħabbar
ir-riŜultat.
Ir-riŜultat tal-votazzjoni għandu jitniŜŜel fil-minuti tas-seduta skond il-grupp politiku
fl-ordni alfabetiku ta' l-ismijiet tal-Membri, b'indikazzjoni ta' kif ivvutaw.
Artikolu 168 Votazzjonijiet elettroniëi
1.
Il-President jista', fi kwalunkwe ħin, jiddeëiedi li l-votazzjonijiet indikati
fl-Artikoli 165, 167 u 169 għandhom isiru permezz tas-sistema ta' votazzjoni
elettronika.
Meta s-sistema ta' votazzjoni elettronika ma tkunx tista' tintuŜa għal raāunijiet tekniëi,
il-votazzjonji għandha ssir skond l-Artikoli 165, 167(2) jew 169.
L-arranāamenti tekniëi għall-uŜu tas-sistema ta' votazzjoni elettronika għandhom
jkunu rregolati b' istruzzjonijiet mill-Bureau.
2.
Meta jittieħed vot elettroniku, ir-riŜultat numeriku tal-vot biss jiāi
rreāistrat.
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Madankollu, jekk tkun intalbet votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet skond l-Artikolu
167(1), il-voti għandhom jitniŜŜlu fil-minuti tas-seduta skond il-grupp politiku flordni alfabetiku ta' l-ismijiet tal-Membri.
3.
Il-votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet għandha tittieħed skond l-Artikolu 167(2)
jekk il-maāāoranza tal-Membri preŜenti jitolbu dan. Is-sistema indikata fil-paragrafu
1 ta' dan l-Artikolu tista' tintuŜa sabiex tistabbilixxi jekk ikunx hemm maāāoranza.
Artikolu 169 Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet
1.
Fil-kaŜ ta' ħatriet il-votazzjonijiet għandhom isiru b'vot sigriet, bla ħsara
għall-Artikolu 13(1), l-Artikolu 186(1) u t-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 191(2).
Fil-kalkolu tan-numru ta' voti mitfugħa għandhom jitqiesu biss karti tal-vot li jkun
fihom l-ismijiet ta' Membri li āew nominati.
2.
Votazzjoni tista' wkoll ssir b'vot sigriet jekk jintalab dan minn mhux inqas
minn parti waħda minn ħamsa tal-Membri kollha tal-Parlament. Dawn it-talbiet
għandhom isiru qabel tibda l-votazzjoni.
Meta ssir talba għal votazzjoni sigrieta qabel il-bidu tal-votazzjoni minn mill-inqas
wieħed minn ħamsa tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, il-Parlament ikun mitlub li
jagħmel din il-votazzjoni.
3.
Talba għal vot sigriet għandha tieħu prijorità fuq talba għal vot b'sejħa ta'
l-ismijiet.
4.
Minn tnejn sa tmien Membri mtellgħa bil-polza għandhom jgħoddu l-voti
mitfugħa f'vot sigriet, ħlief jekk issir votazzjoni elettronika.
Fil-kaŜ ta' votazzjonijiet skond il-Paragrafu 1, m'għandux ikun hemm kandidati fost
dawk li jgħoddu l-voti.
L-ismijiet ta' Membri li jieħdu sehem f'vot sigriet għandhom jitniŜŜlu fil-minuti tasseduta li fiha jkun ittieħed il-vot.
Artikolu 170 Spjegazzjonijiet tal-vot
1.
Malli jintemm id-dibattitu āenerali, kull Membru jista' jagħti spjegazzjoni
bil-fomm ta' mhux iŜjed minn minuta jew jagħmel spjegazzjoni bil-miktub ta' mhux
iŜjed minn 200 kelma dwar il-votazzjoni aħħarija. L-ispegazzjoni għandha tiāi inkluŜa
fir-rapport verbatim tal-proëeduri.
Kull grupp politiku jista' jagħti spjegazzjoni tal-vot li ma ddumx aktar minn Ŝewā
minuti.
Ma jintlaqgħux iŜjed talbiet għal spjegazzjoni tal-vot malli tibda l-ewwel spjegazzjoni
tal-vot.
Spjegazzjonijiet tal-vot għandhom ikunu ammissibbli fil-kaŜ ta' votazzjoni aħħarija
fuq kwalunkwe suāāett imressaq quddiem il-Parlament. L-espressjoni "votazzjoni
aħħarija" ma tirreferix għat-tip ta' votazzjoni, imma tfisser l-aħħar votazzjoni fuq
kwalunkwe suāāett.
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2.
Spjegazzjonijiet tal-vot m'humiex ammissibbli fil-kaŜ ta' votazzjonijiet
dwar affarijiet proëedurali.
3.
Meta proposta tal-Kummissjoni jew xi rapport jiddaħħal fl-aāenda talParlament skond l-Artikolu 138, il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjonijiet tal-vot bilmiktub skond il-paragrafu 1.
Spjegazzjonijiet tal-vot, sew bil-fomm u sew bil-miktub, għandu jkollhom relevanza
diretta għat-test li fuqu tkun qed tittieħed il-votazzjoni.
Artikolu 171 DiŜgwid dwar votazzjonijiet
1.

Il-President għandu jiddikjara l-votazzjonijiet miftuħin u magħluqin.

2.
Malli l-President jiddikjara votazzjoni miftuħa, ħadd ħlief il-President ma
jitħalla jitkellem sakemm il-votazzjoni ma tkunx dikjarata magħluqa.
3.
Punti ta' ordni li jikkonëernaw il-validità ta' xi votazzjoni jistgħu jitqajmu
wara li l-President ikun iddikkjara l-votazzjoni magħluqa.
4.
Wara li jitħabbar ir-riŜultat ta' votazzjoni b'turija ta' l-idejn, kwalunkwe
Membru jista' jitlob li dan ir-riŜultat ikun ivverifikat billi tintuŜa s-sistema ta'
votazzjoni elettronika.
5.
Il-President għandu jiddeëiedi jekk ir-riŜultat imħabbar ikunx validu. IddeëiŜjoni tiegħu għandha tkun aħħarija.

KAPITOLU 6 MOZZJONIJIET TA' INTERRUZZJONI U TA'
PROêEDURA
Artikolu 172 Mozzjonijiet ta' proëedura
1.

Talbiet sabiex jitressqu mozzjonijiet ta' proëedura, jiāifieri:
a) l-inammissibilità ta' xi kwistjoni (Artikolu 174);
b) referenza lura lill-kumitat (Artikolu 175);
c) l-għeluq ta' xi dibattitu (Artikolu 176);
d) l-aāāornament ta' xi dibattitu u votazzjoni (Artikolu 177);
e) is-sospensjoni jew l-għeluq tas-seduta (Artikolu 178);

għandhom jieħdu preëedenza fuq talbiet sabiex tingħata l-kelma.
Fuq dawn il-mozzjonijiet għandhom jinstemgħu biss dawk li jkunu ressquhom u dawn
li āejjin: kelliem wieħed favur u wieħed kontra u l-president jew ir-rapporteur talkumitat responsabbli.
2.

Il-ħin tad-diskorsi m'għandux ikun itwal minn minuta.
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Artikolu 173 Punti ta' ordni
1.
Membru jista' jitħalla jitkellem sabiex jiābed l-attenzjoni tal-President
dwar kull nuqqas ta' rispett tar-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament. Il-Membru għandu
l-ewwel jispeëifika għal liema Artikolu jkun qed jirreferi.
2.
Talba sabiex jitqajjem punt ta' ordni għandha tieħu preëedenza fuq kull
talba oħra sabiex tingħata l-kelma.
3.

Il-ħin tad-diskorsi m'għandux jisboq il-minuta.

4.
Il-President għandu jieħu deëiŜjoni minnufih dwar punti ta' ordni skond irRegoli ta' Proëedura u għandu jħabbar id-deëiŜjoni tiegħu minnufih wara li jitqajjem
il-punt ta' ordni. M'għandu jittieħed l-ebda vot fuq id-deëiŜjoni tal-President.
5.
F'kaŜi eëëezzjonali, huwa jista' jgħid li se jħabbar id-deëiŜjoni tiegħu aktar
tard, iŜda mhux iŜjed tard minn erbgħa u għoxrin siegħa wara li jkun tqajjem il-punt
ta' ordni. Il-posponiment ta' deëiŜjoni ma jāibx miegħu l-aāāornament tad-dibattitu. IlPresident jista' jirreferi l-kwistjoni lill-kumitat responsabbli.
It-talba biex isir punt ta' ordni għandha tkun relatata mal-punt ta' l-aāenda li jkun
qiegħed jiāi diskuss f'dak il-mument. Il-President jista' jieħu punt ta' ordni dwar
kwistjoni differenti f'mument xieraq, eŜ. wara li l-punt ta' l-aāenda in kwistjoni ikun
magħluq jew qabel ma s-seduta tiāi aāāornata.
Artikolu 174 Tressiq ta' l-inammissibilità ta' xi kwistjoni
1.
Fil-bidu tad-dibattitu dwar xi punt speëifiku ta' l-aāenda, tista' titressaq linammissibilità ta' dak il-punt. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha
minnufih.
Meta jkun hemm il-ħsieb li jitressaq kaŜ ta' inammisibilità, dan għandu jkun notifikat
mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel lill-President li għandu jinforma lillParlament minnufih.
2.
Jekk il-mozzjoni tiāi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih
għall-punt li jkun imiss fl-aāenda.
Artikolu 175 Referenza lura lill-Kumitat
1.
Grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu jagħmlu
talba għal referenza lura lill-kumitat meta tkun stabbilita l-aāenda jew qabel il-bidu
tad-dibattitu.
Għandha tingħata notifika dwar l-intenzjoni li titressaq referenza lura lill-kumitat
mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel. In-notifika għandha ssir lillPresident li għandu jinforma lill-Parlament minnufih.
2.
Referenza lura lill-kumitat tista' wkoll tintalab minn xi grupp politiku jew
minn mhux inqas minn erbgħin Membru qabel jew matul il-votazzjoni. Mozzjoni bħal
din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
3.
Talba tista' ssir darba biss f'kull wieħed minn dawn l-istadji proëedurali
differenti.
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4.
Referenza lura lill-kumitat iāāib magħha sospensjoni tad-diskussjoni dwar
dak il-punt.
5.
Il-Parlament jista' jistabbilixxi limitu ta' Ŝmien li fih il-kumitat ikollu jagħti
l-konkluŜjonijiet tiegħu.
Artikolu 176 Għeluq ta' dibattitu
1.
Fuq proposta tal-President jew fuq talba ta' grupp politiku jew ta' mhux
inqas minn erbgħin Membru, dibattitu jista' jingħalaq qabel ma jkunu tkellmu lkelliema kollha mniŜŜlin fil-lista tal-kelliema. Għandu jittieħed vot minnufih fuq
proposta jew talba bħal din.
2.
Jekk il-proposta jew it-talba jiāu approvati, minn dak il-ħin ikun jista'
jitkellem Membru wieħed biss minn kull grupp politiku li jkun għadu ma tkellimx
f'dak id-dibattitu.
3.
Wara d-diskorsi msemmija fil-paragrafu 2, id-dibattitu għandu jingħalaq u
l-Parlament għandu jivvota fuq il-kwistjoni li tkun qed tiāi diskussa, ħlief meta l-ħin
għall-votazzjoni jkun āie stabbilit bil-quddiem.
4.
Jekk il-proposta jew it-talba jiāu miëħuda, ma jistgħux jerāgħu jitqiegħdu
fuq il-Mejda f'dak id-dibattitu, ħlief mill-President.
Artikolu 177 Aāāornament ta' dibattitu u ta' votazzjoni
1.
Fil-bidu ta' dibattitu dwar xi punt fl-aāenda, grupp politiku jew mhux inqas
minn erbgħin Membru jistgħu iressqu mozzjoni li d-dibattitu jiāi aāāornat għal data u
ħin speëifiëi. Mozzjoni bħal din għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
Il-ħsieb li se titressaq mozzjoni ta' aāāornament għandu jkun ikkomunikat lillPresident mill-inqas 24 siegħa bil-quddiem u l-President għandu jgħarraf lillParlament minnufih.
2.
Jekk il-mozzjoni tiāi approvata, il-Parlament għandu jgħaddi minnufih
għall-punt li jkun imiss fl-aāenda. Id-dibattitu li jkun āie aāāornat għandu jissokta fiddata u l-ħin speëifikati.
3.
Jekk il-mozzjoni tiāi miëħuda, ma tistax terāa' titqiegħed fuq il-Mejda f'dik
is-sessjoni parzjali.
4.
Qabel jew waqt votazzjoni, grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin
Membru jistgħu iressqu mozzjoni li l-votazzjoni tkun aāāornata. Mozzjoni bħal din
għandu jittieħed vot fuqha minnufih.
Kull deëiŜjoni mill-Parlament sabiex dibattitu jiāi aāāornat għal sessjoni parzjali
sussegwenti għandha tispeëifika s-sessjoni parzjali li fl-aāenda tagħha se jitqiegħed
id-dibattitu, bil-ftehim li l-aāenda għal dik is-sessjoni parzjali ikollha titħejja skond lArtikoli 137 u 140.
Artikolu 178 Sospensjoni jew għeluq tas-seduta
Is-seduta tista' tiāi sospiŜa jew magħluqa waqt dibattitu jew votazzjoni jekk ilParlament hekk jiddeëiedi fuq proposta mill-President jew fuq talba ta' grupp politiku
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jew ta' mhux inqas minn erbgħin Membru. Għandu jittieħed vot fuq proposta jew
talba bħal din minnufih.

KAPITOLU 7 REĀISTRI PUBBLIêI TAL-PROêEDURI
Artikolu 179 Minuti
1.
Il-minuti ta' kull seduta, bid-dettalji tal-proëeduri u d-deëiŜjonijiet talParlament u l-ismijiet tal-kelliema, għandhom jitqassmu mhux inqas minn nofs siegħa
qabel il-bidu tal-parti ta' wara nofsinhar tas-seduta li jkun imiss.
Fil-kuntest ta' proëeduri leāiŜlattivi, l-emendi kollha adottati mill-Parlament
għandhom ukoll jitqiesu li jkunu deëiŜjonijiet skont it-tifsira ta' din id-dispoŜizzjoni,
wkoll jekk il-proposta relevanti tal-Kummissjoni jew il-poŜizzjoni tal-Kunsill ikunu flaħħar mill-aħħar miëħuda, skont l-Artikolu 56(1) jew l-Artikolu 65(3) rispettivament.
2.
Fil-bidu tal-parti ta' wara nofsinhar ta' kull seduta, il-President għandu
jqiegħed quddiem il-Parlament, għall-approvazzjoni tiegħu, il-minuti tas-seduta ta'
qabel.
3.
Jekk jitqajjmu oāāezzjonijiet għall-minuti, il-Parlament għandu, jekk ikun
meħtieā, jiddeëiedi jekk il-bidliet mitluba għandhomx ikunu kkunsidrati. Ebda
Membru ma jista' jitkellem fuq is-suāāett għal aktar minn minuta.
4.
Il-minuti għandhom ikunu ffirmati mill-President u mis-Segretarju
Āenerali u jinŜammu fl-arkivji tal-Parlament. Il-minuti għandhom ikunu ppubblikati
fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 180 Testi adottati
1.
It-testi adottati mill-Parlament għandhom ikunu ppubblikati minnufih wara
l-votazzjoni. Għandhom jitressqu quddiem il-Parlament flimkien mal-minuti tasseduta rilevanti u jinŜammu fl-arkivji tal-Parlament.
2.
It-testi adottati mill-Parlament għandhom ikunu suāāetti għal
finalizzazzjoni legali u lingwistika taħt ir-responsabilità tal-President. Meta dawn ittesti jiāu adottati fuq il-baŜi ta' ftehima milħuqa bejn il-Parlament u l-Kunsill, din ilfinalizzazzjoni għandha ssir miŜ-Ŝewā istituzzjonijiet f'koperazzjoni mill-qrib u
permezz ta' ftehim reëiproku.
3.
Il-proëedura stabbilita fl-Artikolu 216 għandha tapplika meta, sabiex ikunu
Ŝgurati l-koerenza u l-kwalità tat-test f'konformità mar-rieda espressa mill-Parlament,
ikunu meħtieāa adattazzjonijiet li jmorru lilhinn mill-korrezzjonijiet ta' Ŝbalji
tipoloāiëi jew mill-korrezzjonijiet meħtieāa biex tkun Ŝgurata l-konkordanza bejn ilverŜjonijiet fil-lingwi kollha, kif ukoll il-korrettezza lingwistika u l-konsistenza
terminoloāika tagħhom.
4.
It-testi adottati mill-Parlament skont il-proëedura stipulata fl-Artikolu 251
tat-Trattat KE għandhom jieħdu s-sura ta' test konsolidat. Meta l-vot tal-Parlament ma
jkunx ibbaŜat fuq ftehima mal-Kunsill, it-test konsolidat għandu jidentifika l-emendi
li jkunu āew adottati.
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5.
Wara l-finalizzazzjoni, it-testi adottati għandhom ikunu ffirmati millPresident u mis-Segretarju Āenerali u għandhom ikunu ppubblikati fil-Āurnal
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea.
Artikolu 181 Rapporti Verbatim
1.
Għandu jsir rapport verbatim fil-lingwi uffiëjali kollha tad-diskussjonijiet
ta' kull seduta.
2.
Il-kelliema għandhom jintalbu jirritornaw il-korrezzjonijiet għat-test
ittajpjat tad-diskorsi tagħhom lis-Segretarjat fi Ŝmien āimgħa.
3.
Ir-rapport verbatim għandu jkun ippubblikat bħala anness mal-Āurnal
Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
Il-Membri jistgħu jitolbu traduzzjoni ta’ malajr ta’ siltiet mir-rapport
verbatim.
Artikolu 182 Rekord awdjoviŜiv tad-diskussjonijiet
EŜatt wara s-seduta għandu jsir rekord awdjoviŜiv tad-diskussjonijiet li jkun jinkludi
s-‘soundtracks’ minn kull kabina ta' l-interpretazzjoni, u li għandu jkun aëëessibbli
fuq l-internet.
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TITOLU VII KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET
KAPITOLU 1 KUMITATI - TWAQQIF U SETGĦAT
Artikolu 183 Twaqqif ta' Kumitati Permanenti
Fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament għandu jwaqqaf kumitati
permanenti li s-setgħat tagħhom għandhom ikunu stabbiliti f'anness għar-Regoli ta'
Proëedura19Il-Membri tagħhom għandhom ikunu eletti fl-ewwel sessjoni parzjali wara
l-elezzjoni ta' Parlament ādid u mill-ādid sentejn u nofs wara.
Is-setgħat tal-kumitati permanenti għandhom jigu stabbiliti f'ħin differenti mill-ħin
meta l-kumitat ikun qed jitwaqqaf.
Artikolu 184 Twaqqif ta' Kumitati Speëjali
Fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament jista' f'kull ħin iwaqqaf
kumitati speëjali, li s-setgħat, il-kompoŜizzjoni u l-mandat tagħhom għandhom ikunu
stabbiliti fl-istess ħin li tittieħed id-deëiŜjoni li jitwaqqfu; il-mandat tagħhom
m'għandux jisboq it-tnax-il xahar, ħlief meta l-Parlament jestendi dan il-mandat malli
jiskadi.
Billi s-setgħat, il-kompoŜizzjoni u l-mandati tal-kumitati speëjali jiāu deëiŜi fl-istess
ħin li jitwaqqfu dawn il-kumitati, għandu jsegwi illi l-Parlament ma jistax
sussegwentement jiddeëiedi li jibdel is-setgħat tagħhom, sew billi jŜidhom u sew billi
jnaqqashom.
Artikolu 185 Kumitati ta' inkjesta
1.
Il-Parlament jista' fuq talba ta' kwart tal-Membri tiegħu, iwaqqaf kumitat
ta' inkjesta biex jinvestiga allegazzjoni ta' ksur tal-liāi komunitarja jew allegazzjoni ta'
amministrazzjoni ħazina fl-applikazzjoni tal-liāi komunitarja li jirriŜultaw li jkunu atti
ta' xi istituzzjoni jew organu tal-Komunitajiet Ewropej, ta' xi korp ta'
amministrazzjoni pubblika ta' xi Stat Membru, jew ta' persuni li għandhom setgħa
mogħtija mil-liāi komunitarja sabiex jimplimentaw dik il-liāi.
Id-deëiŜjoni li jitwaqqaf kumitat ta' inkjesta għandha tkun ippubblikata fil-Āurnal
Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea fi Ŝmien xahar. Barra minn hekk, il-Parlament għandu
jieħu l-passi kollha meħtieāa sabiex kemm jista' jkun jiëëirkula din id-deëiŜjoni.
2.
Il-modus operandi ta' kumitat ta' inkjesta għandu jkun regolat middispoŜizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli dwar il-kumitati, ħlief jekk ikun stipulat
speëifikament mod ieħor f'dan l-Artikolu u fid-DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew, talKunsill u tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-disposizzjonijiet dettaljati li
jirregolaw l-eŜerëizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew li hija annessa ma
dawn ir-Regoli20.
3.
It-talba sabiex jitwaqqaf kumitat ta' inkjesta għandha tispeëifika b'mod
preëiŜ is-suāāett ta' l-inkjesta u tinkludi stqarrija dettaljata tar-raāunijiet għala qed
19
20

Ara l-Anness VII.
Ara l-Anness IX.
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issir. Il-Parlament, fuq proposta mill-Konferenza ta' Presidenti, għandu jiddeëiedi jekk
għandux jitwaqqaf kumitat u, jekk jiddeëiedi li għandu jitwaqqaf kumitat, jiddeëiedi
x'għamla għandu jkollu dan il-kumitat, skond id-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 186.
4.
Kumitat ta' inkjesta għandu jtemm xogħlu bil-preŜentazzjoni ta' rapport fi
Ŝmien mhux aktar minn tnax-il xahar. Il-Parlament jista' għal darbtejn jestendi dan ilperjodu bi tliet xhur kull darba.
Huma biss membri sħaħ jew, fl-assenza tagħhom, sostituti permanenti li jistgħu
jivvutaw f'kumitat ta' inkjesta.
5.
Kumitat ta' inkjesta għandu jeleāāi l-president tiegħu u Ŝewā viëi
presidenti u jaħtar rapporteur wieħed jew iŜjed. Il-kumitat jista' wkoll jassenja
responsabbiltajiet, dmirijiet u doveri speëifiëi lill-Membri tiegħu li mbagħad ikunu
jridu jibdew jagħtu rapporti dettaljati lill-kumitat.
Fl-intervall bejn laqgħa u oħra, il-Bureau tal-kumitat għandu, f'kaŜi ta' urāenza jew
ħtieāa, jeŜerëita s-setgħat tal-kumitat, azzjoni li tkun suāāetta għal ratifika fil-laqgħa li
jkun imiss.
6.
Meta kumitat ta' inkjesta jqis li jkun inkiser xi wieħed mid-drittijiet tiegħu,
dan għandu jipproponi li l-President jieħu l-miŜuri xierqa.
7.
Kumitat ta' inkjesta jista' jikkuntattja lill-istituzzjonijiet jew lill-persuni
msemmija fl-Artikolu 3 tad-DeëiŜjoni stipulata fil-paragrafu 2 bil-għan li jŜomm xi
seduta ta' smigħ jew li jakkwista xi dokumenti.
SpejjeŜ ta' l-ivvjaāāar u ta' l-akkomodazzjoni ta' membri u ta' uffiëjali ta'
istituzzjonijiet u organi tal-Komunità għandhom jitħallsu minn dawn l-istituzzjonijiet
u organi tal-Komunità. SpejjeŜ ta' l-ivjaāāar u ta' l-akkomodazzjoni ta' persuni oħra li
jidhru quddiem kumitat ta' inkjesta għandhom ikunu rimbursati mill-Parlament
Ewropew skond ir-regoli dwar is-seduta ta' smigħ ta' esperti.
Kull persuna li tissejjaħ sabiex tixhed quddiem kumitat ta' inkjesta tista' titlob li
tgawdi d-drittijiet kollha li tgawdi kieku tixhed quddiem tribunal f'pajjiŜha. Hija
għandha tkun infurmata dwar dawn id-drittijiet qabel ma tixhed quddiem il-kumitat.
F'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwi uŜati, kumitat ta' inkjesta għandu japplika ddispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 146. Madankollu, il-Bureau tal-kumitat:
-

jista' jillimita l-interpretazzjoni għal-lingwi uffiëjali ta' dawk li għandhom
jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet, jekk iqis li dan huwa meħtieā għal
raāunijiet ta' kunfidenzjalità,

-

għandu jiddeëiedi dwar it-traduzzjoni ta' dokumenti li jkun irëieva b'mod li
jiŜgura li l-kumitat ikun jista' jwettaq id-deliberazzjonijiet tiegħu b'mod
effiëjenti u malajr u li s-segretezza u l-kunfidenzjalità meħtieāa jkunu
rispettati.

8.
Il-president ta' kumitat ta' inkjesta għandu, flimkien mal-Bureau, jiŜgura li
s-segretezza u l-kunfidenzjalità tad-deliberazzjonijiet ikunu rispettati u għandu jagħti
avviŜ kif imiss lill-membri dwar dan.
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Huwa għandu wkoll jirreferi b'mod espliëitu għad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 2(2)
tad-DeëiŜjoni msemmija iktar 'il fuq. Għandha tapplika il-Parti A tal-Anness VIII tarRegoli ta' Proëedura.
9.
Fl-eŜami ta' dokumenti sigrieti jew kunfidenzjali li jkunu āew mgħoddija
lill-kumitat għandhom jintuŜaw miŜuri tekniëi li jiŜguraw li jkunu biss il-membri
responsabbli mill-kaŜ li jkollhom aëëess personali għalihom. Il-membri konëernati
għandhom jintrabtu solennement li ma jippermettux li xi persuna oħra jkollha aëëess
għal tagħrif sigriet jew kunfidenzjali, skond dan l-Artikolu, u li juŜaw din linformazzjoni esklussivament għall-għanijiet biex li jippreparaw ir-rapport tagħhom
għall-kumitat ta' inkjesta. Il-laqgħat għandhom jinŜammu f'postijiet mgħammra b'tali
mod li jkun impossibbli għal persuni mhux awtorizzati li jsegwu l-proëeduri.
10.
Wara li jtemm xogħlu, kumitat ta' inkjesta għandu jissottometti lillParlament rapport dwar ir-riŜultat ta' xogħlu, li jkun fih opinjonijiet tal-minoranza,
jekk ikun il-kaŜ, skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 52. Ir-rapport għandu
jkun ippubblikat.
Fuq talba tal-kumitat ta' inkjesta l-Parlament għandu jagħmel dibattitu dwar ir-rapport
fis-sessjoni parzjali li jkun imiss wara li jiāi ppreŜentat.
Il-kumitat jista' wkoll jippreŜenta lill-Parlament abbozz ta' rakkomandazzjoni
indirizzat lil istituzzjonijiet jew organi tal-Komunitajiet Ewropej jew lill-Istati
Membri.
11.
Il-President għandu jagħti struzzjonijiet lill-kumitat responsabbli skond lAnness VII sabiex jissorvelja l-azzjonijiet li ttieħdu bħala riŜultat tax-xogħol talkumitat ta' inkjesta u, jekk ikun il-kaŜ, sabiex jirraporta dwar dan. Huwa għandu jieħu
kwalunkwe passi oħra li jidhirlu xierqa sabiex jiŜgura li l-konkluŜjonijiet ta' l-inkjesta
jitpoāāew fil-prattika.
Hija biss il-proposta mill-Konferenza tal-Presidenti dwar l-għamla ta' kumitat ta'
inkjesta (paragrafu 3) li tista' tiāi emendata, skond l-Artikolu 186(2).
Is-suāāett ta' l-inkjesta kif stabbilit minn kwart tal-Membri kollha tal-Parlament
(paragrafu 3) u Ŝ-Ŝmien stipulat fil-paragrafu 4 ma jistgħux jiāu emendati.
Artikolu 186 KompoŜizzjoni tal-kumitati
1.
Membri tal-kumitati u tal-kumitati ta' inkjesta għandhom jiāu eletti wara li
n-nominazzjonijiet ikunu āew ippreŜentati mill-gruppi politiëi u l-Membri mhux
affiljati. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreŜenta proposti lill-Parlament. IlkompŜizzjoni tal-kumitati għandha tirrifletti, sa fejn ikun possibbli, il-kompoŜizzjoni
tal-Parlament.
Meta Membru jbiddel il-grupp politiku huwa għandu jŜomm, għall-bqija tal-mandat
tiegħu ta' sentejn u nofs, is-siāāijiet li jkollu f'kumitati parlamentari. Madankollu, jekk
il-bdil tal-grupp politiku ta' xi Membru ikollu l-effett li jtellef il-bilanë ta'
rappreŜentanza āusta ta' fehmiet politiëi f'xi kumitat, għandhom isiru proposti āodda
għall-kompoŜizzjoni ta' dak il-kumitat mill-Konferenza tal-Presidenti skond ilproëedura mniŜŜla fil-paragrafu 1, it-tieni sentenza, liema proposti għandhom
jiggarantixxu d-drittijiet individwali tal-Membru kkonëernat.
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Il-proporzjonalità fost il-gruppi politiëi m'għandhiex titbiegħed mill-eqreb numru sħiħ
xieraq. Jekk xi grupp jiddeëiedi li ma jkollux rappreŜentanti f'xi kumitat, dawn issiāāijiet għandhom jibqgħu battala u l-kumitat jonqos fid-daqs bin-numru
korrispondenti. Mhuwiex permess l-iskambju ta' siāāijiet bejn il-gruppi politiëi.
2.
Emendi għall-proposti tal-Konferenza tal-Presidenti jkunu ammissibbli
biss jekk jitqiegħdu fuq il-Mejda minn mhux inqas minn erbgħin Membru. IlParlament għandu jivvota fuq dawn l-emendi b'vot sigriet.
3.
Membri għandhom jitqiesu li āew eletti fuq il-baŜi tal-proposti millKonferenza tal-Presidenti, kif eventwalment emendati skond paragrafu 2.
4.
Meta grupp politiku jonqos milli jippreŜenta nominazzjonijiet għal membri
f'kumitat ta' inkjesta skond il-paragrafu 1 fil-limitu ta' Ŝmien stabbilit mill-Konferenza
tal-Presidenti, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreŜenta lill-Parlament biss innominazzjonijiet ippreŜentati lilha f'dak il-limitu ta' Ŝmien.
5.
Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeëiedi proviŜorjament li timla
postijiet vakanti f'xi kumitat bi qbil mal-persuni li għandhom jinħatru u bla ħsara
għall-paragrafu 1.
6.
Kwalunkwe tibdil bħal dan għandu jitressaq quddiem il-Parlament għarratifika fis-seduta li jkun imiss.
Artikolu 187 Sostituti
1.
Il-gruppi politiëi u l-Membri mhux affiljati jistgħu għal kull kumitat jaħtru
numru ta' sostituti permanenti li jkun ugwali għan-numru ta' membri sħaħ li jkunu
jirrappreŜentawhom fil-kumitat. Il-President għandu jkun infurmat b'dan. Dawn issostituti permanenti għandu jkollhom id-dritt li jattendu u jitkellmu f'laqgħat talkumitat u, jekk il-membru sħiħ ikun assenti, li jieħdu sehem fil-votazzjonijiet.
2.
Barra minn hekk, f'kaŜ ta' assenza ta' membru sħiħ u fil-kaŜ li ma kienux
maħtura sostituti permanenti jew fil-kaŜ li dawn ta' l-aħħar ikunu assenti, il-membru
sħiħ tal-kumitat jista' jagħmel arranāamenti sabiex ikun rappreŜentat fil-laqgħat minn
membru ieħor tal-grupp politiku tiegħu li għandu jkun intitolat għall-vot. L-isem tassostitut għandu jkun notifikat lill-president tal-kumitat qabel il-bidu tas-sessjoni talvotazzjoni.
Paragrafu 2 għandu japplika, 'mutatis mutandis', għall-Membri mhux affiljati.
In-notifika bil-quddiem imsemmija fl-aħħar sentenza tal-paragrafu 2 għandha
tingħata qabel tmiem id-dibattitu jew qabel il-ftuħ tal-votazzjoni fuq il-punt jew punti
li għalihom il-membru sħiħ sostitwit.
Id-dispoŜizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jinkludu Ŝewā elementi li huma mfissra b'mod
ëar b'dan it-test:
-

grupp politiku ma jistax ikollu sostituti permanenti għal xi kumitat aktar milli
jkollu membri sħaħ;

-

gruppi politiëi biss għandhom id-dritt li jaħtru sostituti permanenti, bilkundizzjoni waħdanija li jinfurmaw lill-President.
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Bħala konkluŜjoni:
-

l-istatus ta' sostituti permanenti jiddependi esklussivament fuq jekk wieħed
ikunx membru ta' grupp politiku partikulari;

-

meta n-numru ta' membri sħaħ ta' grupp politiku partikulari f'xi kumitat
jinbidel, l-akbar numru ta' sostituti permanenti li dak il-grupp politiku jkun
jista' jaħtar fuq dak il-kumitat jinbidel bl-istess mod;

-

meta membru jibdel il-grupp politiku, huwa ma jistgħax iŜomm l-'istatus' ta'
sostitut permanenti li kellu bħala membru tal-grupp oriāinali tiegħu;

-

membru ta' kumitat ma jistax, taħt l-ebda ëirkustanza, jissostitwixxi xi kollega
li jkun āej minn grupp politiku ieħor.

Artikolu 188 Dmirijiet tal-kumitati
1.
Kumitati permanenti għandhom jeŜaminaw kwistjonijiet imressqa
quddiemhom mill-Parlament jew, f'xi aāāornament tas-sessjoni, mill-President f'isem
il-Konferenza tal-Presidenti. Id-dmirijiet ta' kumitati speëjali u kumitati ta' inkjesta
għandhom ikunu stabbiliti meta jitwaqqfu; dawn ma jistgħux jagħtu opinjonijiet lil
kumitati oħra.
(Ara l-interpretazzjoni taħt l-Artikolu 184)
2.
Jekk kumitat permanenti jiddikjara lilu nnifsu mhux kompetenti biex
jeŜamina xi kwistjoni, jew jekk jinqala' konflitt dwar il-kompetenza ta' Ŝewā kumitati
permanenti jew iŜjed, il-kwistjoni ta' kompetenza għandha titressaq quddiem ilKonferenza tal-Presidenti fi Ŝmien erba' āimgħat minn meta jitħabbar fil-Parlament li
saret riferenza lill-kumitat.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni fi Ŝmien sitt āimgħat fuq il-baŜi
ta' rakkomandazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, jew, jekk ma jkunx
hemm rakkomandazzjoni bħal din, mill-president tal-Konferenza tal-Presidenti talKumitati. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tieħux deëiŜjoni f'dak il-perjodu, irrakkomandazzjoni għandha titqies li tkun āiet approvata.
Il-presidenti tal-kumitati jistgħu jagħmlu ftehimiet ma' presidenti oħra tal-kumitati
dwar l-allokazzjoni ta' suāāett lil xi kumitat partikolari, bla ħsara, fejn ikun il-kaŜ,
għall-awtorizzazzjoni ta' proëedura b' kumitati assoëjati skont l-Artikolu 50.
3.
Jekk ikun hemm Ŝewā kumitati permanenti jew iŜjed li jkunu kompetenti
sabiex jikkunsidraw xi kwistjoni, wieħed mill-kumitati għandu jkun nominat bħala lkumitat responsabbli u l-oħrajn bħala kumitati li jintalbu jagħtu opinjoni.
Madankollu, ebda kwistjoni m'għandha titressaq fl-istess ħin quddiem iŜjed minn tliet
kumitati, ħlief jekk ikun hemm raāuni serja għala għandha tingħata deroga minn din
ir-regola skond il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1.
4.
śewā kumitati jew iŜjed, jew Ŝewā sotto-kumitati jew iŜjed jistgħu b'mod
konāunt jikkunsidraw kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom, imma ma
jistgħux jieħdu deëiŜjoni.
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5.
Kull kumitat jista', bi qbil mal-Bureau tal-Parlament, jagħti istruzzjonijiet
lil wieħed jew iŜjed mill-membri tiegħu sabiex jagħmel xi studju jew xi missjoni ta'
ābir ta' informazzjoni.
Artikolu 189 Kumitat responsabbli mill-verifika ta' kredenzjali
Fost il-kumitati mwaqqfa skond id-dispoŜizzjonijiet ta' dawn ir-Regoli, għandu jkun
hemm kumitat li jkun responsabbli mill-verifika ta' kredenzjali u mill-preparazzjoni ta'
deëiŜjonijiet dwar kwalunkwe oāāezzjoni li tikkonëerna l-validità ta' elezzjonijiet.
Artikolu 190 Sottokumitati
1.
Kumitat permanenti jew speëjali jista', fl-interess ta' xogħolu,
b'awtorizzazzjoni minn qabel mill-Konferenza tal-Presidenti, jaħtar sottokumitat
wieħed jew iŜjed, li tagħhom l-istess kumitat għandu jiddetermina l-kompoŜizzjoni,
skond l-Artikolu 186 u l-qasam ta' responsabiltà. Is-sottokumitati għandhom
jirraportaw lill-kumitat li jkun waqqafhom.
2.

Il-proëedura tas-sottokumitati għandha tkun l-istess bħal tal-kumitati.

3.
Sostituti għandhom jitħallew ikunu f'sottokumitati taħt l-istess
kundizzjonijiet bħal ma jkunu f'kumitati.
4.
L-applikazzjoni ta' dawn id-dispoŜizzjonijiet għandha tkun tali li
tiggarantixxi l-interdipendenza bejn sottokumitat u l-kumitat li fi ħdanu jkun twaqqaf
is-sottokumitat. Għal dan il-għan il-membri sħaħ kollha ta' sottokumitat għandhom
jintgħaŜlu minn fost il-membri tal-kumitat prinëipali.
Artikolu 191 Bureaux tal-kumitati
1.
Fl-ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-elezzjoni tal-membri tal-kumitat skond
l-Artikolu 186, il-kumitat għandu jeleāāi bureau li jkun jikkonsisti fi president u
wieħed, tnejn jew tliet viëi presidenti li għandhom ikunu eletti f'votazzjonijiet
separati.
Din id-dispoŜizzjoni ma ŜŜommx, anzi tippermetti, lill-president tal-kumitat prinëipali
milli jinvolvi lill-presidenti tas-sottokumitati fil-ħidma tal-Bureau jew milli
jippermettilhom li jippresiedu dibattiti dwar kwistjonijiet trattati b'mod speëifiku missottokumitati kkonëernati, kemm-il darba dan il-mod ta' kif wieħed jipproëedi jkun
ippreŜentat lill-bureau fis-sħuħija tiegħu għall-konsiderazzjoni tiegħu u jkun hemm
qbil dwaru mill-bureau.
2.
Meta n-numru ta' nominazzjonijiet ikun jaqbel man-numru ta' postijiet li
jridu jimtlew, l-elezzjoni tista' ssir b'akklamazzjoni.
Meta dan ma jkunx il-kaŜ, jew fuq talba ta' parti waħda minn sitta tal-membri talkumitat, l-elezzjoni għandha ssir permezz ta' votazzjoni sigrieta.
Jekk ikun hemm biss kandidat wieħed, l-elezzjoni tintrebaħ b'maāāoranza assoluta
tal-voti mitfugħa li għandhom jinkludu l-voti favur u kontra.
Meta jkun hemm iŜjed minn kandidat wieħed fl-ewwel votazzjoni, il-kandidat li jāib
maāāoranza assoluta tal-voti mitfugħa, kif imfisser fis-subparagrafu preëedenti,
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għandu jkun elett. Fit-tieni votazzjoni, il-kandidat li jāib l-ogħla numru ta' voti għandu
jkun elett. Fil-kaŜ ta' voti ndaqs, l-aktar membru anzjan għandu jkun elett.
Meta tkun meħtieāa t-tieni votazzjoni, jistgħu jkunu nominati kandidati āodda.
Artikolu 192 Koordinaturi tal-kumitati u shadow rapporteurs
1.
Il-gruppi politiëi jistgħu jinnominaw wieħed mill-membri tagħhom bħala
koordinatur.
2.
Fejn ikun jeħtieā, il-koordinaturi tal-kumitati għandhom jiāu msejħa millpresident tal-kumitat biex iħejju deëiŜjonijiet li għandhom jittieħdu mill-kumitat,
b'mod partikolari deëiŜjonijiet dwar il-proëedura u l-ħatra ta' rapporteurs. Il-kumitat
jista' jiddelega lill-koordinaturi s-setgħa biex jittieħdu ëerti deëiŜjonijiet, ħlief għal
deëiŜjonijiet dwar l-adozzjoni ta' rapporti, opinjonijiet jew emendi. Il-viëi presidenti
tal-kumitati jistgħu jiāu mistiedna jieħdu sehem bħala konsulenti fil-laqgħat talkoordinaturi tal-kumitati. Il-koordinaturi għandhom jagħmlu ħilithom biex jilħqu
kunsens. Meta ma jkunx jista' jintlaħaq kunsens, huma jistgħu jaāixxu biss
b’maāāoranza li tirrappreŜenta b’mod ëar maāāoranza kbira tal-kumitat, filwaqt li
titqies is-saħħa rispettiva tal-gruppi differenti.
3.
Għal kull rapport, il-gruppi politiëi jistgħu jinnominaw shadow rapporteur
biex isegwi l-progress tar-rapport rilevanti u jfittex kompromessi fil-kumitat f'isem ilgrupp. Ismijiethom għandhom jiāu mgħarrfa lill-president tal-kumitat. Fuq proposta
tal-koordinaturi, il-kumitat jista', b'mod partikolari, jiddeëiedi li jinvolvi lix-shadow
rapporteurs sabiex jintlaħaq ftehim mal-Kunsill fil-proëeduri ta' kodeëiŜjoni.

KAPITOLU 2 KUMITATI - FUNZJONIJIET
Artikolu 193 Laqgħat tal-kumitati
1.
Kumitat għandu jiltaqa' meta jissejjaħ mill-president tiegħu jew fuq talba
tal-President.
2.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jieħdu sehem f'laqgħat tal-kumitati jekk
ikunu mistiedna biex jagħmlu dan f'isem xi kumitat mill-president tiegħu.
B'deëiŜjoni speëjali ta' kumitat, kwalunkwe persuna oħra tista' tkun mistiedna sabiex
tattendi u titkellem f'xi laqgħa.
B'analoāija, id-deëiŜjoni dwar jekk assistenti personali ta' Membri għandhomx
jitħallew ikunu preŜenti f'laqgħat tal-kumitat għandha titħalla fid-diskrezzjoni ta' kull
kumitat.
Il-kumitat responsabbli jista', bl-approvazzjoni tal-Bureau, jorganizza smigħ ta'
esperti jekk jikkunsidra dan is-smiegħ bħala essenzjali għat-tmexxija effettiva taxxogħol tiegħu fir-rigward ta' xi suāāett partikulari.
Kumitati li jintalbu jagħtu opinjoni jistgħu jattendu għas-smiegħ jekk ikunu jixtiequ.
3.
Bla ħsara għall-Artikolu 49(6) u ħlief fil-kaŜ li kumitat jiddeëiedi mod
ieħor, il-Membri jistgħu jattendu laqgħat ta' kumitati li huma ma jkunux jagħmlu parti
minnhom, imma ma jistgħux jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet.
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Dawn il-Membri jistgħu, madankollu, jingħataw permess mill-kumitat biex jieħdu
parti fil-proëeduri f'kapaëità konsultattiva.
Artikolu 194 Minuti tal-laqgħat tal-kumitati
Il-minuti ta' kull laqgħa ta' kumitat għandhom jitqassmu lill-membri kollha ta' dak ilkumitat u jiāu ppreŜentati lill-kumitat għall-approvazzjoni tiegħu.
Artikolu 195 Votazzjoni fil-Kumitat
1.
Kull Membru jista' jqiegħed emendi fuq il-Mejda biex ikunu eŜaminati
mill-kumitat responsabbli.
2.
Kumitat jista' jivvota b'mod validu meta kwart mill-membri tiegħu ikunu
fil-fatt preŜenti. Madankollu, jekk issir talba f'dan ir-rigward minn parti waħda minn
sitta tal-membri tiegħu qabel ma tibda l-votazzjoni, il-votazzjoni tkun valida biss jekk
il-maāāoranza tal-membri li jiffurmaw il-kumitat ikunu ħadu sehem fiha.
3.
Votazzjonijiet fil-kumitat għandhom isiru b'turija ta' l-idejn, ħlief jekk
kwart mill-membri tal-kumitat jitolbu votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet. F'dan il-kaŜ, ilvot għandu jittieħed skond l-Artikolu 167(2).
4.
Il-president tal-kumitat jista' jieħu sehem f'diskussjonijiet u jista' jivvota,
imma mingħajr ma jkollu l-vot deëiŜiv.
5.
Fid-dawl ta' l-emendi mqiegħda fuq il-Mejda, il-kumitat jista', minflok ma
jgħaddi għal votazzjoni, jitlob lir-rapporteur sabiex jippreŜenta abbozz ādid li kemm
jista' jkun, jagħti kas ta' l-emendi. Għandu mbagħad jiāi stabbilit perjodu ādid li fih
ikunu jistgħu jsiru emendi għal dan l-abbozz.
Artikolu 196 DispoŜizzjonijiet dwar is-seduti plenarji li japplikaw fil-kumitat
L-Artikoli 12, 13, 14, 17, 18, 36 sa 44, 148, 149(2) u (10), 152, 154, 156 sa 159, 161,
163(1), 164, 165, 168, 169, 171 sa 174, 177 u 178 għandhom japplikaw mutatis
mutandis għal-laqgħat tal-kumitati.
Artikolu 197 Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat
Jista' jsir Ħin għall-Mistoqsijiet fil-kumitat jekk xi kumitat hekk jiddeëiedi. Kull
kumitat għandu jistabbilixxi r-regoli tiegħu dwar it-twassim tal-Ħin tal-Mistoqsijiet.

KAPITOLU 3 DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI
Artikolu 198 Twaqqif u dmirijiet ta' delegazzjonijiet interparlamentari
1.
Fuq proposta tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament għandu jwaqqaf
delegazzjonijiet interparlamentari permanenti u, filwaqt li jqis id-dmirijiet tagħhom,
jiddeëiedi dwar in-natura tagħhom u dwar in-numru ta' membri li jiffurmawhom. Ilmembri għandhom ikunu eletti matul fl-ewwel jew fit-tieni sessjoni parzjali wara li lParlament jerāa' jiāi elett u l-elezzjoni tagħhom tkun tgħodd għal-leāislatura sħiħa.
2.
Membri tad-delegazzjonijiet għandhom ikunu eletti wara li jiāu ppreŜentati
nominazzjonijiet lill-Konferenza tal-Presidenti mill-gruppi politiëi u l-Membri mhux
affiljati. Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tippreŜenta lill-Parlament proposti
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maħsuba sabiex jiŜguraw li jkun hemm, sa fejn ikun possibbli, rappreŜentazzjoni
āusta ta' l-Istati Membri u ta' fehmiet politiëi. L-Artikolu 186(2), (3), (5) u (6) għandu
japplika.
3.
Il-Bureaux tad-delegazzjonijiet għandhom jitwaqqfu skond il-proëedura
stabbilita għall-kumitati permanenti skond l-Artikolu 191.
4.
Il-Parlament għandu jistabbilixxi s-setgħat āenerali tad-delegazzjonijiet
individwali. Huwa jista' f'kull ħin jiddeëiedi li jŜid jew inaqqas dawn is-setgħat.
5.
Id-dispoŜizzjonijiet ta' implimentazzjoni meħtieāa sabiex iddelegazzjonijiet ikunu jistgħu iwettqu xogħolhom għandhom ikunu adottati millKonferenza tal-Presidenti fuq proposta mill-Konferenza tal-Presidenti tadDelegazzjonijiet.
6.
Il-president ta' delegazzjoni għandu jippreŜenta rapport dwar l-attivitajiet
tad-delegazzjoni lill-kumitat responsabbli mill-affarijiet barranin u s-sigurtà.
7.
Il-president ta' delegazzjoni għandha tingħatalu l-opportunità li jinstema'
minn kumitat meta fl-aāenda jkun hemm xi punt li jkollu x'jaqsam mal-qasam ta'
responsabilità tad-delegazzjoni. L-istess għandu jgħodd f'laqgħat ta' xi delegazzjoni
għall-president jew għar-rapporteur ta' dak il-kumitat.
Artikolu 199 Koperazzjoni ma' l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' lEwropa
1.
Il-korpi tal-Parlament, b'mod partikulari l-kumitati, għandhom jikkoperaw
f'oqsma ta' interess komuni mal-korpi korrispondenti fl-Assemblea Parlamentari talKunsill ta' l-Ewropa bil-għan, partikulari li jtejbu l-effiëjenza f'xogħolhom u jevitaw
d-duplikazzjoni ta' l-isforzi tagħhom.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti, bi qbil ma' l-awtoritajiet kompetenti ta' lAssemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa, għandha tiddeëiedi dwar larranāamenti għall-implimentazzjoni ta' dawn id-dispoŜsizzjonijiet.
Artikolu 200 Kumitati parlamentari konāunti
1.
Il-Parlament Ewropew jista' jwaqqaf kumitati parlamentari konāunti malparlamenti ta' Stati assoëjati mal-Komunità jew ta' Stati li magħhom ikunu bdew
negozjati għall-adeŜjoni.
Dawn il-kumitati jistgħu jħejju rakkomandazzjonijiet għall-Parlamenti involuti. FilkaŜ tal-Parlament Ewropew, dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jitpoāāew
quddiem il-kumitat responsabbli, li għandu jressaq proposti dwar x'azzjoni għandha
tittieħed.
2.
Ir-responsabilitajiet āenerali tad-diversi kumitati parlamentari konāunti
għandhom jiāu stabbiliti mill-Parlament Ewropew u skond il-ftehima mal-pajjiŜi terzi.
3.
Kumitati parlamentari konāunti għandhom ikunu regolati mill-proëeduri
stipulati fil-ftehima kkonëernata. Dawn il-proëeduri għandhom ikunu bbaŜati fuq ilprinëipju ta' ugwaljanza bejn id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew u d-delegazzjoni
tal-parlament involut.
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4.
Kumitati parlamentari konāunti għandhom iħejju r-regoli ta' proëedura
tagħhom u jippreŜentawhom għall-approvazzjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew u
tal-Parlament involut.
5.
L-elezzjoni tal-membri ta' delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal
kumitati parlamentari konāunti u l-kompoŜizzjoni tal-Bureau ta' dawn iddelegazzjonijiet għandhom ikunu skond il-proëedura stabbilita għal delegazzjonijiet
interparlamentari.
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TITOLU VIII PETIZZJONIJIET
Artikolu 201 Dritt ta' Petizzjoni
1.
Kull ëittadin ta' l-Unjoni Ewropea u kull persuna fiŜika jew āuridika li
tkun residenti jew li jkollha l-uffiëëju reāistrat fi Stat Membru għandhom id-dritt li
jindirizzaw, b'mod individwali jew flimkien ma' ëittadini jew persuni oħrajn,
petizzjoni lill-Parlament dwar xi kwistjoni li tkun taqa' fl-oqsma ta' attività ta' lUnjoni Ewropea u li tkun taffettwahom direttament.
2.
Petizzjonijiet lill-Parlament għandhom juru l-isem, in-nazzjonalità u lindirizz permamenti ta' kull wieħed minn dawk li jkunu qed jagħmlu l-petizzjoni.
3.
Meta petizzjoni tkun iffirmata minn bosta persuni fiŜiëi jew āuridiëi, ilfirmatarji għandhom jaħtru rappreŜentant u viëi rappreŜentanti li għandhom jitqiesu
bħala l-petizzjonanti għall-finijiet ta' dan it-Titolu.
Meta ma tkun saret l-ebda nominazzjoni bħal din, l-ewwel firmatarju jew persuna
oħra xierqa għandhom jitqiesu bħala l-petizzjonanti.
4.
Kull petizzjonant jista' fi kwalunkwe Ŝmien jirtira l-appoāā tiegħu għallpetizzjoni.
Wara l-irtirar tal-appoāā mill-petizzjonanti kollha l-petizzjoni għandha ssir nulla u bla
effett.
5.
Il-petizzjonijiet għandhom ikunu miktuba b'lingwa uffiëjali tal-Unjoni
Ewropea.
Petizzjonijiet miktuba b'xi lingwa oħra jkunu kkunsidrati biss jekk min jagħmel ilpetizzjoni jkun hemeŜ traduzzjoni f'xi waħda mil-lingwi uffiëjali. Il-korrispondenza
tal-Parlament ma' min jagħmel il-petizzjoni għandha tkun bil-lingwa uffiëjali li biha
tkun miktuba t-traduzzjoni.
Il-Bureau jista' jiddeëiedi li l-petizzjonijiet u l-korrispondenza mal-petizzjonanti
jistgħu jkunu abbozzati b'lingwi oħra li huma uŜati f' xi Stat Membru.
6.
Petizzjonijiet għandhom jiddaħħlu f'reāistru fl-ordni li fih jiāu rëevuti jekk
ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2; dawk li ma jkunux
jissodisfaw il-kundizzjonijiet għandhom jiāu arkivjati, u min għamel il-petizzjoni
għandu jingħata r-raāunijiet għal dan.
7.
Petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reāistru għandhom jitressqu mill-President
quddiem il-kumitat responsabbli li għandu l-ewwel jistabbilixxi jekk il-petizzjoni
tkunx ammissibbli jew le skont l-Artikolu 194 tat-Trattat KE.
Jekk il-kumitat responsabbli ma jilħaqx konsensus dwar l-ammissibilità tal-petizzjoni,
din għandha tiāi ddikjarata ammissibbli jekk kemm-il darba jkun hemm talba f'dassens minn mhux anqas minn kwart tal-membri tal-kumitat.
8.
Petizzjonijiet dikjarati inammissibbli mill-kumitat għandhom jiāu
arkivjati; il-petizzjonant għandu jkun mgħarraf bid-deëiŜjoni u bir-raāunijiet li wasslu
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għaliha. Meta jkun possibbli, jistgħu jiāu rrakkomandati mezzi ta’ riparazzjoni
alternattivi.
9.
Il-petizzjonijiet, ladarba jiddaħħlu fir-reāistru, għandhom bħala regola
āenerali jsiru dokumenti pubbliëi, u l-isem tal-petizzjonant kif ukoll il-kontenut talpetizzjoni jistgħu jiāu ppubblikati mill-Parlament għal raāunijiet ta' trasparenza.
10.
Minkejja d-dispoŜizzjonijiet imniŜŜla fil-paragrafu 9 hawn fuq, ilpetizzjonant jista' jitlob li ismu (jew isimha) ma jidhirx sabiex tkun imħarsa lprivatezza tiegħu, u f'dan il-kaŜ il-Parlament għandu jirrispetta talba bħal din.
Meta l-ilment tal-petizzjonant ma jkunx jista’ jiāi investigat għal raāunijiet ta’
anonomità, il-petizzjonant għandu jiāi kkonsultat rigward x’passi oħra jridu jkomplu
jittieħdu.
11.
Il-petizzjonant jista' jitlob li l-petizzjoni tiegħu (jew tagħha) tiāi ttrattata
b'mod kunfidenzjali, f'liema kaŜ għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet xierqa millParlament biex jiāi Ŝgurat illi l-kontenut ma jsirx pubbliku. Il-petizzjonant għandu jiāi
mgħarraf taħt liema kundizzjonijiet preëiŜi għandha tapplika din id-dispoŜizzjoni.
12.
Meta l-kumitat iqis li jkun il-kaŜ, dan jista' jirreferi l-kwistjoni lillOmbudsman.
13.
Petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament minn persuni fiŜiëi jew āuridiëi li la
jkunu ëittadini ta' l-Unjoni Ewropea u lanqas jkunu residenti fi Stat Membru, u lanqas
ma jkollhom l-uffiëëju reāistrat fi Stat Membru, għandhom ikunu reāistrati u arkivjati
separatament. Kull xahar, il-President għandu jibgħat rendikont ta' petizzjonijiet bħal
dawn li jkunu waslu matul ix-xahar ta' qabel, liema rendikont għandu jindika ssuāāett ta' dawn il-petizzjonijiet, lill-kumitat responsabbli mill-eŜami tal-petizzjonijiet
li jista' jitlob li jingħata dawk li jkun jixtieq jeŜamina.
Artikolu 202 EŜami ta' Petizzjonijiet
1.
Il-petizzjonijiet ammissibbli għandhom jiāu kkunsidrati mill-kumitat
responsabbli waqt l-attività normali tiegħu, permezz ta' diskussjoni waqt laqgħa
regolari jew permezz ta' proëedura bil-miktub. Il-petizzjonanti jistgħu jiāu mistiedna
sabiex jipparteëipaw fil-laqgħat tal-kumitat jekk tkun se tiāi diskussa l-petizzjoni
tagħhom, jew inkella jistgħu jitolbu huma biex ikunu preŜenti. Id-dritt tal-kelma
għandu jingħata lill-petizzjonanti skont id-diskrezzjoni tal-president tal-kumitat.
2.
Il-kumitat jista', għal dak li għandu x'jaqsam ma' petizzjoni ammissibbli,
jiddeëiedi li jfassal rapport fuq inizjattiva proprja skont l-Artikolu 48(1) jew li
jippreŜenta mozzjoni qasira għal riŜoluzzjoni lill-Parlament, kemm-il darba ma jkun
hemm l-ebda oāāezzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti. Mozzjonijiet għal
riŜoluzzjoni bħal dawn għandhom jitqiegħdu fl-abbozz tal-aāenda tas-sessjoni parzjali
li ssir mhux aktar tard minn tmien āimgħat wara li jkunu āew adottati fil-kumitat.
Għandha ssir votazzjoni waħdanija għalihom u għandhom ikunu wkoll mingħajr
dibattitu ħlief jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiddeëidix b’mod eëëezzjonali li
tapplika l-Artikolu 139.
Il-kumitat jista' jitlob opinjonijiet mingħand kumitati oħra li għandhom responsabilità
speëifika għall-kwistjoni li tkun qed tiāi meqjusa skond l-Artikolu 49 u l-Anness VII.
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3.
Meta r-rapport jittratta, b'mod partikolari, l-applikazjoni jew linterpretazzjoni tal-liāi tal-Unjoni Ewropea, jew xi tibdil propost għal-liāi eŜistenti, ilkumitat responsabbli għas-suāāett għandu jiāi assoëjat skont l-Artikolu 49(1) u lewwel u t-tieni inëiŜi tal-Artikolu 50. Il-kumitat responsabbli għandu jaëëetta
mingħajr votazzjoni suāāerimenti għal partijiet tal-mozzjoni għal riŜoluzzjoni li jaslu
mingħand il-kumitat responsabbli għas-suāāett u li jittrattaw l-applikazzjoni jew linterpretazzjoni tal-liāi tal-Unjoni Ewropea jew xi tibdil għal-liāi eŜistenti. Jekk ilkumitat responsabbli ma jaëëettax dawn is-suāāerimenti, il-kumitat assoëjat jista'
jqiegħdhom direttament fuq il-Mejda tal-Parlament.
4.
Għandu jitwaqqaf reāistru elettroniku li fih ië-ëittadini jkunu jistgħu jagħtu
jew jirtiraw l-appoāā tagħhom lill-petiŜŜjonant, billi jpoāāu l-firma elettronika
tagħhom fuq petizzjonijiet li jkunu āew dikjarati ammissibbli u li jkunu ddaħħlu firreāistru.
5.
Meta jkun qed jinvestiga petizzjonijiet, jistabbilixxi fatti jew ifittex
soluzzjonijiet il-kumitat jista' jorganizza Ŝjarat sabiex jinstabu l-fatti fl-Istat Membru
jew fir-reājun konëernat mill-petizzjoni.
Ir-rapporti dwar iŜ-Ŝjarat għandhom jiāu abbozzati minn min jieħu sehem fihom.
Dawn ir-rapporti għandhom jiāu mgħoddija lill-President wara l-approvazzjoni talkumitat.
6.
Il-kumitat jista' jitlob l-għajnuna tal- Kummissjoni, b’mod partikulari
permezz ta’ tagħrif dwar l-applikazzjoni tal-liāi Komunitarja jew dwar il-konformità
magħha, kif ukoll billi tforni kull tagħrif jew dokument li jkun relevanti għallpetizzjoni. Ir-rappreŜentanti tal-Kummissjoni għandhom jiāu mistiedna biex jattendu
l-laqgħat tal-kumitat.
7.
Il-kumitat jista' jitlob lill-President biex jgħaddi l-opinjoni jew irrakkomandazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni, lill-Kunsill jew lill-awtorità kkonëernata
tal-Istat Membru għal azzjoni jew tweāiba.
8.
Il-kumitat għandu jinforma lill-Parlament kull sitt xhur dwar ir-riŜultat taddeliberazzjonijiet tiegħu.
Il-kumitat jista', b'mod partikulari, jinforma lill-Parlament bil-miŜuri meħuda millKunsill jew mill-Kummissjoni dwar petizzjonijiet riferuti lilhom mill-Parlament.
9.
Il-petizzjonant għandu jiāi mgħarraf bid-deëiŜjoni meħuda mill-kumitat u
għandu jingħata r-raāunijiet li jiāāustifikaw id-deëiŜjoni.
Meta l-konsiderazzjoni ta' petizzjoni ammissibbli tintemm, din għandha tiāi ddikjarata
magħluqa u l-petizzjonant għandu jiāi mgħarraf.
Artikolu 203 Notifika ta' petizzjonijiet
1.
Għandha ssir notifika fil-Parlament dwar il-petizzjonijiet li jkunu ddaħħlu
fir-reāistru msemmi fl-Artikolu 201(6) u dwar id-deëiŜjonijiet prinëipali li
jikkonëernaw il-proëedura li għandha tiāi segwita f'petizzjonijiet speëifiëi. Dawn innotifikazzjonijiet għandhom jiddaħħlu fil-minuti tal-proëeduri.
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2.
It-titlu u l-āabra fil-qosor tat-test tal-petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reāistru,
flimkien mat-testi ta' l-opinjonijiet u tad-deëiŜjonijiet l-aktar importanti li jitressqu
b'konnessjoni ma' l-eŜami tal-petizzjonijiet, għandhom jitqiegħdu għad-dispoŜizzjoni
tal-pubbliku f'database, kemm-il darba min jagħmel il-petizzjoni jaqbel li dan isir.
Petizzjonijiet kunfidenzjali għandhom jinŜammu fl-arkivji tal-Parlament fejn ikunu
għad-dispoŜizzjoni tal-Membri li jridu jikkonsultawhom.
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TITOLU IX OMBUDSMAN
Artikolu 204 Ħatra ta' l-Ombudsman
1.
Fil-bidu ta' kull leāislatura, minnufih wara l-elezzjoni tal-President jew filkaŜi imsemmija fil-paragrafu 8, il-President għandu jsejjaħ għal nominazzjonijiet
għall-uffiëëju ta' l-Ombudsman u għandu jagħti Ŝmien sa meta jistgħu jiāu
ppreŜentati. AvviŜ li jsejjaħ għal nominazzjonijiet għandu jkun ippubblikat fil-Āurnal
Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea.
2.
In-nominazzjonijiet għandu jkollhom l-appoāā ta' mhux inqas minn
erbgħin Membru li jkollhom nazzjonalita` ta' mhux inqas minn Ŝewā Stati Membri.
Kull membru jista' jappoāāja biss nominazzjoni waħda.
In-nominazzjonijiet għandhom jinkludu d-dokumenti kollha ta' prova meħtieāa sabiex
juru b'mod ëert li l-persuna nominata tissodisfa l-kundizzjonijiet mitluba mirRegolamenti dwar l-Ombudsman.
3.
In-nominazzjonijiet għandhom jitressqu quddiem il-kumitat responsabbli,
li jista' jitlob li jisma' lill-persuni nominati.
Dan is-smiegħ għandu jkun miftuħ għall-Membri kollha.
4.
Il-Parlament imbagħad għandu jivvota biex japprova lista ta'
nominazzjonijiet ammissibbli f'ordni alfabetiku.
5.
Il-votazzjoni għandha ssir b'vot sigriet fuq il-baŜi ta' maāāoranza tal-voti
mitfugħa.
Jekk ebda kandidat ma jkun elett wara l-ewwel Ŝewā votazzjonijiet, ikomplu
jikkontestaw biss iŜ-Ŝewā kandidati li jkunu āabu l-akbar numru ta' voti fit-tieni
votazzjoni.
Fil-kaŜ ta' voti ndaqs jinħatar l-aktar membru anzjan.
6.
Qabel ma tinfetaħ il-votazzjoni, il-President għandu jiŜgura li jkunu
preŜenti mhux inqas minn nofs il-Membri kollha tal-Parlament.
7.
Il-persuna maħtura għandha tissejjaħ minnufih sabiex tieħu āurament
quddiem il-Qorti tal-Āustizzja.
8.
L-Ombudsman għandu jeŜerëita d-dmirijiet tiegħu sakemm is-suëëessur
tiegħu jieħu l-kariga, ħlief fil-kaŜ ta' mewt jew ta' tneħħija mill-kariga.
Artikolu 205 Attivitajiet ta' l-Ombudsman
1.
Id-deëiŜjoni dwar ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet āenerali li jirregolaw
il-qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman u d-dispoŜizzjonijiet li jimplimentaw dik iddeëiŜjoni kif adottata mill-Ombudsman huma annessi bħala informazzjoni mar-Regoli
ta' Proëedura21.

21

Ara l-Anness XI.
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2.
L-Ombudsman għandu, skond l-Artikolu 3(6) u (7) tad-deëiŜjoni hawn fuq
imsemmija, jinforma lill-Parlament dwar kaŜi ta' amministrazzjoni ħaŜina li dwarhom
il-kumitat responsabbli jkun jista' jagħmel rapport. Huwa għandu wkoll, skond lArtikolu 3(8) tad-deëiŜjoni fuq msemmija, jippreŜenta rapport lill-Parlament fi tmiem
kull sessjoni annwali dwar ir-riŜultat ta' l-inkjesti tiegħu. Il-Kumitat responsabbli
għandu jagħmel rapport dwar dan li għandu jiāi ppreŜentat lill-Parlament sabiex isir
dibattitu fuqu.
3.
L-Ombudsman jista' wkoll jagħti tagħrif lill-kumitat responsabbli fuq talba
ta' dan ta' l-aħħar, jew jinstema' mill-istess kumitat fuq inizjattiva tiegħu.
Artikolu 206 Tneħħija ta' l-Ombudsman
1.
Parti waħda minn għaxra tal-Membri kollha tal-Parlament tista' tagħmel
talba għat-tneħħija ta' l-Ombudsman jekk ma jkunx jibqa' jissodisfa l-kundizzjonijiet
meħtieā biex jaqdi dmirijietu jew jekk ikun ħati ta' māieba ħaŜina serja.
2.
It-talba għandha tintbagħat lill-Ombudsman u lill-kumitat responsabbli li,
jekk jiddeëiedi b'maāāoranza tal-membri tiegħu li r-raāunijiet huma fondati, għandu
jippreŜenta rapport lill-Parlament. Jekk jitlob li jintema', l-Ombudsman għandu
jinstema' qabel ma jittieħed vot fuq ir-rapport. Il-Parlament għandu, wara li jsir
dibattitu, jieħu deëiŜjoni permezz ta' vot sigriet.
3.
Qabel ma jiftaħ il-votazzjoni, il-President għandu jiŜgura li nofs il-membri
kollha tal-Parlament ikunu preŜenti.
4.
Jekk il-vot ikun favur it-tneħħija ta' l-Ombudsman u dan ma jirriŜenjax
wara l-vot, il-President għandu, sa mhux aktar tard mis-sessjoni parzjali li taħbat wara
dik s-sessjoni li fiha jkun ittieħed il-vot, jagħmel talba lill-Qorti tal-Āustizzja sabiex lOmbudsman jitneħħa flimkien ma' talba sabiex tingħata deëiŜjoni mingħajr dewmien.
Ir-riŜenja ta' l-Ombudsman āāib fi tmiemha il-proëedura.
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TITOLU X SEGRETARJAT TAL-PARLAMENT
Artikolu 207 Segretarjat
1.
Bureau.

Il-Parlament għandu jkun megħjun minn Segretarju Āenerali maħtur mill-

Is-Segretarju Āenerali għandu jagħmel dikjarazzjoni solenni quddiem il-Bureau li
jaqdi d-dmirijiet tiegħu b'mod kuxjenzjuŜ u b'imparzjalità assoluta.
2.
Is-Segretarju Āenerali għandu jmexxi Segretarjat li l-kompoŜizzjoni u lorganizzazzjoni tiegħu għandhom ikunu stabbiliti mill-Bureau.
3.
Il-Bureau għandu jistabbilixxi l-organingramma tas-Segretarjat u rregolamenti li jirrigwardaw is-sitwazzjoni amministrattiva u finanzjarja ta' uffiëjali u
impjegati oħra.
Il-Bureau għandu wkoll jistabbilixxi l-kategoriji ta' uffiëjali u impjegati oħra li
għalihom japplikaw, b'mod sħiħ jew f'parti minnhom, l-Artikoli 12 sa 14 tal-Protokoll
dwar il-privileāāi u l-immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.
Il-President tal-Parlament għandu jinforma b'dan lill-istituzzjonijiet relevanti ta' lUnjoni Ewropea.
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TITOLU XI SETGĦAT U RESPONSABILTAJIET LI
JIKKONêERNAW IL-PARTITI POLITIêI FIL-LIVELL
EWROPEW
Artikolu 208 Setgħat u Responsabbiltajiet tal-President
Il-President għandu jirrappreŜenta l-Parlament fir-relazzjonijiet tiegħu mal-partiti
politiëi fil-livell Ewropew, skond l-Artikolu 20(4).
Artikolu 209 Setgħat u Responsabiltajiet tal-Bureau
1.
Il-Bureau għandu jieħu deëiŜjoni fuq kwalunkwe talba għall-iffinanzjar
ippreŜentata minn partit politiku fil-livell Ewropew u fuq it-tqassim tal-benefiëëji fost
il-partiti politiëi benefiëjarji. Huwa għandu jħejji lista ta' benefiëjarji u tal-ammonti
allokati.
2.
Il-Bureau għandu jiddeëiedi jekk jissospendix jew inaqqasx l-iffinanzjar, u
jekk jirkuprax ammonti li jkunu tħallsu bi Ŝball.
3.
Fl-aħħhar tas-sena finanzjarja, il-Bureau għandu japprova r-rapport aħħari
ta' l-attivita tal-partit politiku benefiëëjarju u d-dikjarazzjoni finanzjarja aħħarija.
4.
Skond it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Parlament
u tal-Kunsill (KE) Nru 2004/2003, il-Bureau jista' jagħmel għotja ta' assistenza
teknika lill-partiti politiëi fil-livell Ewropew skond il-proposti tagħhom. Il-Bureau
jista' jiddelega lis-Segretarju Āenerali xi deëiŜjonijiet partikulari għall-għoti ta'
assistenza teknika.
5.
Fil-kaŜi kollha msemmija hawn fuq, il-Bureau għandu jaāixxi skond
proposta mis-Segretarju Āenerali. Ħlief f'dawk il-kaŜi msemmija fil-paragrafu 1 u 4
il-Bureau għandu jisma' r-rappreŜentanti tal-partiti politiëi konëernati qabel ma jieħu
deëiŜjoni. Il-Bureau jista', f'kull ħin, jikkonsulta l-Konferenza tal-Presidenti.
6.
Meta l-Parlament - wara verifika - jistabbilixxi li partit politiku fil-livell
Ewropew ma jkunx baqa' josserva l-prinëipji tal-libertà, tad-demokrazija, tar-rispett
tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u ta' l-istat tad-dritt, il-Bureau għandu
jiddeëiedi li dak il-partit ma jingħatax iffinanzjar.
Artikolu 210 Setgħat u Responsabiltajiet tal-kumitat responsabbli u talParlament f'seduta plenarja
1.
Fuq talba ta' kwart mill-Membri tal-Parlament li jirrappreŜentaw minn ta' linqas tliet gruppi politiëi, il-President, wara diskussjoni fil-Konferenza tal-Presidenti,
għandu jitlob lill-kumitat responsabbli sabiex jivverifika jekk partit politiku fil-livell
Ewropew ikunx għadu josserva (b'mod partikulari fil-programm u l-attivitajiet tiegħu)
il-prinëipji li fuqhom hi mwaqqfa l-Unjoni Ewropea, li huma l-prinëipji tal-libertà,
tad-demokrazija, tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u ta' l-istat tad-dritt.
2.
Qabel ma jippreŜenta proposta għal deëiŜjoni lill-Parlament, il-kumitat
responsabbli għandu jisma' lir-rappreŜentanti tal-partiti politiëi konëernati u għandu
jitlob u jikkunsidra l-opinjoni ta' kumitat magħmul minn persuni eminenti
indipendenti, skond ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru
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2004/2003 ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti
politiëi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament.
3.
Il-Parlament għandu jivvota (b'maāāoranza tal-voti mitfugħa) fuq proposta
għal deëiŜjoni li tistabbilixxi jekk il-partit politiku kkonëernat ikunx josserva jew le lprinëipji stabbiliti fil-paragrafu 1. L-ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda.
Fi kwalunkwe kaŜ, jekk il-proposta għal deëiŜjoni ma tiksibx maāāoranza, titqies li
āiet addotata deëiŜjoni kuntrarja.
4.
Id-deëiŜjoni tal-Parlament għandha tapplika b'effett mill-āurnata minn
meta kienet imqiegħda fuq il-Mejda t-talba msemmija fil-paragrafu 1.
5.
Il-President għandu jirrapreŜenta il-Parlament fil-kumitat magħmul minn
persuni eminenti indipendenti.
6.
Il-kumitat responsabbli għandu jħejji r-rapport skond ir-Regola talParlament Ewropew u l-Kunsill (KE) Nru 2004/2003 dwar l-applikazzjoni ta' dak irRegolament u dwar l-attivitajiet iffinanzjati, u għandu jippreŜentah fis-seduta plenarja.
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TITOLU XII APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI TA' PROêEDURA
U EMENDI GĦAR-REGOLI TA' PROêEDURA
Artikolu 211 Applikazzjoni tar-Regoli ta' Proëedura
1.
Jekk iqum xi dubju dwar l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta’ dawn irRegoli ta’ Proëedura, il-President jista’ jirreferi l-kwistjoni lill-kumitat responsabbli
għall-eŜami.
Min ikun jippresiedi kumitat jista’ jagħmel dan meta jqum xi dubju bħal dan waqt li
jkun għaddej ix-xogħol tal-kumitat u jkollu x’jaqsam miegħu.
2.
Il-kumitat għandu jiddeëiedi jekk ikunx meħtieā li jipproponi emenda
għar-Regoli ta' Proëedura. F'dan il-kaŜ għandu jimxi skond l-Artikolu 212.
3.
Jekk il-kumitat jiddeëiedi li interpretazzjoni tar-regoli eŜistenti tkun
biŜŜejjed, dan għandu jgħaddi l-interpretazzjoni tiegħu lill-President li għandu
jgħarraf lill-Parlament fis-sessjoni parzjali li jkun imiss.
4.
Jekk grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin Membru jikkontestaw linterpretazzjoni tal-kumitat, għandu jittieħed vot fuq il-kwistjoni fil-Parlament. It-test
jiāi adottat b'maāāoranza tal-voti mitfugħa, bil-kundizzjoni li mhux inqas minn terz
tal-Membri kollha tal-Parlament ikunu preŜenti. Fil-kaŜ li jiāi miëħud, il-kwistjoni
għandha tintbagħat lura lill-kumitat.
5.
Interpretazzjonijiet mhux kontestati u interpretazzjonijiet adottati millParlament għandhom jiddaħħlu bil-korsiv bħala noti spjegattivi ma' l-Artikolu jew lArtikoli relevanti.
6.
Interpretazzjonijiet għandhom joħolqu preëedent għall-applikazzjoni u linterpretazzjoni fil-āejjieni ta' l-Artikoli konëernati.
7.
Ir-Regoli ta' Proëedura u l-interpretazzjonijiet għandhom jiāu riveduti
regolarment mill-kumitat responsabbli.
8.
Meta dawn ir-Regoli jagħtu drittijiet lil numru speëifiku ta' Membri, dak
in-numru għandu jinbidel awtomatikament ma' l-eqreb numru sħiħ li jkun
jirrappreŜenta l-istess persentaāā tal-Membri tal-Parlament kull meta jiŜdied in-numru
totali tal-membri tal-Parlament, b'mod partikulari wara tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea.
Artikolu 212 Emendi għar-Regoli ta' Proëedura
1.
Kull Membru jista' jipproponi emendi għal dawn ir-Regoli u għall-annessi
tagħhom flimkien ma' āustifikazzjonijiet qosra, jekk ikun il-kaŜ.
Dawn l-emendi proposti għandhom ikunu tradotti, mitbugħa, mqassma u mressqa
quddiem il-kumitat responsabbli li għandu jeŜaminahom u jiddeëiedi jekk
jippreŜentahomx lill-Parlament.
Għall-fini ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 156, 157 u 161 fl-eŜami ta' dawn l-emendi
proposti fil-Parlament, referenzi f'dawk l-Artikoli għal "test oriāinali" jew għal
"proposta tal-Kummissjoni" għandhom jitqiesu bħala referenza għad-dispoŜizzjoni li
tkun fis-seħħ f'dak iŜ-Ŝmien.
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2.
Emendi għal dawn ir-Regoli għandhom jiāu adottati biss jekk jiksbu lmaāāoranza tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.
3.
Ħlief jekk ikun stipulat mod ieħor meta jittieħed il-vot, emendi għal dawn
ir-Regoli ta' Proëedura u għall-annessi tagħhom għandhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel
jum ta' l-ewwel sessjoni parzjali wara l-adozzjoni tagħhom.
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TITOLU XIII DIśPOSIZZJONIJIET MIXXELLANJI
Artikolu 213 Is-simboli tal-Unjoni
1.
āejjin:

2.

Il-Parlament għandu jagħraf u jagħmel tiegħu s-simboli tal-Unjoni li

-

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'.
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 talParlament.
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-implimentazzjoni ta' dan lArtikolu.
Artikolu 214 Ħidma mhux mitmuma
Fi tmiem l-aħħar sessjoni parzjali qabel l-elezzjonijiet, ix-xogħol kollu mhux mitmum
tal-Parlament għandu jitqies li waqa', bla ħsara għad-dispoŜizzjonijiet tat-tieni
paragrafu.
Fil-bidu ta' kull leāiŜlatura, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni dwar
talbiet motivati li jsiru minn kumitati parlamentari u istituzzjonijiet oħra sabiex jerāa
jibda jew jitkompla l-eŜami ta' kwistjonijiet bħal dawn.
Dawn id-dispoŜizzjonijiet m'għandhomx japplikaw għal petizzjonijiet u
komunikazzjonijiet li ma jeħtiāux deëiŜjoni.
Artikolu 215 Arranāament ta' l-annessi
L-annessi għal dawn ir-Regoli ta' Proëedura għandhom ikunu rranāati taħt l-erba'
intestaturi li āejjin:
a) dispoŜizzjonijiet ta' implimentazzjoni għal proëeduri skond dawn ir-Regoli,
adottati b'maāāoranza tal-voti mitfugħa (Anness VII);
b) dispoŜizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta' normi speëifiëi tar-Regoli ta'
Proëedura u skond il-proëeduri u r-regoli ta' maāāoranza kif stipulat fihom
(Annessi I, II, III, IV, V, VI, VIII(A), (C) u (D), u X);
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c) ftehima interistituzzjonali u dispoŜizzjonijiet oħra adottati skond it-Trattati li
huma applikabbli fil-Parlament jew li għandhom effett fuq l-operat tiegħu.
DeëiŜjonijiet biex dawn id-dispoŜizzjonijiet jiāu annessi mar-Regoli ta'
Proëedura għandhom jittieħdu mill-Parlament b'maāāoranza tal-voti mitfugħa,
fuq proposta mill-kumitat responsabbli (Annessi VIII(B), IX, XI, XII, XIII,
XIV, XV u XIX).
d) linji gwida u kodiëijiet ta' māiba adottati mill-korpi rilevanti tal-Parlament
(Annessi XVI, XVII, XVIII u XX).
Artikolu 216 Corrigenda
1.
Meta jiāi identifikat Ŝball f'test adottat mill-Parlament, il-President għandu,
meta jkun xieraq, jirreferi abbozz ta' corrigendum lill-kumitat responsabbli.
2.
Meta jiāi identifikat Ŝball f'test adottat mill-Parlament u miftiehem ma'
istituzzjonijiet oħra, il-President għandu jfittex il-qbil ta' dawk l-istituzzjonijiet dwar
il-korrezzjonijiet meħtieāa qabel ma jipproëedi skond il-paragrafu 1.
3.
Il-kumitat responsabbli għandu jeŜamina l-abbozz ta' corrigendum u
jressqu quddiem il-Parlament jekk ikun sodisfatt li sar Ŝball li jista' jiāi kkoreāut bilmod kif āie propost.
4.
Il-corrigendum għandu jitħabbar fis-sessjoni parzjali li jkun imiss. Dan
għandu jitqies bħala approvat ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn tmienja u erbgħin
siegħa wara t-tħabbir tiegħu, ma ssirx talba minn grupp politiku jew minn mhux inqas
minn erbgħin Membru biex jitressaq għall-votazzjoni. Jekk il-corrigendum ma jiāix
approvat, għandu jiāi rriferut lura lill-kumitat responsabbli li jista' jew jipproponi
corrigendum immodifikat jew jagħlaq il-proëedura.
5.
Il-corrigenda approvati għandhom jiāu ppubblikati bl-istess mod li għandu
jiāi ppubblikat it-test li jirreferu għalih. L-Artikoli 72, 73 u 74 għandhom japplikaw
mutatis mutandis.
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ANNESS I DispoŜizzjonijiet li jirregolaw l-appikazzjoni ta' lArtikolu 9(1) - Trasparenza u interessi finanzjarji tal-Membri
Artikolu 1
1.
Kull Membru, qabel ma jitkellem fil-Parlament, jew f'wieħed mill-korpi
tiegħu, jew jekk propost bħala rapporteur li jkollu interess finanzjarju dirett fis-suāāett
diskuss, għandu fil-laqgħa jiddikjara bil-fomm dan l-interess dirett tiegħu.
2.
Qabel ma membru jkun jista' jiāi nominat b'mod validu f'xi kariga filParlament jew f'wieħed mill-organi tiegħu, skond l-Artikoli 13, 191 jew 198(2), jew
qabel ma jipparteëipa f'delegazzjoni uffiëjali, skond l-Artikolu 68 jew 198(2), hu
għandu jkun għamel id-dikjarazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 2.
Artikolu 2
Il-Kwesturi għandhom iŜommu reāistru li fih kull Membru ikollu jagħmel
dikjarazzjoni personali dettaljata kif āej:
a) ta' l-attivitajiet professjonali tiegħu u ta' kull funzjoni jew attività oħra li
għaliha jirëievi ħlas,
b) kull salarju li l-Membru jirëievi fit-twettiq ta' mandat f'Parlament ieħor,
c) kull għajnuna, sew jekk finanzjarja u sew jekk fil-forma ta’ riŜorsi umani jew
materjali, minbarra l-għajnuna provduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru
minħabba l-attivitajiet politiëi tiegħu minn terzi persuni, li għandhom ikunu
identifikati.
Membri tal-Parlament m'għandhom jaëëettaw l-ebda rigal jew benefiëëju ieħor filqadi ta' dmirijiethom.
Id-dikjarazzjonijiet fir-reāistru għandhom isiru taħt ir-responsabiltà personali talMembru u għandhom ikunu aāāornati kull sena.
Il-Bureau jista', minn Ŝmien għal Ŝmien, iħejji lista ta' interessi li hu jqis li għandhom
jiāu ddikjarati fir-reāistru.
Jekk, wara li jintalab jagħmel dan, Membru ma jwettaqx id-dmir tiegħu li jippreŜenta
dikjarazzjoni skond (a) u (b), il-President għandu jfakkru għal darba oħra sabiex
jippreŜenta d-dikjarazzjoni fi Ŝmien xahrejn. Jekk id-dikjarazzjoni ma tkunx
ippreŜentata fiŜ-Ŝmien stipulat, l-isem tal-Membru flimkien ma' indikazzjoni tannuqqas għandu jkun ippubblikat fil-minuti ta' l-ewwel jum ta' kull sessjoni parzjali li
taħbat wara li jiskadi Ŝ-Ŝmien. Jekk il-Membru jkompli jirrifjuta li jippreŜenta ddikjarazzjoni wara li n-nuqqas ikun ippubblikat, il-President għandu jieħu miŜuri
skond l-Artikolu 153 tar-Regoli sabiex jissospendi l-Membru kkonëernat.
Il-presidenti ta' gruppi ta' Membri, sew ta' intergruppi u sew ta' gruppi ta' Membri
oħra mhux uffiëjali, għandhom jintalbu jiddikjaraw kull għajnuna, sew fi flus u sew in
natura (eŜ. assistenza segretarjali) li, jekk tingħata lill-Membri bħala individwi,
għandha tkun dikjarata taħt dan l-Artikolu.
Il-Kwesturi għandhom ikunu responsabbli sabiex iŜommu reāistru u jħejju regoli
dettaljati għad-dikjarazzjoni ta' għajnuna li tingħata minn barra lil dawn il-gruppi.
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Artikolu 3
Ir-reāistru għandu jkun aëëessibbli għall-pubbliku.
Ir-reāistru jista’ jkun aëëessibbli għall-pubbliku b’mod elettroniku.
Artikolu 4
Għal dak li għandu x'jaqsam ma' dikjarazzjoni ta' l-assi, il-Membri huma suāāetti
għad-dmirijiet imposti fuqhom mil-liāijiet ta' l-Istat Membru li fih ikunu āew eletti.
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ANNESS II Kif għandu jitmexxa l-Ħin għall-Mistoqsijiet skond lArtikolu 116
A.Linji gwida
1.

Mistoqsijiet għandhom ikunu ammissibbli biss meta:
-

jkunu konëiŜi u jkunu fformulati b'mod tali li jippermettu li tweāiba fil-qosor;

-

ikunu jaqgħu fi ħdan il-kompetenza u l-isfera ta' responsabbilità talKummissjoni u tal-Kunsill u jkunu ta' interess āenerali;

-

ma jkunux jeħtieāu studju jew riëerka estensiva preliminari mill-istituzzjoni
kkonëernata;

-

ikunu fformulati b'mod ëar u jirreferu għal kwistjoni speëifika;

-

ma jkunx fihom asserzjonijiet jew opinjonijiet;

-

ma jkunux jirrigwardaw kwistjonijiet strettament personali;

-

ma jkollhomx l-għan li jinkisbu dokumenti jew informazzjoni ta' statistika;

-

ikunu f'forma ta' mistoqsija.

2.
Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk l-aāenda tkun diāà tipprovdi
għal diskusssjoni dwar is-suāāett bil-parteëipazzjoni ta' l-istituzzjoni kkonëernata.
3.
Mistoqsija għandha tkun inammissibbli jekk tkun diāà saret u twieābet
mistoqsija identika jew simili matul it-tliet xhur ta' qabel, ħlief fil-kaŜ li jkun hemm
Ŝviluppi āodda jew fil-kaŜ li l-awtur ikun qiegħed ifittex iktar informazzjoni. Flewwel kaŜ, kopja tal-mistoqsija u t-tweāiba għandha tingħata lill-awtur.
Mistoqsijiet supplimentari
4.
Wara t-tweāiba, kull Membru jista' jagħmel mistoqsija supplimentari għal
kull mistoqsija. B'kollox huwa jkun jista' jagħmel Ŝewā mistoqsijiet supplimentari.
5.
Mistoqsijiet supplimentari huma suāāetti għar-regoli ta' ammissibbilità
stipulati f'dawn il-linji gwida.
6.
Il-President għandu jiddeëiedi dwar l-ammissibilità ta' mistoqsijiet
supplimentari u għandu jillimita in-numru tagħhom sabiex kull Membru li jkun
għamel mistoqsija ikun jista' jirëievi tweāiba għaliha.
Il-President m'għandux ikun marbut li jiddikjara li mistoqsija supplimentari tkun
ammissibbli, anke meta tkun tissodisfa l-kundizzjonijiet ta' l-ammissibilità, jekk:
a) il-mistoqsija x’aktarx tkun ittellef it-tmexxija normali tal-Ħin għallMistoqsijiet, jew
b) il-mistoqsija prinëipali li magħha jkollha x'taqsam tkun diāà āiet iëëarata
biŜŜejjed b'mistoqsijiet supplimentari oħrajn, jew
c) ma jkollhiex konnessjoni diretta mal-mistoqsija prinëipali.
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Tweāibiet għal mistoqsijiet
7.
L-istituzzjoni kkonëernata għandha tiŜgura li t-tweāibiet ikunu konëiŜi u li
jkunu rilevanti għas-suāāett tal-mistoqsija.
8.
Jekk il-kontenut tal-mistoqsijijiet ikkonëernati jippermetti hekk, ilPresident jista' jiddeëiedi, wara li jikkonsulta lil min ikun għamel il-mistoqsijiet, li listituzzjoni kkonëernata tweāibhom f'daqqa.
9.
Mistoqsija tista' titwieāeb biss jekk min ikun għamilha ikun preŜenti jew
jekk qabel ma jibda l-Ħin għall-Mistoqsijiet min għamilha jkun informa bil-miktub
lill-President dwar l-isem tas-sostitut tiegħu.
10
Jekk la min għamel il-mistoqsija u lanqas is-sostitut tiegħu ma jkunu
preŜenti, il-mistoqsija għandha taqa'.
11
Jekk Membru iqiegħed fuq il-Mejda mistoqsija imma, la hu u lanqas issostitut tiegħu ma jkunu preŜenti waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet, il-President għandu
jikteb lill-Membru sabiex ifakkru fir-responsabbiltà tiegħu li jkun preŜenti jew li
jkollu sostitut. Jekk il-President ikollu jibgħat ittra ta' dan it-tip tliet darbiet fi spazju
ta' tnax-il xahar, il-Membru kkonëernat jitlef id-dritt li jqiegħed fuq il-Mejda
mistoqsijiet waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet għal perjodu ta' sitt xhur.
12
Mistoqsijiet li jibqgħu mhux imwieāba minħabba nuqqas ta' ħin għandhom
jitwieābu skond l-Artikolu 117(4) tar-Regoli, l-ewwel subparagrafu, ħlief fil-kaŜ li lawturi tagħhom jitolbu l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 117(3) tar-Regoli ta' Proëedura.
13
Il-proëedura għal tweāibiet bil-miktub għandha tkun irregolata millArtikolu 117(3) u (5) tar-Regoli ta' Proëedura.
Limiti ta' Ŝmien
14
Mistoqsijiet għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda mhux inqas minn āimgħa
qabel ma jibda l-Ħin għall-Mistoqsijiet. Mistoqsijiet li ma jitqiegħdux fuq il-Mejda sa
dan iŜ-Ŝmien jistgħu jsiru waqt il-Ħin għall-Mistoqsijiet bil-kunsens ta' l-istituzzjoni
kkonëernata.
Mistoqsijiet li jkunu ddikjarati ammissibbli għandhom jitqassmu lill-Membri u
jintbagħtu lill-istituzzjonijiet ikkonëernati.
Format
15
Il-Ħin għall-Mistoqsijiet mal-Kummissjoni jista', bi ftehim malKummissjoni, jinqasam f'ħinijiet speëifiëi għall-mistoqsijiet ma' Membri individwali
tal-Kummissjoni.
Il-Ħin għall-Mistoqsijiet mal-Kunsill jista', bi ftehim mal-Kunsill, jinqasam f'ħinijiet
għall-mistoqsijiet mal-Presidenza, mar-RappreŜentant Għoli għall-politika barranija u
ta' sigurtà komuni jew mal-President ta' l-Ewrogrupp. Jista' jinqasam ukoll skond issuāāett.
B.Rakkomandazzjonijiet
(estratt mir-riŜoluzzjoni tal-Parlament tat-13 ta' Novembru 1986)
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Il-Parlament Ewropew,
1.
Jirrakkomanda applikazzjoni aktar stretta tal-linji gwida għat-tmexxija talĦin tal-Mistoqsijiet skond l-Artikolu 4322 tar-Regoli u, b'mod partikulari tal-paragrafu
1 dwar l-ammissibilità;
2.
Jirrakkomanda uŜu aktar spiss tas-setgħa mogħtija lill-President talParlament Ewropew permezz ta' l-Artikolu 43(3)23 li jiābor mistoqsijiet għall-Ħin
għall-Mistoqsijiet skond is-suāāett; iqis, madankollu, li huma biss il-mistoqsijiet li
jkunu fl-ewwel nofs tal-lista ta' mistoqsijiet imqiegħda fuq il-Mejda għal sessjoni
parzjali partikulari li għandhom jināabru b'dan il-mod;
3.
Jirrakkomanda, għal dak li għandu x'jaqsam ma' mistoqsijiet supplimentari
li, bħala regola āenerali, il-President għandu jippermetti mistoqsija supplimentari
waħda mingħand min ikun għamel il-mistoqsija u mistoqsija supplimentari waħda jew
tnejn, iŜda mhux iŜjed, magħmula minn Membri li preferibiliment ikunu minn grupp
politiku u/jew Stat Membru differenti minn dak ta' l-awtur tal-mistoqsija prinëipali;
ifakkar li mistoqsijiet supplimentari għandhom ikunu konëiŜi u f'forma ta' mistoqsija
u jissuāāerixxi li m'għandhomx ikunu itwal minn 30 sekonda.
4.
Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, skond il-punt 7 tal-linji gwida,
sabiex jiŜguraw li t-tweāibiet ikunu konëiŜi u rilevanti għas-suāāett tal-mistoqsija.

22
23

Illum huwa Artikolu 116
Illum huwa Artikolu 116(3).
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ANNESS III Linji gwida għal mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub
skond l-Artikoli 117 u 118
1. Mistoqsijiet għal tweāiba bil-miktub għandhom:
-

jaqgħu taħt il-kompetenza u r-responsabilità ta' l-istituzzjoni kkonëernata u
jkunu ta' interess āenerali;

-

ikunu konëiŜi u jkollhom interrogazzjoni li tinftiehem sew;

-

ma jkunx fihom lingwaāā offensiv;

-

ma jkollhomx x'jaqsmu ma' kwistjonijiet strettament personali;

2.
Jekk mistoqsija ma tkunx konformi ma' dawn il-linji gwida, is-Segretarjat
għandu jipprovdi lill-awtur b'parir dwar kif il-mistoqsija tista' titfassal sabiex tkun
ammissibbli.
3.
Jekk tkun tressqet u twieābet mistoqsija identika jew simili matul is-sitt
xhur ta' qabel, is-Segretarjat għandu jibgħat kopja tal-mistoqsija u tat-tweāiba ta'
qabel lill-awtur. Il-mistoqsija mtennija m'għandhiex tiāi mgħoddija lill-istituzzjoni
kkonëernata ħlief jekk l-awtur isemmi Ŝviluppi āodda sinifikanti jew ħlief jekk ikun
qed ifittex aktar tagħrif.
4.
Jekk mistoqsija tfittex tagħrif fattwali jew statistika li diāà tkun disponibbli
fil-librerija tal-Parlament, dan ta' l-aħħar għandu jinforma lill-Membru, li jista' jirtira
l-mistoqsija.
5.
Mistoqsijiet dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma xulxin jistgħu
jitwieābu flimkien.
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ANNESS IV Linji gwida u prinëipji āenerali li għandhom jiāu segwiti
fl-għaŜla tas-suāāetti li għandhom jiāu nkluŜi fl-aāenda għaddiskussjoni fuq kaŜi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji
tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt skond l-Artikolu 122
Prinëipji Fundamentali
1.
Għandha tingħata prijorità lil mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet li jkunu
maħsuba sabiex iwasslu għal votazzjoni fil-Parlament, diretta lejn il-Kunsill, ilKummissjoni, l-Istati Membri, pajjiŜi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali,
qabel xi avveniment partikulari, kemm-il darba is-sessjoni parzjali kurrenti tkun lunika sessjoni parzjali tal-Parlament Ewropew li fiha jkun jista' jittieħed vot fil-ħin.
2.
kelma.

Mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet m'għandhomx ikunu itwal minn 500

3.
Suāāetti li jkollhom x'jaqsmu mar-responabbiltajiet ta' l-Unjoni Ewropea,
kif stipulat fit-Trattat, għandhom jingħataw prijorità, kemm-il darba ikunu ta'
importanza kbira.
4.
In-numru ta' suāāetti magħŜula għandu jkun tali li jippermetti li jsir
dibattitu xieraq skond l-importanza tas-suāāett, u m'għandux ikun akbar minn tlieta,
inkluŜi s-sottokapitoli.
Dettalji Prattiëi
5.
Il-prinëipji fundamentali applikati fl-għaŜla tas-suāāetti li għandhom ikunu
inkluŜi fid-dibattitu fuq kaŜi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinëipji taddemokrazija u ta’ l-istat tad-dritt għandhom ikunu nnotifikati lill-Parlament u lillgruppi politiëi.
Limitazzjoni u allokazzjoni tal-ħin għad-diskorsi
6.
Sabiex isir uŜu aħjar mill-ħin disponibbli, il-President, wara li jikkonsulta
lill-presidenti tal-gruppi politiëi, għandu jilħaq ftehim mal-Kunsill u l-Kummissjoni
dwar il-limitazzjoni tal-ħin għall-istqarrijiet rispettivi tagħhom, fil-kaŜ li jkollhom
stqarrijiet bħal dawn, fid-dibattitu dwar kaŜi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u talprinëipji tad-demokrazija u ta’ l-istat tad-dritt.
śmien sabiex jitqiegħdu emendi fuq il-Mejda
7.
Il-limitu ta' Ŝmien sabiex jitqiegħdu emendi fuq il-Mejda għandu
jippermetti li jkun hemm intervall twil biŜŜejjed bejn it-tqassim tagħhom fil-lingwi
uffiëjali u Ŝ-Ŝmien stabbilit għad-dibattitu dwar il-mozzjonijiet għal riŜoluzzjonijiet
biex il-Membri u l-gruppi politiëi jkollhom ëans jeŜaminawhom kif jixraq.
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ANNESS V Proëeduri li għandhom jiāu implimentati fl-eŜami talbaāit āenerali ta' l-Unjoni Ewropea u tal-baāits supplimentari
Artikolu 1 Dokumenti ta' ħidma
1.

Id-dokumenti li āejjin għandhom jiāu stampati u mqassma:
a) il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-ogħla rata stabbilita fl-Artikolu
78(9) tat-Trattat tal-KEFA, fl-Artikolu 272(9) tat-Trattat tal-KE, u fl-Artikolu
177(9) tat-Trattat tal-KEEA;
b) il-proposta tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill li tiffissa rata ādida;
c) āabra fil-qosor magħmulha mill-Kunsill tad-deliberazzjonijiet tiegħu dwar lemendi u l-proposti għal modifikazzjonijiet għall-abbozz tal-baāit adottati
mill-Parlament;
d) il-modifikazzjonijiet magħmula mill-Kunsill għall-emendi adottati millParlament għall-abbozz tal-baāit;
e) il-poŜizzjoni tal-Kunsill rigward l-iffissar mill-ādid ta' l-ogħla rata;
f) l-abbozz tal-baāit il-ādid imfassal skond l-Artikolu 78(8) tat-Trattat tal-KEFA,
l-Artikolu 272(8) tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 177(8) tat-Trattat tal-KEEA;
g) l-abbozzi ta' deëiŜjonijiet dwar il-qsim proviŜorju fi tnax-il parti stabbiliti flArtikolu 78b tat-Trattat tal-KEFA, fl-Artikolu 273 tat-Trattat tal-KE u flArtikolu 178 tat-Trattat tal-KEEA.

2.
Dawn id-dokumenti għandhom jintbagħtu lill-kumitat responsabbli. Kull
kumitat li għandu interess jista' jagħti opinjoni.
3.
Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ jagħtu opinjoni, il-President għandu
jistabbilixxi Ŝmien sa meta dawn l-opinjonijiet għandhom jiāu kkomunikati lillkumitat responsabbli.
Artikolu 2 Rata
1.
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista'
jqiegħed fuq il-Mejda jew jitkellem favur proposti għal deëiŜjonijiet li jiffissaw logħla rata mill-ādid.
2.
Biex ikunu ammissibbli, dawn il-proposti għandhom jitqiegħdu fuq ilMejda bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin Membru
jew għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat.
3.
Il-President għandu jistabbilixxi limitu ta' Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda
ta' dawn il-proposti.
4.
Il-kumitat responsabbli għandu jippreŜenta rapport dwar dawn il-proposti
qabel ma jiāu diskussi fil-Parlament.
5.

Wara, jittieħed vot fil-Parlament fuq dawn il-proposti.

Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' maāāoranza tal-Membri kollha tal-Parlament u
fuq il-baŜi ta' tlieta minn kull ħames voti mitfugħa.
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F'kaŜ li l-Kunsill jinforma lill-Parlament li jaqbel ma' l-iffissar ta' rata ādida, ilPresident għandu jiddikjara fil-Parlament illi r-rata emendata āiet adottata.
F'kaŜ li dan ma jsirx, il-kumitat responsabbli għandu jiāi mgħarraf bil-poŜizzjoni talKunsill.
Artikolu 3 Kunsiderazzjoni ta' l-abbozz tal-baāit - l-ewwel faŜi
1.
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista'
jqiegħed fuq il-Mejda u jitkellem favur:
-

abbozzi ta' emendi għall-abbozz tal-baāit;

-

proposti għal modifikazzjonijiet fl-abbozz tal-baāit;

2.
Biex ikunu ammissibbli, l-abbozzi ta' emendi għandhom jiāu ppreŜentati
bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin Membru jew
għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat, għandhom
jindikaw it-titolu tal-baāit li għalih jirreferu u għandhom jiŜguraw li jinŜamm bilanë
bejn id-dħul u l-infiq. L-abbozzi ta' emendi għandhom jinkludu l-informazzjoni
rilevanti kollha dwar ir-rimarki li għandhom jitniŜŜlu ħdejn it-titolu tal-baāit
ikkonëernat.
Dawn id-dispoŜizzjonijiet japplikaw ukoll għall-proposti għal modifikazzjonijiet.
Kull abbozz ta' emenda u kull proposta għal modifikazzjonijiet fl-abbozz tal-baāit
għandhom jinkludu motivazzjoni bil-miktub.
3.
Il-President għandu jiffissa limitu ta' Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' labbozzi ta' emendi u tal-proposti għal modifikazzjonijiet.
Il-President għandu jiffissa Ŝewā skadenzi għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' l-abbozzi ta'
emendi u tal-proposti għal modifikazzjonijiet: l-ewwel skadenza għandha tkun qabel,
u t-tieni wara l-adozzjoni tar-rapport tal-kumitat responsabbli.
4.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-testi
ppreŜentati qabel ma jiāu diskussi fil-Parlament.
M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq l-abbozzi ta' emendi u l-proposti għal
modifikazzjonijiet li jiāu miëħuda mill-kumitat responsabbli sakemm ma ssirx talba
għal votazzjoni bil-miktub minn kumitat jew mill-anqas minn erbgħin Membru, qabel
ma jiskadi Ŝ-Ŝmien iffissat mill-President; din l-iskadenza m'għandha fl-ebda kaŜ tkun
ta' anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-votazzjoni.
5.
L-abbozzi ta' emendi għall-estimi tal-Parlament li jkunu simili għal dawk li
jkunu diāà āew miëħuda mill-Parlament fiŜ-Ŝmien meta tfasslu l-estimi għandhom
jiāu diskussi biss fil-kaŜ fejn il-kumitat responsabbli esprima opinjoni favorevoli.
6.
B'eëëezzjoni għall-Artikolu 55(2) tar-Regoli ta' Proëedura, il-Parlament
għandu jesprimi ruħu b'votazzjonijiet separati u suëëessivi fuq:
-

kull abbozz ta' emenda u kull proposta għal modifikazzjoni,

-

kull sezzjoni ta' l-abbozz tal-baāit,

-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni dwar l-abbozz tal-baāit,
128

IŜda, għandu japplika l-Artikolu 161 (4) u (8).
7.
L-artikoli, il-kapitoli, it-titoli u s-sezzjonijiet ta' l-abbozz tal-baāit li
dwarhom ma tqiegħdu fuq il-Mejda l-ebda abbozzi ta' emendi jew proposti għal
modifikazzjonijiet għandhom jitqiesu li āew adottati.
8.
Sabiex jiāu adottati, l-abbozzi ta' emendi għandhom jiksbu l-maāāoranza
tal-voti tal-Membri kollha tal-Parlament.
Sabiex jiāu adottati, il-proposti għal modifikazzjonijiet għandhom jiksbu lmaāāoranza tal-voti mitfugħa.
9.
Jekk il-Parlament ikun adotta abbozzi ta' emendi li jgħollu n-nefqa murija
fl-abbozz tal-baāit 'il fuq mir-rata massima stabbilita, il-kumitat responsabbli għandu
jippreŜenta lill-Parlament proposta li tistabilixxi rata massima ādida kif jingħad flaħħar subparagrafu ta' l-Artikolu 78(9) tat-Trattat tal-KEFA, l-Artikolu 272(9) tatTrattat tal-KE u l-Artikolu 177(9) tat-Trattat tal-EAEC. Il-proposta għandha
titqiegħed għall-vot wara li jkun ittieħed vot fuq id-diversi sezzjonijiet ta' l-abbozz talbaāit. Il-Parlament għandu jaāixxi b'maāāoranza tal-Membri kollha tiegħu u fuq ilbaŜi ta' tlieta minn kull ħames voti mitfugħa. Jekk l-proposta tkun miëħuda, l-abbozz
tal-baāit fis-sħuħija tiegħu għandu jerāa jitressaq quddiem il-kumitat responsabbli.
10.
Jekk il-Parlament ma jemendax l-abbozz tal-baāit, jew ma jadottax ilproposti għal modifikazzjonijiet jew proposta li tiëħad l-abbozz tal-baāit, il-President
għandu jiddikjara fil-Parlament li l-baāit āie adottat b'mod definittiv.
Jekk il-Parlament emenda l-abbozz tal-baāit jew adotta proposti għal
modifikazzjonijiet, l-abbozz tal-baāit emendat b'dan il-mod jew l-abbozz flimkien
mal-proposti għal modifikazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lillKummissjoni, flimkien mal-motivazzjonijiet.
11.
Il-minuti tas-seduta li fiha l-Parlament ikun ta l-opinjoni tiegħu dwar labbozz tal-baāit għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
Artikolu 4 Adozzjoni definittiva tal-baāit wara l-ewwel qari
Meta l-Kunsill jinforma lill-Parlament li ma għamel l-ebda modifika fl-emendi tiegħu
u li aëëetta, jew li ma ëaħadx, il-proposti tiegħu għal modifikazzjonijiet, il-President
għandu jiddikjara fil-Parlament illi l-baāit āie adottat b'mod definittiv. Il-President
għandu jagħmel l-arranāamenti neëessarji sabiex il-baāit jiāi ppubblikat fil-Āurnal
Uffiëjali.
Artikolu 5 Kunsiderazzjoni tad-deliberazzjonijiet tal-Kunsill - it-tieni faŜi
1.
Jekk il-Kunsill ikun immodifika waħda jew aktar mill-emendi adottati
mill-Parlament, it-test kif immodifikat mill-Kunsill għandu jintbagħat lill-kumitat
responsabbli.
2.
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista'
jqiegħed fuq il-Mejda jew jitkellem favur abbozzi ta' emendi għat-testi mmodifikati
mill-Kunsill.
3.
Biex ikunu ammissibbli, dawn l-abbozzi ta' emendi għandhom jiāu
ppreŜentati bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin
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Membru jew għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem kumitat u għandhom jiŜguraw
li jinŜamm bilanë bejn id-dħul u l-infiq. L-Artikolu 49(5) ma japplikax
L-abbozzi ta' emendi huma ammissibbli biss jekk jirreferu għat-testi mmodifikati
mill-Kunsill.
4.
Il-President għandu jiffissa limitu ta' Ŝmien għat-tqegħid fuq il-Mejda ta' labbozzi ta' emendi.
5.
Il-kumitat responsabbli għandu juri fehmtu fir-rigward tat-testi
mmodifikati mill-Kunsill u għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozzi ta' emendi
għat-test immodifikat.
6.
Mingħajr preāudizzju għad-dispoŜizzjonijiet tat-tieni subparagrafu ta' lArtikolu 3(4), għandu jittieħed vot fuq l-abbozzi ta' emendi għat-testi mmodifikati
mill-Kunsill. Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' maāāoranza tal-Membri kollha talParlament u fuq il-baŜi ta' tlieta minn kull ħames voti mitfugħa. Jekk l-abbozzi ta'
emendi jiāu adottati, it-testi mmodifikati mill-Kunsill jitqiesu li āew miëħuda. Jekk
jiāu miëħuda, it-testi mmodifikati mill-Kunsill jitqiesu li āew adottati.
7.
Għandu jsir dibattitu fuq il-āabra fil-qosor magħmulha mill-Kunsill dwar
ir-riŜultati tad-deliberazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-proposti għal modifikazzjonijiet
adottati mill-Parlament u wara jista' jittieħed vot fuq mozzjoni għal riŜoluzzjoni.
8.
Meta tiāi konkluŜa l-proëedura stabbilita f'dan l-Artikolu, u bla ħsara
għad-dispoŜizzjonijiet ta' l-Artikolu 6, il-President għandu jiddikjara fil-Parlament li lbaāit āie adottat b'mod aħħari. Il-President għandu jagħmel l-arranāamenti meħtieāa
sabiex il-baāit jiāi ppubblikat fil-Āurnal Uffiëjali.
Artikolu 6 êaħda tal-baāit fis-sħuħija tiegħu
1.
Kumitat jew mhux inqas minn erbgħin Membru jistgħu, għal raāunijiet
serji, iqiegħdu fuq il-Mejda proposta sabiex l-abbozz tal-baāit jiāi miëħud fis-sħuħija
tiegħu. Biex tkun ammissibbli, proposta bħal din għandha tinkludi motivazzjoni bilmiktub u għandha titqiegħed fuq il-Mejda qabel ma jagħlaq iŜ-Ŝmien iffissat millPresident. Ir-raāunijiet għaë-ëaħda ma jistgħux ikunu kontradittorji.
2.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar din ilproposta qabel ma jittieħed vot fuqha fil-Parlament.
Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' maāāoranza tal-Membri kollha tal-Parlament u ta'
Ŝewā terzi tal-voti mitfugħa. Jekk il-proposta tiāi adottata, l-abbozz tal-baāit fissħuħija tiegħu għandu jintbagħat lura lill-Kunsill.
Artikolu 7 Is-sistema tal-qsim proviŜorju fi tnax-il parti
1.
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, kull Membru jista'
jippreŜenta proposta sabiex tittieħed deëiŜjoni differenti minn dik meħuda millKunsill, deëiŜjoni li, fil-kaŜ ta' nefqa li mhux bilfors toħroā mit-Trattat jew minn atti
adottati skond it-Trattat, tawtorizza nefqa ogħla minn parti waħda minn tnax
proviŜorja.
2.
Biex ikunu ammissibbli, proposti għal deëiŜjonijiet għandhom jiāu
ppreŜentati bil-miktub u għandhom ikunu ffirmati minn mhux inqas minn erbgħin
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Membru jew għandhom jitqiegħdu fuq il-Mejda f'isem grupp politiku jew kumitat u
għandhom ikunu mmotivati.
3.
Il-kumitat responsabbli għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar it-testi
ppreŜentati qabel ma jiāu diskussi fil-Parlament.
4.
Il-Parlament jiddeëiedi permezz ta' maāāoranza tal-Membri kollha talParlament u fuq il-baŜi ta' tlieta minn kull ħames voti mitfugħa.
Artikolu 8 Proëeduri li għandhom japplikaw fit-tfassil ta' l-estimi tal-Parlament
1.
Għal dak li jirrigwarda kwistjonijiet relatati mal-baāit tal-Parlament, ilBureau u l-kumitat responsabbli għall-baāit għandhom jieħdu deëiŜjonijiet f'faŜijiet
suëëessivi dwar:
a) l-organigramma;
b) l-abbozz preliminari u l-abbozzi ta' l-estimi.
2.

Id-deëiŜjonijiet dwar l-organigramma jittieħdu skond din il-proëedura:
a) il-Bureau għandu jfassal l-organigramma għal kull sena finanzjarja;
b) għandha tinbeda proëedura ta' konëiljazzjoni bejn il-Bureau u l-kumitat
responsabbli għall-baāit f'kaŜ li l-kumitat responsabbli ma jaqbilx maddeëiŜjonijiet preliminari tal-Bureau;
c) Meta l-proëedura tintemm, il-Bureau għandu jieħu d-deëiŜjoni aħħarija dwar lestimi għall-organigramma, skond l-Artikolu 207(3), mingħajr preāudizzju
għad-deëiŜjonijiet meħuda skond l-Artikolu 272 tat-Trattat KE.

3.
Għal dak li jirrigwarda l-estimi nfushom, il-proëedura għat-tfassil ta' lestimi tinbeda malli l-Bureau jieħu deëiŜjoni definittiva dwar l-organigramma. IlfaŜijiet ta' din il-proëedura huma l-faŜijiet stabbiliti fl-Artikolu 79, jiāifieri:
a) il-Bureau għandu jfassal l-abbozzi preliminari ta' l-estimi tad-dħul u l-infiq (lewwel paragrafu);
b) il-kumitat responsabbli għall-baāit għandu jfassal l-abbozzi ta' l-estimi taddħul u l-infiq (it-tieni paragrafu);
c) għandha tinbeda proëedura ta' konëiljazzjoni f'kaŜ li l-poŜizzjonijiet talkumitat responsabbli għall-baāit u tal-Bureau jkunu differenti ferm.
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ANNESS VI Proëedura għall-eŜami u l-adozzjoni ta' deëiŜjonijiet
dwar l-għoti tal-kwittanza
Artikolu 1 Dokumenti
1.

Għandhom jiāu stampati u mqassma d-dokumenti li āejjin:
a) il-kont tad-dħul u l-infiq, l-analiŜi finanzjarja u l-karta tal-bilanë mibgħuta
mill-Kummissjoni;
b) ir-Rapport Annwali u r-rapporti speëjali tal-Qorti ta' l-Awdituri, flimkien mattweāibiet ta' l-istituzzjonijiet;
c) dikjarazzjoni li tiëëertifika li l-kontijiet huma ta' min joqgħod fuqhom u li ttranŜazzjonijiet relatati magħhom huma legali u skond ir-regoli, liema
dikjarazzjoni għandha tiāi ppreŜentata mill-Qorti ta' l-Awdituri skond lArtikolu 248 tat-Trattat tal-KE.
d) ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

2.
Dawn id-dokumenti għandhom ikunu rreferuti lill-kumitat responsabbli.
Kull kumitat ikkonëernat jista' jagħti l-opinjoni tiegħu.
3.
Il-President għandu jiffissa d-data ta' skadenza sa meta l-kumitati li
jixtiequ jagħtu l-opinjoni tagħhom għandhom jgħaddu l-imsemmija opinjoni lillkumitat kompetenti.
Artikolu 2 EŜami tar-rapport
1.
Il-Parlament għandu jeŜamina rapport mill-kumitat kompetenti dwar ilkwittanza sat-30 ta' April tas-sena ta' wara s-sena li fiha jkun approvat ir-Rapport
Annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri, kif previst mir-Regolament Finanzjarju.
2.
Ir-Regoli tal-Parlament li għandhom x'jaqsmu ma' l-emendi u l-votazzjoni
għandhom japplikaw, sakemm ma jkunx stabbilit mod ieħor f'dan l-Anness.
Artikolu 3 Kontenut tar-rapport
1.

Ir-rapport tal-kwittanza mħejji mill-kumitat responsabbli għandu jinkludi:
a) proposta għal deëiŜjoni għall-għoti tal-kwittanza jew għall-posponiment taddeëiŜjoni dwar il-kwittanza (votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' April), jew
proposta għal deëiŜjoni għall-għoti jew għaë-ëaħda tal-kwittanza (votazzjoni
fis-sessjoni parzjali ta' Ottubru);
b) proposta għal deëiŜjoni li tagħlaq il-kontijiet tad-dħul, ta' l-infiq, ta' l-attiv u
tal-passiv kollu tal-Komunità;
c) mozzjoni għal riŜoluzzjoni li tinkludi l-kummenti dwar il-proposta għal
deëiŜjoni msemmija fil-punt (a) li tinkludi l-evalwazzjoni ta' lamministrazzjoni baāitarja tal-Kummissjoni fir-rigward tas-sena finazjarja, kif
ukoll osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta' l-infiq għall-futur;
d) mehmuŜa bħala anness, lista ta' dokumenti mibgħuta mill-Kummissjoni, kif
ukoll tad-dokumenti mitluba lill-Kummissjoni iŜda li hija ma bagħtithomx;
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e) l-opinjonijiet tal-kumitati kkonëernati.
2.
Jekk il-kumitat kompetenti jipproponi li d-deëiŜjoni dwar il-kwittanza tiāi
posposta, il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni li għandha x'taqsam magħha għandha tindika
wkoll:
a) ir-raāunijiet tal-posponiment;
b) il-miŜuri addizzjonali li l-Kummissjoni hija mistennija li tieħu u d-dati ta'
skadenza tagħhom;
c) id-dokumenti meħtieāa sabiex il-Parlament ikun jista' jieħu deëiŜjoni bbaŜata
fuq informazzjoni tajba.
Artikolu 4 AnaliŜi u votazzjoni fil-Parlament
1.
Kull rapport mill-kumitat kompetenti dwar il-kwittanza għandu jiddaħħal
fl-aāenda ta' l-ewwel sessjoni parzjali li tiāi wara d-data li fiha jkun tqiegħed fuq ilMejda.
2.
Għandhom ikunu ammissibbli biss l-emendi għall-mozzjoni għal
riŜoluzzjoni mqiegħda fuq il-Mejda skond l-Artikolu 3(1)(c).
3.
Il-votazzjoni fuq il-proposti għal deëiŜjonijiet u fuq il-mozzjoni għal
riŜoluzzjoni għandha ssir skond l-ordni indikat fl-Artikolu 3, sakemm ma jkunx
stipulat mod ieħor fl-Artikolu 5.
4.
Il-Parlament għandu jiddeëiedi b'maāāoranza tal-voti mitfugħa, bi qbil ma'
l-Artikolu 198 tat-Trattat tal-KE.
Artikolu 5 Varjanti proëedurali
1.

Votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' April

Fl-ewwel faŜi, ir-rapport dwar il-kwittanza għandu jipproponi li tingħata jew li tiāi
posposta l-kwittanza.
(a) Jekk proposta għall-għoti tal-kwittanza tikseb il-maāāoranza tal-voti, il-kwittanza
tingħata. Fl-istess ħin dan ikun jikkostitwixxi l-għeluq tal-kontijiet.
Jekk proposta għall-għoti tal-kwittanza ma tiksibx il-maāāoranza tal-voti, il-kwittanza
titqies bħala posposta u l-kumitat kompetenti jkollu jqiegħed fuq il-Mejda rapport
ādid fi Ŝmien sitt xhur li jkun jinkludi proposta ādida għall-għoti jew għaë-ëħid talkwittanza.
(b) Jekk tiāi adottata proposta għall-posponiment tal-kwittanza, il-kumitat kompetenti
jkollu jqiegħed fuq il-Mejda rapport ādid fi Ŝmien sitt xhur, li jkun jinkludi proposta
ādida għall-għoti jew għaë-ëħid tal-kwittanza. F'dan il-kaŜ, l-għeluq tal-kontijiet jiāi
pospost ukoll u jkollu jerāa' jitqiegħed fuq il-Mejda mar-rapport il-ādid.
Jekk proposta għall-posponiment tal-kwittanza ma tiksibx il-maāāoranza, il-kwittanza
titqies bħala mogħtija. F'dan il-kaŜ, id-deëiŜjoni tkun tikkostitwixxi wkoll l-għeluq
tal-kontijiet. Il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni xorta tista' titqiegħed għall-vot.
2.

Votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' Ottubru
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Fit-tieni faŜi, ir-rapport għall-kwittanza għandu jipproponi li tingħata jew li tiāi
miëħuda l-kwittanza.
(a) Jekk proposta għall-għoti tal-kwittanza tikseb il-maāāoranza tal-voti, il-kwittanza
tingħata. Fl-istess ħin dan ikun jikkostitwixxi l-għeluq tal-kontijiet.
Jekk proposta għall-għoti tal-kwittanza ma tiksibx il-maāāoranza tal-voti, il-kwitanza
titqies li āiet miëħuda. Għandha tiāi ppreŜentata proposta formali għall-għeluq talkontijiet għas-sena finanzjarja kkonëernata fis-sessjoni parzjali ta' wara, li fiha lKummissjoni tiāi mistiedna tagħmel dikjarazzjoni.
(b) Jekk proposta sabiex tiāi miëħuda l-kwittanza tikseb il-maāāoranza tal-voti,
għandha tiāi ppreŜentata proposta formali għall-għeluq tal-kontijiet għas-sena
finanzjarja kkonëernata fis-sessjoni parzjali ta' wara, li fiha l-Kummissjoni tiāi
mistiedna tagħmel dikjarazzjoni.
Jekk proposta sabiex tiāi miëħuda l-kwittanza ma tiksibx il-maāāoranza tal-voti, ilkwittanza titqies bħala mogħtija. F'dan il-kaŜ id-deëiŜjoni tkun tikkostitwixxi wkoll lgħeluq tal-kontijiet. Il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni xorta tista' titqiegħed għall-vot.
3.
Jekk il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni jew il-proposta għall-għeluq talkontijiet ikunu jinkludu dispoŜizzjonijiet li jmorru kontra l-vot tal-Parlament dwar ilkwittanza, il-President, wara li jkun ikkonsulta lill-president tal-kumitat responsabbli,
jista' jipposponi l-votazzjoni u jistabbilixxi data ta' skadenza ādida għat-tqegħid ta'
emendi fuq il-Mejda.
Artikolu 6 Implimentazzjoni tad-deëiŜjonijiet dwar il-kwittanza
1.
Il-President għandu jgħaddi kull deëiŜjoni jew riŜoluzzjoni tal-Parlament,
adottati skond l-Artikolu 3, lill-Kummissjoni u lil kull waħda mill-istituzzjonijiet loħra. Huwa għandu jieħu ħsieb li jiāu ppubblikati fil-Āurnal Uffiëjali fis-serje
rriŜervata għall-atti ta' natura leāiŜlattiva.
2.
Il-kumitat kompetenti għandu jagħmel rapport lill-Parlament mhux inqas
minn darba fis-sena dwar il-miŜuri meħuda mill-istituzzjonijiet dwar il-kummenti li
jakkumpanjaw id-deëiŜjonijiet ta' kwittanza u l-kummenti l-oħra li jinsabu firriŜoluzzjonijiet tal-Parlament u li jikkonëernaw l-implimentazzjoni ta' l-infiq.
3.
Il-President, f'isem il-Parlament, fuq il-baŜi ta' rapport mill-kumitat
kompetenti għall-kontroll tal-baāit, jista' jiftaħ kawŜa fil-Qorti tal-Āustizzja Ewropea
kontra l-istituzzjoni kkonëernata skond l-Artikolu 232 tat-Trattat tal-KE, minħabba
nuqqas fl-osservanza ta' l-obbliāi li jirriŜultaw mill-kummenti li jakkumpanjaw iddeëiŜjoni ta' kwittanza jew ir-riŜoluzzjonijiet l-oħra li jikkonëernaw limplimentazzjoni ta' l-infiq.
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ANNESS VII Setgħat u responsabbiltajiet tal-kumitati permanenti24
I.Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kumitat responsabbli:
1. għall-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika Ewropea ta'
sigurtà u ta' difiŜa (PESD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn
sottokumitat għas-sigurtà u d-difiŜa;
2. għar-relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet u entitajiet oħra ta' l-UE, manNazzjonijiet Uniti u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u ma'
assembleji interparlamentari għal kwistjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà
tiegħu;
3. għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiëi ma' pajjiŜi terzi, b'mod partikulari pajjiŜi li
jinsabu fil-qrib ħafna ta' l-Unjoni, permezz ta' programmi importanti ta'
koperazzjoni u assistenza jew permezz ta' ftehimiet internazzjonali bhal
ftehimiet ta' assoëjazzjoni jew sħubija;
4. għall-ftuħ, il-kontroll u l-konkluŜjoni ta' negozjati dwar l-adeŜjoni ta' Stati
Ewropej ma' l-Unjoni;
5. għal kwistjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni talminoranzi u l-promozzjoni ta' valuri demokratiëi f'pajjiŜi terzi. F'dan il-kuntest
il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għad-drittijiet tal-bniedem. Mingħajr
preāudizzju għar-regoli applikabbli, membri ta' kumitati u entitajiet oħra li
għandhom kompetenzi f'dan il-qasam għandhom jiāu mistiedna sabiex
jattendu l-laqgħat tas-sottokumitat.
Il-kumitat jikkoordina x-xogħol tal-kumitati parlamentari konāunti u tal-kumitati
parlamentari ta' koperazzjoni kif ukoll ix-xogħol tad-delegazzjonijiet
interparlamentari u tad-delegazzjonijiet ad hoc u ta' missjonijiet inkarigati mill-kontoll
elettorali li jaqgħu taħt il-kompetenzi tiegħu.
II.Kumitat għall-IŜvilupp
Kumitat responsabbli:
1. għall-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-politika ta' l-iŜvilupp u
l-koperazzjoni ta' l-Unjoni, b'mod partikulari:
a) id-djalogu politiku mal-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, kemm fuq livell
bilaterali kif ukoll fil-qafas ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u fora
interparlamentari rilevanti,
b) l-għajnuna għal u ftehimiet ta' koperazzjoni ma', pajjiŜi li qed
jiŜviluppaw,
c) il-promozzjoni tal-valuri demokratiëi, ta' l-iggvernar kif xieraq u taddrittijiet tal-bniedem fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw;
2. għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Ftehim ta' sħubija ACP-UE u
għar-relazzjonijiet ma' l-entitajiet rilevanti;
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Adottat permezz ta' deëiŜjoni tal-Parlament tad-29 ta' Jannar 2004.
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3. għall-involviment tal-Parlament fil-missjonijiet ta' osservazzjoni ta'
elezzjonijiet, fejn hu xieraq b'koperazzjoni ma' kumitati u delegazzjonijiet oħra
rilevanti.
Il-kumitat jikkoordina x-xogħol tad-delegazzjonijiet interparlamentari u taddelegazzjonijiet ad hoc li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu.
III.Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali
Kumitat responsabbli:
għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-twaqqif u l-implimentazzjoni talpolitika kummerëjali komuni ta' l-Unjoni u mar-relazzjonijiet ekonomiëi esterni
tagħha, b'mod partikulari:
1. ir-relazzjonijiet finanzjarji, ekonomiëi u kummerëjali ma' pajjiŜi terzi u ma'
organizzazzjonijiet reājonali;
2. il-miŜuri ta' armonizzazzjoni teknika jew ta' standardizzazzjoni teknika
f'oqsma koperti minn strumenti ta' dritt internazzjonali;
3. ir-relazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u ma'
organizzazzjonijiet li jippromwovu integrazzjoni ekonomika u kummerëjali
fuq livell reājonali barra mill-Unjoni;
4. ir-relazzjonijiet ma' l-Organizzazzjoni Dinjija għall-Kummerë (WTO), inkluŜa
d-dimensjoni parlamentari tagħha.
Il-kumitat jikkomunika mad-delegazzjonijiet interparlamentari u ad hoc li huma
rilevanti dwar l-aspetti ekonomiëi u kummerëjali tar-relazzjonijiet ma' pajjiŜi terzi .
IV.Kumitat għall-Baāits
Kumitat responsabbli:
1. għall-qafas finanzjarju plurijennali tad-dħul u l-infiq ta' l-Unjoni u għassistema tar-riŜorsi ta' l-Unjoni stess;
2. għall-prerogattivi baāitarji tal-Parlament, b'mod patikulari l-baāit ta' l-Unjoni
u l-innegozjar u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet interistituzzjonali f'dan ilqasam;
3. għall-estimi tal-Parlament skond il-proëedura stabbilita fir-Regoli;
4. għall-baāit ta' entitajiet deëentralizzati;
5. għall-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment;
6. biex jiddaħħal fil-baāit il-Fond Ewropew għall-IŜvilupp, mingħajr preāudizzju
għas-setgħat tal-kumitat responsabbli għall-Ftehim ta' sħubija ACP-UE;
7. għall-implikazzjonijiet finanzjarji ta' l-atti kollha tal-Komunità u għallkompatibiltà tagħhom mal-Qafas Finanzjarju plurijennali, mingħajr
preāudizzju għas-setgħat tal-kumitati rilevanti;
8. għall-issorveljar u l-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-baāit kurrenti
minkejja l-Artikolu 78(1), trasferimenti ta' approprjazzjonijiet, proëeduri li
għandhom x'jaqsmu ma' l-organigrammi, approprjazzjonijiet amministrattivi u
opinjonijiet dwar proāetti relatati mal-bini li għandhom implikazzjonijiet
finanzjarji qawwija;
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9. għar-Regolament Finanzjarju, bl-eskluŜjoni ta' kwistjonijiet li għandhom
x'jaqsmu ma' l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baāit.
V.Kumitat għall-Kontroll tal-Baāit
Kumitat responsabbli:
1. għall-kontroll ta' l-implimentazzjoni tal-baāit ta' l-Unjoni u tal-Fond għallIŜvilupp Ewropew, u għad-deëiŜjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Parlament
dwar il-kwittanza, inkluŜa l-proëedura għall-kwittanza interna, u għall-miŜuri
l-oħra li jakkumpanjaw jew li jimplimentaw dawn id-deëiŜjonijiet;
2. għall-għeluq, il-preŜentazzjoni u l-verifika tal-kontijiet finanzjarji u tal-karti
tal-bilanë ta' l-Unjoni, ta' l-istituzzjonijiet tagħha u ta' l-entitajiet iffinanzjati
minnha, inkluŜa d-deëiŜjoni dwar liema approprjazzjonijiet għandhom
jingħaddu ma' tas-sena ta' wara u s-saldu tal-bilanëi;
3. għall-kontoll ta' l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment;
4. għall-monitoraāā ta' l-effettività fl-infiq tat-tipi differenti ta' ffinanzjar
Komunitarju fl-implimentazzjoni tal-politiki ta' l-Unjoni;
5. għall-indagar dwar frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baāit ta' lUnjoni, għall-miŜuri li għandhom bħala skop il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni
ta' dawn il-kaŜijiet, u għall-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji ta' l-Unjoni
b'mod āenerali;
6. għar-relazzjonijiet mal-Qorti ta' l-Awdituri, għall-ħatra tal-membri tagħha u
għall-konsiderazzjoni tar-rapporti tagħha;
7. għar-Regolament Finanzjarju għal dak li għandu x'jaqsam ma' limplimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baāit.
VI.Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji
Kumitat responsabbli:
1. għall-politiki ekonomiëi u monetarji ta' l-Unjoni, għall-operat ta' l-Unjoni
Ekonomika u Monetarja u għas-sistema monetarja u finanzjarja Ewropea
(inkluŜi r-relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet
rilevanti);
2. għall-moviment ħieles tal-kapital u tal-pagamenti (pagamenti trans-fruntiera,
Ŝona ta' pagament uniku, bilanë ta' pagamenti, moviment ta' kapital u politika
ta' self u tislif, kontroll tal-moviment ta' kapital li āej minn pajjiŜi terzi, miŜuri
li għandhom bħala skop li jinkoraāāixxu l-esportazzjoni tal-kapital ta' lUnjoni);
3. għas-sistema internazzjonali monetarja u finanzjarja (inkluŜi r-relazzjonijiet
ma' l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet finanzjarji u monetarji);
4. għar-regoli dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna Statali jew pubblika;
5. għad-dispoŜizzjonijiet fiskali;
6. għar-regolamentazzjoni u s-superviŜjoni ta' servizzi, istituzzjonijiet u swieq
finanzjarji, inkluŜ ir-rappurtaāā finanzjarju, il-verifika, ir-regoli dwar ilkontabilità, it-tmexxija ta' kumpaniji u kwistjonijiet oħra marbuta mal-liāi
dwar il-kumpaniji u li jikkonëernaw speëifikament is-servizzi finanzjarji.
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VII.Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soëjali
Kumitat responsabbli:
1. għall-politika ta' l-impjiegi u l-aspetti kollha tal-politika soëjali, bħalma huma
l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sigurtà soëjali u l-protezzjoni soëjali;
2. għall-miŜuri ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol;
3. għall-Fond Soëjali Ewropew;
4. għall-politika tat-taħriā vokazzjonali, inkluŜi l-kwalifiki professjonali;
5. għall-moviment ħieles tal-ħaddiema u tal-pensjonanti;
6. għad-djalogu soëjali;
7. għall-forom kollha ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq taxxogħol ħlief għad-diskriminazzjoni sesswali;
8. għar-relazzjonijiet:
-

maë-êentru Ewropew għall-IŜvilupp tat-Taħriā Vokazzjonali
(Cedefop),

-

mal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonjiet ta' l-Għajxien
u tax-Xogħol,

-

mal-Fondazzjoni Ewropea ghat-Taħriā,

-

ma' l-Agenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post taxXogħol;

kif ukoll għar-relazzjonijiet ma' entitajiet oħra rilevanti ta' l-UE u ma'
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.
VIII.Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kumitat responsabbli:
1. għall-politika ambjentali u għall-miŜuri ta' protezzjoni ta' l-ambjent, b'mod
partikulari dawk li jikkonëernaw:
a) it-tniāāis ta' l-arja, tal-ħamrija u ta' l-ilma, l-immaniāājar u r-riëiklaāā
ta' l-iskart, is-sustanzi u l-taħlitiet perikoluŜi, il-livelli tal-ħsejjes, ilbidla fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità,
b) l-iŜvilupp sostenibbli,
c) il-miŜuri u l-ftehimiet internazzjonali u reājunali għall-protezzjoni ta' lambjent,
d) it-tiswija ta' ħsara ambjentali,
e) il-protezzjoni ëivili,
f) l-Aāenzija Ewropea għall-Ambjent;
g) l-Aāenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiëi;
2. għas-saħħa pubblika, b'mod partikulari:
a) il-programmi u l-miŜuri speëifiëi fil-qasam tas-saħħa pubblika,
b) il-prodotti farmaëewtiëi u koŜmetiëi,
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c) l-aspetti tas-saħħa tat-terroriŜmu bijoloāiku,
d) l-Aāenzija Ewropea għall-Valutazzjoni tal-Prodotti Mediëinali u ëêentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard;
3. għall-kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel, b'mod partikulari:
a) it-tikkettar u s-sikurezza tal-prodotti ta' l-ikel,
b) il-leāiŜlazzjoni veterinarja dwar il-protezzjoni mir-riskji għas-saħħa
tal-bniedem; il-kontrolli ta' saħħa pubblika fuq il-prodotti ta' l-ikel u
fuq is-sistemi tal-produzzjoni ta' l-ikel,
c) l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà ta' l-Ikel u l-Uffiëju Ewropew għallIkel u s-Servizzi Veterinarji.
IX.Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija
Kumitat responsabbli:
1. għall-politika industrijali ta' l-Unjoni u għall-applikazzjoni ta' teknoloāiji
āodda, inkluŜi l-miŜuri li għandhom x'jaqsmu ma' l-intrapriŜi Ŝgħar u medji;
2. għall-politika ta' l-Unjoni dwar ir-riëerka, inluŜ it-tixrid u l-esplojtazzjoni tarriŜultati tar-riëerka;
3. għall-politika spazjali;
4. għall-attivitajiet taë-êentru ta' Riëerka Konāunta u ta' l-Uffiëju êentrali għallKejl Nukleari, kif ukoll il-JET, l-ITER u proāetti oħra fl-istess qasam;
5. għall-miŜuri Komunitarji fil-qasam tal-politika ta' l-enerāija b'mod āenerali,
għas-sigurtà tal-provista ta' l-enerāija u għall-effiëjenza ta' l-enerāija, inkluŜ ittwaqqif u l-iŜvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-infrastruttura ta'
l-enerāija;
6. għat-Trattat Euratom u l-Aāenzija ta' Provista tal-Euratom; għas-sigurtà
nukleari, għall-għeluq ta' l-istabbilimenti nukleari u għat-tneħħija ta' l-iskart
fis-settur nukleari;
7. għas-soëjetà ta' l-informazzjoni u għat-teknoloāija ta' l-informazzjoni, inkluŜ
it-twaqqif u l-iŜvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-infrastruttura
tat-telekomunikazzjoni.
X.Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Kumitat responsabbli:
1. għall-koordinazzjoni fuq livell Komunitarju tal-leāiŜlazzjoni nazzjonali filqasam tas-suq intern u għall-Unjoni doganali, b'mod partikulari:
a) il-moviment ħieles tal-merkanzija, inkluŜa l-armonizzazzjoni ta' listandards tekniëi,
b) id-dritt li wieħed jiftaħ negozju jew jagħti servizz,
c) il-libertà ta' l-għoti ta' servizzi, ħlief fis-settur finanzjarju u fis-settur
postali;
2. għall-miŜuri li għandhom bħala skop l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' affarijiet
li jistgħu jkunu ta' xkiel għall-operat tas-suq intern;
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3. għall-promozzjoni u l-ħarsien ta' l-interessi ekonomiëi tal-konsumatur, ħlief
għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u s-sigurtà ta' l-ikel, filkuntest tat-twaqqif tas-suq intern.
XI.Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu
Kumitat responsabbli:
1. għall-kswistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-iŜvilupp ta' politika komuni
għat-trasport ferrovjarju, fuq it-toroq, f'passaāāi ta' l-ilma interni, bil-baħar u
bl-ajru, b'mod partikulari:
a) għar-regoli komuni applikabbli għat-trasport fl-Unjoni Ewropea,
b) għat-twaqqif u l-iŜvilupp ta' networks trans-Ewropej fil-qasam ta' linfrastruttura tat-trasport,
c) għall-għoti ta' servizzi ta' trasport u għar-relazzjonijiet ma' pajjiŜi terzi
fil-qasam tat-trasport,
d) għas-sigurtà tat-trasport,
e) għar-relazzjonijiet ma' entitajiet u organizzazzjonijiet internazzjonali
tat-trasport;
2. għas-servizzi postali;
3. għat-turiŜmu.
XII.Kumitat għall-IŜvilupp Reājonali
Kumitat responsabbli:
għall-politika reājonali u ta' koeŜjoni, b'mod partikulari:
a) il-Fond Ewropew għall-IŜvilupp Reājonali, il-Fond għall-KoeŜjoni u listrumenti l-oħra tal-politika reājonali ta' l-Unjoni,
b) il-valutazzjoni ta' l-effett ta' politiki oħra Ewropej fuq il-koeŜjoni ekonomika u
soëjali,
c) il-koordinazzjoni ta' l-istrumenti strutturali ta' l-Unjoni,
d) ir-reājuni u l-gŜejjer l-aktar imbiegħda, kif ukoll il-koperazzjoni trans-fruntiera
u bejn ir-reājuni,
e) ir-relazzjonijiet mal-Kumitat għar-Reājuni, l-organizzazzjonijiet ta'
koperazzjoni bejn ir-reājuni u l-awtoritajiet reājonali.
XIII.Kumitat għall-Agrikultura u l-IŜvilupp Rurali
Kumitat responsabbli:
1. għall-operat u l-iŜvilupp tal-politika agrikola komuni;
2. għall-iŜvilupp rurali, inkluŜi l-attivitajiet ta' l-istrumenti finanzjarji rilevanti;
3. għal-leāiŜlazzjoni dwar:
a) kwistjonijiet veterinarji u li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti u
ma' l-għalf kompost, kemm-il darba dawn il-miŜuri ma jkunux intiŜi
sabiex titħares s-saħħa tal-bniedem,
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b) it-trobbija u l-benesseri ta' l-annimali;
4. għat-titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli;
5. għall-provvista ta' materja prima għall-agrikoltura;
6. għall-Uffiëëju Komunitarju għall-Varjetajiet tal-Pjanti;
7. għall-foresti.
XIV.Kumitat għas-Sajd
Kumitat responsabbli:
1. għall-operat u l-iŜvilupp tal-politika komuni tas-sajd u għall-amministrazzjoni
tagħha;
2. għall-konservazzjoni tar-riŜorsi tas-sajd;
3. għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd;
4. għall-politika strutturali fis-setturi tas-sajd u l-akwakultura, inkluŜi listrumenti finanzjarji għall-għajnuna fis-sajd;
5. għall-ftehimiet internazzjonali dwar is-sajd.
XV.Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Kumitat responsabbli:
1. għall-aspetti kulturali ta' l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari:
a) it-titjib fil-konoxxenza u fid-disseminazzjoni tal-kultura,
b) il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika,
c) il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-patrimonju kulturali, l-iskambji
kulturali u l-kreazzjoni artistika;
2. għall-politika ta' l-Unjoni fil-qasam ta' l-edukazzjoni, inkluŜ il-qasam ta'
edukazzjoni ogħla fl-Ewropa, il-promozzjoni tas-sistema ta' skejjel Ewropej u
t-tagħlim tul il-ħajja;
3. għall-politika awdjoviŜiva u l-aspetti kulturali u edukattivi tas-soëjetà ta' linformazzjoni;
4. għall-politika dwar iŜ-ŜgħaŜagħ u l-iŜvilupp ta' politika għall-isport u għallattivitajiet rikreattivi;
5. għall-politika ta' l-informazzjoni u tal-midja;
6. għall-koperazzjoni ma' pajjiŜi terzi fl-oqsma tal-kultura u l-edukazzjoni u
għar-relazzjonijiet ma' l-organizzazzjonijiet u l-entitajiet internazzjonali
kkonëernati.
XVI.Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat responsabbli:
1. għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Liāi Ewropea, għall-qbil ta' l-atti ta'
l-Unjoni Ewropea mal-leāiŜlazzjoni primarja, b'mod partikulari l-għaŜla talbaŜi legali u r-rispett tal-prinëipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;
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2. għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liāi internazzjonali, għal dak li
jikkonëerna l-Unjoni Ewropea;
3. għas-simplifikazzjoni tal-liāi Ewropea, b'mod partikulari l-proposti leāiŜlattivi
għall-kodifikazzjoni uffiëjali tagħha;
4. għall-protezzjoni legali tad-drittijiet u l-prerogattivi tal-Parlament, inkluŜa lparteëipazzjoni tal-Parlament f'kawŜi miftuħa fil-Qorti tal-Āustizzja u l-Qorti
tal-Prim' Istanza;
5. għall-atti Komunitarji li jaffettwaw il-liāijiet ta' l-Istati Membri, b'mod
partikulari fl-oqsma:
a) tal-liāi ëivili u kummerëjali,
b) tal-liāi dwar il-kumpaniji,
c) tal-liāi dwar il-proprjetà intellettwali,
d) tal-liāi proëedurali;
6. għall-miŜuri rigward il-koperazzjoni āudizzjarja u amministrattiva fil-qasam
ëivili;
7. għar-responsabbiltà ambjentali u għas-sanzjonijiet applikabbli għal delitti
kontra l-ambjent;
8. għall-kwistjonijiet etiëi li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloāiji āodda, blapplikazzjoni tal-proëedura b'kumitati assoëjati mal-kumitati rilevanti;
9. għall-Istatut tal-Membri u għar-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet
Ewropej;
10. għall-privileāāi u l-immunitajiet, kif ukoll għall-verifika tal-kredenzjali talMembri;
11. għall-organizzazzjoni u għall-istatut tal-Qorti tal-Āustizzja;
12. għall-Uffiëëju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern.
XVII.Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern
Kumitat responsabbli:
1. għall-protezzjoni tad-drittijiet taë-ëittadini fit-territorju ta' l-Unjoni, taddrittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, inkluŜa l-protezzjoni talminoranzi, kif stipulat fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' lUnjoni Ewropea;
2. għall-miŜuri meħtieāa fil-ālieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, ħlief iddiskrimazzjoni sesswali jew id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fissuq tax-xogħol;
3. għal-leāiŜlazzjoni fl-oqsma tat-trasparenza u tal-protezzjoni tal-persuni fiŜiëi
f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iproëessar ta' informazzjoni personali;
4. għat-twaqqif u l-iŜvilupp ta' Ŝona ta' liberta`, sigurtà u āustizzja, b'mod
partikulari:
a) miŜuri li għandhom x'jaqsmu mad-dħul u l-moviment tal-persuni, ma'
l-asil u l-migrazzjoni,
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b) miŜuri li għandhom x'jaqsmu mal-āestjoni integrata tal-fruntieri
komuni,
c) miŜuri li għandhom x'jaqsmu mal-koperazzjoni tal-pulizija u malkoperazzjoni āudizjarja fil-qasam kriminali;
5. għall-Osservatorju Ewropew għad-Drogi u t-Tossikodipendenza u l-Aāenzija
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, l-Europol, l-Eurojust, iëCepol u entitajiet u aāenziji oħra li joperaw fl-istess qasam;
6. għad-determinazzjoni ta' riskju evidenti ta' ksur gravi, min-naħa ta' Stat
Membru, tal-prinëipji li huma komuni għall-Istati Membri.
XVIII.Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Kumitat responsabbli:
1. għall-aspetti istituzzjonali tal-proëess ta' intergrazzjoni Ewropea, b'mod
partikulari fil-qafas tal-preparazzjoni u tal-ħidma tal-konvenzjonijiet u lkonferenzi intergovernattivi;
2. għall-implimentazzjoni tat-Trattat tal-UE u għall-evalwazzjoni ta' l-operat
tiegħu;
3. għall-konsegwenzi istituzzjonali tan-negozjati tat-tkabbir ta' l-Unjoni;
4. għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, inkluŜ l-eŜami tal-ftehimiet
interistituzzjonali skond l-Artikolu 127(2) tar-Regoli ta' Proëedura, minħabba
li jridu jiāu approvati mill-Parlament;
5. għall-proëedura elettorali uniformi;
6. għall-partiti politiëi fuq livell Ewropew, mingħajr preāudizzju għallkompetenzi tal-Bureau;
7. għad-determinazzjoni ta' l-eŜistenza ta' ksur gravi u persistenti, min-naħa ta'
Stat Membru, tal-prinëipji li huma komuni għall-Istati Membri;
8. għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regoli ta' Proëedura u l-proposti
għal emendi għar-Regoli.
XIX.Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kumitat responsabbli:
1. għad-definizzjoni, il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa flUnjoni u għall-miŜuri Komunitarji relatati;
2. għall-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa f'pajjiŜi terzi;
3. għall-politika ta' opportunitajiet indaqs, inkluŜa l-ugwaljanza bejn l-irāiel u nnisa għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u ttrattament fuq il-post tax-xogħol;
4. għall-eliminazzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni sesswali;
5. għall-implimentazzjoni u aktar Ŝvilupp fil-qasam tal-gender mainstreaming
fis-setturi kollha;
6. għas-segwitu u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet u konvenzjonijiet
internazzjonali li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tan-nisa;
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7. għall-politika ta' informazzjoni dwar in-nisa.
XX.Kumitat għall-Petizzjonijiet
Kumitat responsabbli:
1. għall-petizzjonijiet;
2. għar-relazzjonijiet ma' l-Ombudsman Ewropew.
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ANNESS VIII Dokumenti u informazzjoni kunfidenzjali u sensittivi
A.EŜami ta' dokumenti kunfidenzjali mibgħuta lill-Parlament
Proëedura għall-eŜami ta' dokumenti kunfidenzjali mibgħuta lill-Parlament
Ewropew25
1.
B'dokumenti kunfidenzjali nfissru dokumenti u informazzjoni li għalihom
il-pubbliku jista' ma jingħatax aëëess, skond l-Artikolu 4 tar-Regolament talParlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1049/2001, u għandhom jinkludu
dokumenti sensittivi kif iddefiniti fl-Artikolu 9 tar-Regolament.
Meta waħda mill-istituzzjonijiet ikollha dubju dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti
li jaslu l-Parlament, il-kaŜ għandu jitressaq quddiem il-Kumitat Interistituzzjonali,
skond l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
Meta dokumenti kunfidenzjali jintbagħtu lill-Parlament, ië-Chairman tal-Kumitat
Parlamentari responsabbli għandu awtomatikament japplika l-proëedura ta'
kunfidenzjalità kif stipulat fil-paragrafu 3 hawn taħt.
Regoli oħra rigward il-protezzjoni ta' dokumenti kunfidenzjali għandhom jiāu adottati
mis-Sessjoni Plenarja fuq il-baŜi ta' proposta mill-Bureau u għandhom ikunu annessi
mar-Regoli ta' Proëedura. Dawn ir-regoli għandhom jagħtu kaŜ tal-kuntatti malKummissjoni u l-Kunsill.
2.
Kwalunkwe kumitat tal-Parlament Ewropew għandu jkun jista' japplika lproëedura ta' kunfidenzjalità għal xi biëëa informazzjoni jew dokument, jekk jintalab
li jagħmel dan bil-kliem jew bil-kitba minn wieħed mill-membri tiegħu. Maāāoranza
ta' Ŝewā terzi tal-membri hija meħtieāa sabiex tiāi applikata l-proëedura ta'
kunfidenzjalità.
3.
Malli ë-Chairman tal-kumitat jiddikkjara li l-proëeduri huma kunfidenzjali,
l-aëëess għal dawn għandu jingħata biss lill-Membri tal-kumitat u lill-uffiëjali u
esperti li āew nominati minn qabel mië-Chairman u li l-preŜenza tagħhom tkun
assolutament meħtieāa.
Id-dokumenti għandhom jingħataw numru u għandhom jitqassmu fil-bidu ta' kull
laqgħa u jināabru fl-aħħar. M'għandhom jittieħdu l-ebda noti jew bla dubju kopji
fotostatiëi tad-dokumenti.
Id-diskussjoni dwar punt trattat skond il-proëedura ta' kunfidenzjalità m'għandhiex
tissemma fil-minuti tal-laqgħa. Id-deëiŜjoni rilevanti biss, jekk tittieħed, tista'
titniŜŜel.
4.
Tliet membri ta' kumitat li applika l-proëedura kunfidenzjali jistgħu
jagħmlu talba biex jiāi kkunsidrat ksur ta' kunfidenzjalità, u din it-talba tista' titniŜŜel
fl-aāenda. B'maāāoranza tal-membri, il-kumitat jista' jiddeëiedi li t-talba biex jiāi
kkunsidrat kaŜ ta' ksur ta' kunfidenzjalità titniŜŜel fl-aāenda ta' l-ewwel laqgħa li tiāi
wara d-data li fiha li din it-talba tiāi ppreŜentata lill-president tal-kumitat.
25

Adottata bid-deëiŜjoni tal-Parlament tal-15 ta' Frar 1989 u emendata bid-deëiŜjoni
tat-13 ta' Novembru 2001.
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5.
Pieni: F'kaŜ ta' ksur tar-regoli, ië-Chairman tal-kumitat, wara
konsultazzjoni mal-Viëi Chairman, għandu jiddeëiedi x'għandha tkun il-piena li
tingħata (twissija, tkeëëija mill-kumitat għal perjodu qasir jew twil, jew għal kollox).
Il-membru kkonëernat jista' jagħmel appell kontra din id-deëiŜjoni mingħajr ma jiāi
sospiŜ. Dan l-appell għandu jiāi eŜaminat mill-Konferenza tal-Presidenti talParlament Ewropew flimkien mal-Bureau ta' l-uffiëëju kkonëernat. Id-deëiŜjoni talmaāāoranza tkun finali.
Jekk ikun hemm prova li uffiëjal naqas minn dmiru f'dak li għandu x'jaqsam marrispett tal-kunfidenzjalità, għandhom jiāu applikati l-pieni msemmija fir-Regolamenti
tal-Persunal.
B.Aëëess tal-Parlament għal informazzjoni sensittiva fil-qasam tal-politika tassigurtà u d-difiŜa
Ftehima Interistituzzjonali ta' l-20 ta' Novembru 2002 bejn il-Parlament Ewropew u lKunsill dwar l-aëëess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva talKunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa26
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL,
Billi:
(1)
L-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jgħid li l-Presidenza talKunsill għandha tikkonsulta l-Parlament Ewropew rigward l-aspetti ewlenin u lgħaŜliet baŜiëi tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni u fl-istess ħin għandha
tiŜgura li l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew jiāu kkunsidrati kif jixraq. Dan lArtikolu jistipula wkoll li l-Parlament Ewropew għandu jiāi infurmat regolarment
mill-Presidenza tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-iŜvilupp tal-Politika Barranija u
ta' Sigurtà Komuni. Għandu jiāi introdott mekkaniŜmu li jiŜgura l-implimentazzjoni
ta' dawn il-prinëipji f'dan il-qasam.
(2)
Minħabba n-natura speëifika u l-kontenut partikolarment delikat ta' ëerta
informazzjoni ta' kunfidenzjalità għolja fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa,
għandhom jiāu introdotti miŜuri speëjali għall-immaniāājar ta' dokumenti b'dan it-tip
ta' informazzjoni.
(3)
Bi qbil ma' l-Artikolu 9(7) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 rigward l-aëëess pubbliku
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni27, il-Kunsill
għandu jgħarraf lill-Parlament Ewropew b'dokumenti sensittivi, skond it-tifsira ta' lArtikolu 9(1) ta' dak ir-Regolament, dejjem skond il-ftehimiet milħuqa bejn listituzzjonijiet.
(4)
Fil-biëëa l-kbira ta' l-Istati Membri hemm mekkaniŜmi speëifiëi li
jirregolaw il-komunikazzjoni u l-immaniāājar ta' informazzjoni klassifikata bħala
kunfidenzjali bejn il-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali. Din il-Ftehima
Interistituzzjonali għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew bi trattament li jkun
ispirat mill-aqwa prattiëi ta' l-Istati Membri,
26
27

ĀU C 298, 30.11.2002, p. 1.
ĀU L 145, 31.5.2001, p. 43.
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LAĦQU DIN IL-FTEHIMA INTERISTITUZZJONALI:
1.Għan
1.1
Din il-Ftehima Interistituzzjonali hija marbuta ma' l-aëëess tal-Parlament
Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u
d-difiŜa, jiāifieri informazzjoni klassifikata bħala "TRÈS SECRET/TOP SECRET",
"SECRET" jew "CONFIDENTIAL", ikunu xi jkunu l-oriāini, il-mezz ta'
komunikazzjoni jew l-istat ta' kompletezza tad-dokument, kif ukoll mal-mod kif jiāu
mmaniāājati d-dokumenti hekk ikklassifikati.
1.2
Informazzjoni minn Stat terz jew minn organizzazzjoni internazzjonali
għandha tiāi kkomunikata bl-approvazzjoni ta' l-Istat jew l-organizzazzjoni
kkonëernati.
Meta l-informazzjoni minn Stat Membru tasal għand il-Kunsill mingħajr restrizzjoni
espliëita fuq kif għandha tiāi kkomunikata lill-istituzzjonijiet l-oħra ħlief għall-mod
kif hi klassifikata, għandhom japplikaw ir-regoli tat-taqsimiet 2 u 3 ta' din il-Ftehima
Interistituzzjonali. Il-bqija, din l-informazzjoni għandha tiāi kkomunikata blapprovazzjoni ta' l-Istat Membru kkonëernat.
Fil-kaŜ li jirrifjuta li jikkomunika informazzjoni minn Stat terz, minn organizzazzjoni
internazzjonali jew minn Stat Membru, il-Kunsill għandu jagħti r-raāunijiet għala qed
jirrifjuta.
1.3
Id-dispoŜizzjonijiet ta' din il-Ftehima Interistituzzjonali għandhom
japplikaw skond il-liāi fis-seħħ u bla ħsara għad-DeëiŜjoni 95/167/KE, Euratom,
KEFA tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tad-19 ta' April 1995 fuq
id-dispoŜizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-applikazzjoni tad-dritt ta' inkjesta28 talParlament Ewropew u bla ħsara għall-arranāamenti eŜistenti, speëjalment għallFtehima Interistituzzjonali tas-6 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill
u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baāitarja u t-titjib tal-proëedura baāitarja.29
2.Regoli āenerali
2.1
IŜ-Ŝewā istituzzjonijiet għandhom jaāixxu skond id-dmirijiet reëiproëi ta'
koperazzjoni sinëiera u fiduëja reëiproka kif ukoll bi qbil mad-dispoŜizzjonijiet
rilevanti tat-Trattat. Il-komunikazzjoni u l-immaniāājar ta' l-informazzjoni koperta
b'din il-Ftehima Interistituzzjonali għandhom jirrispettaw l-interessi li lklassifikazzjoni tfittex li tipproteāi, u b'mod partikolari l-interess pubbliku f'dak li
għandu x'jaqsam mas-sigurtà u d-difiŜa ta' l-Unjoni Ewropea jew ta' wieħed jew iktar
mill-Istati Membri, jew fl-immaniāājar ta' kriŜi kemm militari kif ukoll mhux militari.
2.2
Fuq talba ta' waħda mill-persuni msemmija f'punt 3.1, il-Presidenza talKunsill jew is-Segretarju Āenerali/ir-RappreŜentant Għoli għandhom jinfurmawhom
fil-ħin dwar kwalunkwe informazzjoni sensittiva meħieāa għall-eŜerëitar tas-setgħat
mogħtija lill-Parlament Ewropew mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fl-oqsma li
għandhom x'jaqsmu mal-Ftehima Interistituzzjonali. Wieħed għandu jagħti kaŜ ta' linteress pubbliku fi kwestjonijiet marbutin mas-sigurtà u d-difiŜa ta' l-Unjoni Ewropea
28
29

ĀU L 113, 19.5.1995, p. 2.
ĀU C 172, 18.6.1999, p. 1.
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jew ta' wieħed jew iktar mill-Istati Membri, jew ta' l-immaniāājar ta' kriŜi kemm
militari kif ukoll mhux militari, bi qbil ma' l-arranāamenti stipulati fit-tielet taqsima.
3.Arranāamenti għall-aëëess għall-informazzjoni sensittiva u l-immaniāājar
tagħha
3.1
Fil-kuntest ta' din il-Ftehima Interistituzzjonali, il-President tal-Parlament
Ewropew jew ië-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet talBniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' DifiŜa jistgħu jitolbu li l-Presidenza talKunsill jew is-Segretarju Āenerali/ir-RappreŜentant Għoli jgħaddu informazzjoni
dwar l-iŜviluppi fil-qasam tal-politka Ewropea tas-sigurtà u d-difiŜa lil dan il-kumitat,
inkluŜa informazzjoni sensittiva li għaliha japplika l-punt 3.3.
3.2
Fil-kaŜ ta' kriŜi jew fuq it-talba tal-President tal-Parlament Ewropew jew
taë-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, ilPolitika Komuni ta' Sigurtà u ta' DifiŜa, din l-informazzjoni għandha tiāi pprovduta
kemm jista' jkun malajr.
3.3
F'dan il-qafas, il-President tal-Parlament Ewropew u kumitat speëjali
presedut mië-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet talBniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' DifiŜa u magħmul minn erba' membri
maħturin mill-Konferenza tal-Presidenti, għandhom jiāu mgħarrfa mill-Presidenza talKunsill jew mis-Segretarju Āeneral/mir-RappreŜentant Għoli dwar il-kontenut ta' linformazzjoni sensittiva, meta dan ikun meħtieā għall-eŜerëitar tas-setgħat mogħtija
lill-Parlament Ewropew mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fil-qasam kopert millFtehima Intersistituzzjonali. Il-President tal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Speëjali
jistgħu jitolbu li jikkonsultaw id-dokumenti kkonëernati fl-uffiëëji tal-Kunsill.
Fejn ikun xieraq u possibbli, fid-dawl tan-natura u l-kontenut ta' l-informazzjoni jew
tad-dokumenti kkonëernati, dawn għandhom ikunu aëëessibbli għall-President talParlament Ewropew li għandu jagħŜel waħda minn dawn il-possibilitajiet:
a) informazzjoni intenzjonata għaë-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet
Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurta`u ta' DifiŜa;
b) aëëess għal informazzjoni riŜervata għall-Membri tal-Kumitat għall-Affarijiet
Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Politika Komuni ta' Sigurtà u ta' DifiŜa;
c) diskussjoni fil-Kumitat ta' l-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet tal-Bniedem, IlPolitika Komuni ta' Sigurtà u ta' DifiŜa, laqgħat bil-magħluq, bi qbil malmiŜuri li jistgħu jvarjaw skond il-livell ta' kunfidenzjalità involuta;
d) komunikazzjoni tad-dokumenti li minn hemm tneħħiet informazzjoni skond illivell ta' segretezza mitlub.
Dawn il-possibilitajiet mhumiex applikabbli jekk l-informazzjoni sensittiva tkun
klassifikata bħala "TRÈS SECRET/TOP SECRET".
Fir-rigward ta' informazzjoni jew ta' dokumenti klassifikati "SECRET" jew
"CONFIDENTIAL", l-għaŜla ta' waħda minn dawn il-possibilitajiet mill-President talParlament Ewropew għandha ssir bi qbil minn qabel mal-Kunsill.
L-informazzjoni jew id-dokumenti kkonëernati m'għandhomx jiāu ppubblikati jew
mgħoddija lil persuni terzi.
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4.DispoŜizzjonijiet finali
4.1
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, kull wieħed min-naħa tiegħu,
għandhom jieħdu l-miŜuri kollha meħtieāa sabiex jiŜguraw li din il-Ftehima
Interistituzzjonali tiāi implimentata, inkluŜi l-passi meħtieāa għall-protezzjoni talpersuni involuti.
4.2
IŜ-Ŝewā istituzzjonijiet iridu li jiddiskutu Ftehimiet Interistituzzjonali
kumparabbli li jikkonëernaw informazzjoni klassifikata bħala konfidenzjali f'oqsma
oħra ta' l-attivitajiet tal-Kunsill, bil-kundizzjoni li d-dispoŜizzjonijiet ta' din il-Ftehima
Interistituzzjonali ma joħolqux preëedent għal oqsma oħra ta' attivitajiet ta' l-Unjoni
jew tal-Komunità, u ma jaffettwawx il-mertu ta' kwalunkwe Ftehima
Interistituzzjonali oħra.
4.3
Din il-Ftehima Interistituzzjonali għandha tiāi eŜaminata minn waħda miŜŜewā istituzzjonijiet, fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba permezz ta' l-implimentazzjoni
tagħha.
Anness
Din il-Ftehima Interistituzzjonali għandha tiāi implimentata b'konformità marregolamenti rilevanti applikabbli, b'mod partikulari mal-prinëipju li jistabbilixxi li lkunsens ta' min ipprovda l-informazzjoni oriāinali huwa kundizzjoni meħtieāa biex
tiāi kkomunikata informazzjoni klassifikata bħala kunfidenzjali kif stipulat fil-punt
1.2.
Il-konsultazzjoni ta' dokumenti sensittivi mill-Membri tal-Kumitat Speëjali talParlament Ewropew għandha ssir f'sala mgħammra b'miŜuri ta' sigurtà fil-bini talKunsill.
Din il-Ftehima Interistituzzjonali għandha tidħol fis-seħħ wara li l-Parlament
Ewropew ikun adotta miŜuri ta' sigurtà interni li huma konformi mal-prinëipji stipulati
fil-punt 2.1 u jaqblu mal-prinëipji ta' l-isituzzjonijiet l-oħra sabiex ikun hemm
garanzija ta' livell ekwivalenti ta' ħarsien ta' l-informazzjoni sensittiva kkonëernata.
ê.Implimentazzjoni tal-Ftehima Interistituzzjonali li tirregola l-aëëess talParlament għal informazzjoni sensittiva fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u ddifiŜa
Id-deëiŜjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2002 dwar l-implimentazzjoni
ta' Ftehim Interistituzzjonali li tirregola l-aëëess tal-Parlament Ewropew għal
informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa30
IL-PARLAMENT EWROPEW,
wara li kkunsidra l-Artikolu 9, b'mod partikulari l-paragrafi 6 u 7 tiegħu, kif ukoll irRegolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta'
Mejju 2001 dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, talKunsill u tal-Kummissjoni31,
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wara li kkunsidra l-punt 1 ta' l-Anness VIII, taqsima A tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu,
wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tad-DeëiŜjoni tal-Bureau tat-28 ta' Novembru 2001
dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament32,
wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
dwar l-aëëess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill filqasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa,
wara li kkunsidra l-proposta tal-Bureau,
wara li kkunsidra n-natura speëifika u l-kontenut partikolarment sensittiv ta' xi
informazzjoni kunfidenzjali ħafna fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa,
billi, skond id-dispoŜizzjonijiet li qablu fuqhom l-istituzzjonijiet, il-Kunsill huwa
mistenni li jara li l-informazzjoni dwar id-dokumenti sensittivi tkun disponibbli għallParlament,
billi l-Membri tal-Parlament Ewropew li qegħdin fil-kumitat speëjali mwaqqaf
permezz tal-Ftehima Interistituzzjonali jridu jingħataw aëëess għad-dokumenti
sensittivi, skond il-prinëipju tal-"bŜonn li wieħed ikun jaf",
wara li kkunsidra l-bŜonn li jiāu stabbiliti miŜuri speëifiëi biex il-Parlament jirëievi,
jipproëessa u jipproteāi informazzjoni sensittiva mibgħuta mill-Kunsill, mill-Istati
Membri, minn Stati terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali,
IDDEêIEDA:
Artikolu 1
Din id-DeëiŜjoni tadotta l-miŜuri meħtieāa biex tiāi implimentata l-Ftehima
Interistituzzjonali li tirregola l-aëëess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni
sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiŜa.
Artikolu 2
It-talbiet tal-Parlament għall-aëëess għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill
għandhom jiāu proëessati mill-Kunsill b'mod li jaqbel mar-regoli rilevanti. Jekk iddokumenti mitluba tħejjew minn istituzzjonijiet oħra, minn Stati Membri, minn pajjiŜi
terzi jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali, dawn id-dokumenti għandhom
jintbagħtu biss bl-approvazzjoni ta' l-istituzzjonijiet, l-Istati jew l-organizzazzjonijiet
kkonëernati.
Artikolu 3
Il-President tal-Parlament għandu jkun responsabbli mill-implimentazzjoni talFtehima Interistituzzjonali fi ħdan l-Istituzzjoni.
F'dan is-sens, għandu jieħu l-miŜuri meħtieāa biex jiggarantixxi li l-informazzjoni li
tasallu direttament mill-President tal-Kunsill jew mis-Segretarju Āenerali/
RappreŜentant Għoli, jew informazzjoni miksuba waqt il-konsultazzjoni taddokumenti sensittivi fil-bini tal-Kunsill, jiāu ttrattati b'mod kunfidenzjali.
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Artikolu 4
Meta l-President tal-Parlament jew ië-Chairman tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,
id-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sigurtà Komuni u l-Politika tad-DifiŜa jitlob lillPresidenza tal-Kunsill jew lis-Segretarju Āenerali/lir-RappreŜentant Għoli biex
jipprovdu informazzjoni sensittiva lill-Kumitat Speëjali mwaqqaf permezz talFtehima Interistituzzjonali, l-informazzjoni għandha tiāi pprovduta kemm jista' jkun
malajr. Għal dan il-għan, il-Parlament għandu jħejji sala apposta għal-laqgħat li
għandhom x'jaqsmu ma' l-informazzjoni sensittiva. Is-sala għandha tintgħaŜel bilgħan li tiggarantixxi livell ta' protezzjoni ekwivalenti għall-livell stipulat għal dan ittip ta' laqgħat bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2001/264/KE tad-19 ta' Marzu 200133 li
adottat ir-regolamenti tal-Kunsill dwar is-sigurtà.
Artikolu 5
Il-laqgħa ta' informazzjoni preseduta mill-President tal-Parlament jew mië-Chairman
tal-kumitat imsemmi hawn fuq għandha ssir bil-magħluq.
Bl-eëëezzjoni ta' l-erba' Membri maħturin mill-Konferenza tal-Presidenti, għandu
jingħata aëëess għas-sala tal-laqgħa biss lill-uffiëjali li, minħabba dmirijiethom jew
minħabba eŜiāenzi tas-servizz āew awtorizzati li jidħlu fis-sala tal-laqgħa fuq il-baŜi
tal-prinëipju tal-"bŜonn li wieħed ikun jaf".
Artikolu 6
Skond il-paragrafu 3.3 tal-Ftehima Interistituzzjonali msemmija hawn fuq, meta lPresident tal-Parlament jew ië-Chairman tal-kumitat imsemmi hawn fuq jiddeëiedi li
jitlob l-awtorizzazzjoni biex jikkonsulta dokumenti li fihom informazzjoni sensittiva,
dik il-konsultazzjoni għandha ssir fil-bini tal-Kunsill.
Id-dokumenti għandhom jiāu kkonsultati fuq il-post fi kwalunkwe versjoni li tkun
disponibbli.
Artikolu 7
Il-Membri tal-Parlament li għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat ta' informazzjoni jew li
għandhom aëëess għal dokumenti sensittivi għandhom jiāu soāāetti għal proëedura ta'
awtorizzazzjoni bħal dik li jgħaddu minnha l-Membri tal-Kunsill u l-Membri talKummissjoni. F'dan il-kuntest, il-President tal-Parlament għandu jieħu l-passi
meħtieāa ma' l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.
Artikolu 8
B'konformità mad-dispoŜizzjonijiet stipulati għall-istituzzjonijiet l-oħra, għandha
tingħata l-awtorizzazzjoni lil dawk l-uffiëjali li se jkollhom aëëess għal informazzjoni
sensittiva. Uffiëjali li jingħataw permess b'dan il-mod, fuq il-baŜi tal-prinëipju tal"bŜonn li wieħed ikun jaf", għandhom jiāu mistiedna biex jieħdu sehem fil-laqgħat ta'
informazzjoni msemmija hawn fuq jew jaqraw b'attenzjoni d-dokumenti kkonëernati.
F'dan il-kuntest, is-Segretarju Āenerali, wara li jikkonsulta ma' l-awtoritajiet
kompetenti ta' l-Istati Membri, għandu jagħti awtorizzazzjoni fuq il-baŜi ta' l-inkjesta
ta' sigurtà magħmula mill-istess awtoritajiet.
33

ĀU L 101, 11.4.2001, p. 1.
151

Artikolu 9
L-informazzjoni miksuba f'dawn il-laqgħat jew waqt il-konsultazzjoni ta' dawn iddokumenti fil-bini tal-Kunsill m'għandhiex tiāi mogħtija, mxerrda jew ikkupjata, la
sħiħa u lanqas f'partijiet, fl-ebda għamla. Bl-istess mod, m'għandu jkun awtorizzat lebda rrekordjar ta' dettalji li jkollhom x'jaqsmu ma' l-informazzjoni sensittiva
pprovduta mill-Kunsill.
Artikolu 10
Biex ikollhom aëëess għall-informazzjoni sensittiva l-Membri tal-Parlament nominati
mill-Konferenza tal-Presidenti għandhom ikunu marbuta mill-kundizzjoni li
jirrispettaw il-kunfidenzjalità. Kull Membru li jikser din il-kundizzjoni għandu jiāi
sostitwit fil-kumitat speëjali minn Membru ieħor nominat mill-Konferenza talPresidenti. F'dan il-kuntest, il-Membru ħati ta' ksur tar-regolament jista', qabel ma
jitkeëëa mill-kumitat speëjali, jingħata ë-ëans li jitkellem f'laqgħa tal-Konferenza talPresidenti, li għandha torganizza laqgħa speëjali bil-magħluq. Jekk ikun hemm bŜonn,
minbarra t-tkeëëija tiegħu/tagħha mill-kumitat speëjali, l-Membru responsabbli għallkxif ta' informazzjoni jista' wkoll jiāi soāāett għall-proëedimenti āudizzjarji skond illeāislazzjoni rilevanti fis-seħħ.
Artikolu 11
L-uffiëjali li ngħataw aëëess għal informazzjoni sensittiva fuq il-baŜi tal-prinëipju tal"bŜonn li wieħed ikun jaf" għandhom ikunu marbuta mill-kundizzjoni li jirrispettaw
il-kunfidenzjalità. Kull uffiëjal li jikser din ir-regola għandu jkun soāāett għal
investigazzjoni taħt l-awtorità tal-President, jew, jekk ikun hemm bŜonn, għal
proëeduri dixxiplinari skond ir-Regolamenti tal-Persunal (statut des fonctionnaires).
Jekk jinfetħu proëedimenti legali, il-President għandu jieħu l-miŜuri meħtieāa kollha
sabiex l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jkunu jistgħu jimplimentaw il-proëeduri
xierqa.
Artikolu 12
Il-Bureau għandu jkollu s-setgħa li jagħmel kwalunkwe reviŜjoni jew emenda jew li
jagħti kull interpretazzjoni li jkunu meħtieāa minħabba l-implimentazzjoni ta' din idDeëiŜjoni.
Artikolu 13
Din id-DeëiŜjoni għandha tiāi annessa mar-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament u tidħol
fis-seħħ fil-jum stess li fih tiāi ppublikata fil-Āurnal Uffiëjali tal-Komunitajiet
Ewropej.
D.Kunflitti ta' interess personali
Bl-approvazzjoni tal-Bureau u fuq il-baŜi ta' deëiŜjoni motivata, Membru jista' jiāi
mëaħħad mid-dritt li jispezzjoni dokument Parlamentari jekk, wara li jkun instema' lMembru kkonëernat, il-Bureau jasal għall-konkluŜjoni li tali spezzjoni toħloq ħsara
mhux aëëettabbli għall-interessi istituzzjonali tal-Parlament jew għall-interess
pubbliku u li l-Membru kkonëernat ikun qed ifittex li jispezzjona d-dokument għal
raāunijiet privati u personali. Il-Membru jista' jagħmel appell bil-miktub, li għandu
jinkludi ir-raāunijiet kontra din id-deëiŜjoni fi Ŝmien xahar minn meta tiāi notifikata.
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ANNESS IX DispoŜizzjonijiet dettaljati dwar l-eŜerëitar tad-dritt ta'
inkjesta tal-Parlament Ewropew
DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tad-19 ta'
April 1995 fuq id-dispoŜizzjonijiet dettaljati dwar l-eŜerëitar tad-dritt ta'
inkjesta tal-Parlament Ewropew34
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni,
Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u
b'mod partikolari l-Artikolu 20b tiegħu,
Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari lArtikolu 193 tiegħu,
Wara li kkunsidraw it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea għall-Enerāija
Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 107b tiegħu,
Billi d-dispoŜizzjonijiet dettaljati dwar l-eŜerëitar tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament
Ewropew għandhom jiāu stabbiliti bl-attenzjoni dovuta għad-dispoŜizzjonijiet inkluŜi
fit-Trattat li jwaqqaf il-Komunitajiet Ewropej;
Billi l-kumitati ta' inkjesta temporanji għandu jkollhom il-mezzi meħtieāa biex jaqdu
dmirijiethom; billi, għal dan il-għan, huwa essenzjali li l-Istati Membri, listituzzjonijiet u l-entitajiet tal-Komunitajiet Ewropej jieħdu l-passi kollha sabiex jiāi
ffaëilitat it-twettiq ta' dawn id-dmirijiet;
Billi s-segretezza u l-kunfidenzjalità tal-ħidma tal-kumitati ta' inkjesta temporanji
għandhom ikunu mħarsa;
Billi, fuq talba ta' waħda mit-tliet istituzzjonijiet ikkonëernati, id-dispoŜizzjonijiet
dettaljati dwar it-tħaddim tad-dritt ta' inkjesta jistgħu jiāu rriveduti fid-dawl ta' lesperjenza miksuba, sa minn tmiem il-leāiŜlatura preŜenti tal-Parlament Ewropew,
BI QBIL BEJNIETHOM ADOTTAW DIN ID-DEêIśJONI:
Artikolu 1
Id-dispoŜizzjonijiet dettaljati dwar l-eŜerëitar tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament
Ewropew għandhom ikunu kif inhu stipulat f'din id-DeëiŜjoni, skond l-Artikolu 20b
tat-Trattat tal-KEFA, l-Artikolu 193 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 107b tat-Trattat
tal-KEEA.
Artikolu 2
1.
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet u l-limiti stipulati fit-Trattati msemmija flArtikolu 1, il-Parlament Ewropew jista', fil-qadi ta' dmirijietu u fuq talba ta' kwart talMembri tiegħu, iwaqqaf kumitat ta' inkjesta temporanju biex jinvestiga
allegazzjonijiet ta' kontravenzjonijiet jew ta' nuqqasijiet amministrattivi flimplimentazzjoni tal-liāi Komunitarja, li jkunu jidhru li twettqu minn istituzzjoni jew
entità tal-Komunitajiet Ewropej, jew minn entità amministrattiva pubblika ta' Stat
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Membru jew minn persuni mogħtija s-setgħa mil-liāi Komunitarja li jimplimentaw
dik il-liāi.
Il-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi il-kompoŜizzjoni u r-regoli ta' proëedura
tal-kumitati temporanji ta' inkjesta.
Id-deëiŜjoni dwar it-twaqqif ta' kumitat temporanju ta' inkjesta, li tispeëifika b'mod
partikolari l-għan tiegħu u l-limitu ta' Ŝmien li l-kumitat ikollu biex iressaq ir-rapport
tiegħu, għandha tiāi ppubblikata fil-Āurnal Uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej.
2.
Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jwettaq dmirijietu skond issetgħat mogħtija mit-trattati dwar l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-Komunitajiet
Ewropej.
Il-membri tal-kumitat temporanju ta' inkjesta u kull persuna li, minħabba d-dmirijiet
tagħha, issir taf b'fatti, b'informazzjoni, b'konoxxenza, b'dokumenti jew b'oāāetti li
dwarhom għandha tinŜamm is-segretezza skond id-dispoŜizzjonijiet adottati minn Stat
Membru jew minn istituzzjoni tal-Komunità, ikunu meħtieāa li jŜommu s-sigriet firrigward ta' persuni mhux awtorizzati u tal-pubbliku, anke meta d-dmirijiet tagħhom
ikunu ntemmu.
Is-seduti ta' smigħ u x-xhieda għandhom isiru fil-pubbliku. Il-ħidma għandha ssir bilmagħluq jekk dan jintalab minn kwart tal-membri tal-kumitat ta' inkjesta, millKomunità jew mill-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll meta l-kumitat temporanju ta'
inkjesta janalizza informazzjoni sigrieta. Ix-xhieda u l-esperti għandu jkollhom iddritt li jagħmlu dikjarazzjoni jew jagħtu x-xhieda bil-magħluq.
3.
Kumitat temporanju ta' inkjesta ma jistax jinvestiga kaŜijiet li huma
pendenti quddiem qorti tal-āustizzja nazzjonali jew Komunitarja qabel ma jintemmu
dawk il-proëeduri legali.
Fi Ŝmien xahrejn mill-pubblikazzjoni skond il-paragrafu 1, jew minn meta lKummissjoni tkun āiet infurmata dwar allegazzjoni ta' kontravenzjoni tal-liāi
Komunitarja min-naħa ta' Stat Membru magħmula quddiem kumitat temporanju ta'
inkjesta, il-Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Parlament Ewropew li kaŜ li għandu jiāi
eŜaminat mill-kumitat temporanju ta' inkjesta huwa soāāett għal proëedura
Komunitarja ta' qabel il-kawŜa; f'dawk il-kaŜi il-kumitat temporanju ta' inkjesta
għandu jieħu l-passi kollha meħtieāa sabiex jippermetti lill-Kummissjoni li teŜerëita
s-setgħat mogħtija lilha mit-Trattati b'mod sħiħ.
4.
Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jiāi xolt meta jippreŜenta rrapport tiegħu fiŜ-Ŝmien li jkun āie stipulat meta l-imsemmi kumitat ikun twaqqaf,
jew mhux aktar tard minn perjodu ta' mhux aktar minn tnax-il xahar mid-data meta
twaqqaf, u f'kull kaŜ fi tmiem il-leāislatura.
Il-Parlament Ewropew jista' jestendi l-perjodu ta' tnax-il xahar bi tliet xhur oħra
permezz ta' deëiŜjoni motivata. Din id-deëiŜjoni għandha tiāi ppubblikata fil-Āurnal
Uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej.
5.
Kumitat temporanju ta' inkjesta ma jistax jitwaqqaf, jew jitwaqqaf millādid, għal kaŜi li dwarhom tkun diāà saret inkjesta minn kumitat temporanju ta'
inkjesta, sakemm ma jkunux għaddew tnax-il xahar minn meta jkun tressaq ir-rapport
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dwar dik l-inkjesta jew mit-tmiem ta' l-inkarigu ta' l-imsemmi kumitat, u sakemm ma
jkunux ħarāu xi fatti āodda.
Artikolu 3
1.
Il-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jagħmel l-investigazzjonijiet
kollha meħtieāa sabiex jivverifika l-allegazzjonijiet ta' kontravenzjonijiet jew ta'
nuqqasijiet amministrattivi fl-implimentazzjoni tal-liāi Komunitarja skond ilkundizzjonijiet stipulati hawn taħt.
2.
Il-Kumitat temporanju ta' inkjesta jista' jistieden lil xi istituzzjoni jew lil xi
korp tal-Komunitajiet Ewropej jew tal-gvern ta' Stat Membru sabiex jaħtru membru
tagħhom biex jieħu sehem fil-ħidma ta' l-imsemmi kumitat.
3.
Fuq talba motivata tal-kumitat temporanju ta' inkjesta, l-Istati Membri
kkonëernati u l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandhom
jaħtru uffiëjal jew aāent li huma jawtorizzaw sabiex jidher quddiem il-kumitat
temporanju ta' inkjesta, sakemm raāunijiet ta' segretezza jew ta' sigurtà pubblika jew
nazzjonali ma jkunux jeħtieāu mod ieħor skond il-leāiŜlazzjoni nazzjonali jew
Komunitarja.
L-uffiëjali u l-aāenti msemmija għandhom jitkellmu f'isem il-gvernijiet jew
istituzzjonijiet tagħhom u skond l-istruzzjonijiet ta' dawn ta' l-aħħar. Huma għandhom
jibqgħu marbuta ma' l-obbligi li jirriŜultaw mir-regoli rispettivi tagħhom.
4.
L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri u ta' l-istituzzjonijiet jew tal-korpi talKomunitajiet Ewropej għandhom jipprovdu lill-kumitat temporanju ta' inkjesta biddokumenti meħtieāa għall-qadi ta' dmirijietu, fuq talba tiegħu jew fuq inizjattiva
tagħhom stess, ħlief meta dan ma jkunx possibbli minħabba raāunijiet ta' segretezza
jew ta' sigurtà pubblika jew nazzjonali āejjin mil-leāiŜlazzjoni jew mir-regoli
nazzjonali jew Komunitarji.
5.
Il-paragrafi 3 u 4 għandhom ikunu bla ħsara għal dispoŜizzjonijiet oħra ta'
l-Istati Membri li ma jippermettux li jidhru l-uffiëjali jew li jitressqu d-dokumenti.
Ostakolu minħabba raāunijiet ta' segretezza, sigurtà pubblika jew nazzjonali, jew iddispoŜizzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandu jiāi mgħarraf lillParlament Ewropew minn rappreŜentant li huwa awtorizzat li jieħu impenji f'isem ilgvern ta' l-Istat Membru kkonëernat jew ta' l-istituzzjoni.
6.
Istituzzjonijiet jew korpi tal-Komunitajiet Ewropej m'għandhomx jgħaddu
dokumenti li joriāinaw mill-Istati Membri lill-kumitat temporanju ta' inkjesta
mingħajr ma jkunu infurmaw qabel lill-Istat ikkonëernat.
Huma m'għandhomx jgħaddu lill-kumitat temporanju ta' inkjesta dokumenti li
għalihom japplika l-paragrafu 5 mingħajr ma jkunu kisbu l-kunsens ta' l-Istat Membru
kkonëernat.
7.
Il-paragrafi 3, 4 u 5 għandhom japplikaw għall-persuni fiŜiëi jew legali li
jkunu ngħataw is-setgħa mil-liāi Komunitarja sabiex jimplimentaw dik il-liāi.
8.
Sakemm ikun meħtieā għall-qadi ta' dmirijietu, il-kumitat temporanju ta'
inkjesta jista' jitlob lil kull persuna oħra sabiex tagħti xhieda quddiemu. Il-kumitat

156

temporanju ta' inkjesta għandu jinforma lil kull persuna li tissemma matul
investigazzjoni u li minħabba dan tista' ssofri xi ħsara. L-imsemmi kumitat għandu
jisma' lil dik il-persuna jekk din tagħmel talba għal dan.
Artikolu 4
1.
L-informazzjoni miksuba mill-kumitat temporanju ta' inkjesta għandha
tintuŜa biss għat-twettiq ta' dmirijietu. Ma tistax issir pubblika jekk tkun tinkludi
materjal ta' natura sigrieta jew kunfidenzjali, jew issemmi ismijiet ta' persuni.
Il-Parlament Ewropew għandu jadotta l-miŜuri amministrattivi u r-regoli proëedurali
meħtieāa biex iħares is-segretezza u l-kunfidenzjalità tal-ħidma tal-kumitati
temporanji ta' inkjesta.
2.
Ir-rapport tal-kumitat temporanju ta' inkjesta għandu jitressaq lillParlament Ewropew, li jista' jiddeëiedi li jagħmlu pubbliku bil-kundizzjoni li jkunu
osservati d-dispoŜizzjonijiet tal-paragrafu 1.
3.
Il-Parlament Ewropew jista' jgħaddi lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet
tal-Komunitajiet Ewropej jew lill-Istati Membri, ir-rakkomandazzjonijiet li huwa
jadotta fuq il-baŜi tar-rapport tal-kumitat temporanju ta' inkjesta. Huma għandhom
jisiltu minnu l-konkluŜjonijiet li huma jqisu xierqa.
Artikolu 5
Kull komunikazzjoni indirizzata lill-awtoritajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri firrigward ta' l-applikazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni għandha ssir permezz tarRappreŜentanzi Permanenti tagħhom għall-Unjoni Ewropea.
Artikolu 6
Fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, ir-regoli ta' hawn
fuq jistgħu jiāu rriveduti sa minn tmiem il-leāiŜlatura kurrenti tal-Parlament Ewropew
fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba.
Artikolu 7
Din id-DeëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data ta' meta tiāi ppubblikata fil-Āurnal
Uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej.
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ANNESS X DispoŜizzjonijiet dwar l-applikazzjoni tar-Regola 9(4) 'Lobbying' fil-Parlament
Artikolu 1 Permess
1.
Il-permess għandu jikkonsisti minn tessera tal-plastik, bir-ritratt talpersuna kkonëernata, b'isimha u kunjomha u l-isem tal-kumpanija jew ta' lorganizzazzjoni fejn taħdem, jew tal-kap tagħha.
Kull min jingħata permess għandu jilbsu b'mod li jkun jidher f'kull ħin fil-bini kollu
tal-Parlament. Jekk wieħed ma jilbsux, il-permess jista' jiāi kkonfiskat.
Dawn il-permessi jintgħarfu minn permessi oħra magħmula għall-viŜitaturi
okkaŜjonali minħabba l-għamla u l-kulur tagħhom.
2.
Il-permessi għandhom jiāāeddu biss wara li l-persuni kkonëernati jkunu
ssoddisfaw l-obbligazzjonijiet imsemmija fir-Regola 9(4).
Kull dubju li jkollu Membru rigward l-attività ta' rappreŜentant jew 'lobby' għandu jiāi
ppreŜentat lill-Kwesturi li għandhom jinvestigaw il-kaŜ u jiddeëiedu jekk il-permess
fil-kwistjoni għandux jiāi rtirat jew le.
3.
Il-permessi m'għandhom fl-ebda ëirkustanza jippermettu lil min jilbishom
li jieħu sehem f'laqgħat tal-Parlament jew ta' entitajiet oħra ħlief f'laqgħat li huma
miftuħin għall-pubbliku, u f'dan il-kaŜ il-persuna kkonëernata ma jkollha dritt għallebda deroga mir-regoli dwar l-aëëess li jorbtu lië-ëittadini kollha ta' l-Unjoni.
Artikolu 2 Assistenti
1.
Fil-bidu ta' kull leāislatura l-Kwesturi għandhom jiddeterminaw l-ikbar
numru ta' assistenti li jista' jiāi akkreditat minn kull Membru.
Meta jibdew jaħdmu, l-assistenti akkreditati għandhom jagħmlu stqarrija bil-miktub
dwar l-attivitajiet professjonali tagħhom u dwar kwalunkwe xogħol jew attività li qed
jagħmlu bi ħlas.
2.
Għandu jkollhom aëëess għall-Parlament bl-istess kundizzjonijiet ta' listaff tas-Segretarjat jew tal-gruppi politiëi.
3.
Impjegati oħra, inkluŜi impjegati li jaħdmu direttament mal-Membri,
għandu jkollhom aëëess limitat għall-Parlament kif imfisser fil-kundizzjonijiet
stipulati fir-Regola 9(4).
Artikolu 3 Kodiëi ta' Kondotta
1.
Fil-kuntest tar-relazzjonijiet tagħhom mal-Parlament, il-persuni li isimhom
jidher fir-reāistru msemmi fir-Regola 9(4) għandhom:
a) jimxu mad-dispoŜizzjonijiet tar-Regola 9 u ta' dan l-Anness;
b) jiddikjaraw l-interess jew l-interessi li jirrappreŜentaw fil-kuntatti mal-Membri
tal-Parlament, l-istaff tagħhom jew uffiëjali tal-Parlament;
c) jirrinunzjaw milli jwettqu azzjoni li jkollha l-għan li tikseb informazzjoni
b'mod qarrieq;
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d) ma jippretendux li jkollhom relazzjoni formali mal-Parlament f'negozjati ma'
partijiet terzi;
e) ma jqassmux bi qligħ kopji ta' dokumenti miksuba mill-Parlament lil partijiet
terzi;
f) josservaw strettament id-dispoŜizzjonijiet tat-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 2 ta'
l-Anness I;
g) jaëëertaw ruħhom li kull għajnuna pprovduta skond id-dispoŜizzjonijiet ta' lArtikolu 2 ta' l-Anness I titniŜŜel fir-reāistru xieraq;
h) josservaw id-dispoŜizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal meta jingaāāaw
ex-uffiëjali ta' l-Istituzzjonijiet;
i) josservaw ir-regoli stipulati mill-Parlament dwar id-drittijiet u rresponsabbiltajiet ta' Membri preëedenti;
j) biex jiāu evitati konflitti ta' interess, jitolbu l-kunsens minn qabel tal-Membru
jew tal-Membri kkonëernat/i, fir-rigward ta' kull tip ta' relazzjoni kuntrattwali
ma' jew ta' l-ingaāā ta' assistent ta' Membru, u wara jaëëertaw ruħhom li dan
il-kunsens jiāi mniŜŜel fir-reāistru assenjat skond ir-Regola 9(4).
2.
Ksur ta' dan il-Kodiëi tal-Kondotta jista' jwassal għall-konfiska tal-permess
maħruā lill-persuni kkonëernati u, jekk ikun hemm bŜonn, lid-ditti tagħhom.
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ANNESS XI Qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman
A.DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet
āenerali għall-qadi tad-dmirijiet ta' l-Ombudsman35
Il-Parlament Ewropew,
wara li kkunsidra t-Trattati li jwaqqfu l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikulari lArtikolu 195(4) tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea u l-Artikolu 107d(4) tatTrattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea ta' l-Enerāija Atomika,
wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni,
wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Kunsill,
billi għandhom jiāu stipulati r-regolamenti u l-kundizzjonijiet āenerali għall-qadi taddmirijiet ta' l-Ombudsman, skond id-dispoŜizzjonijiet tat-Trattati li jwaqqfu lKomunitajiet Ewropej;
billi għandhom jiāu stabbiliti kemm il-kundizzjonijiet li fuq il-baŜi tagħhom jista' jiāi
ppreŜentat ilment lill-Ombudsman kif ukoll ir-relazzjoni bejn il-qadi tad-dmirijiet ta'
l-Ombudsman u l-proëeduri legali jew amministrattivi;
Billi l-Ombudsman, li jista' wkoll jaāixxi fuq inizjattiva proprja tiegħu, għandu jkollu
aëëess għall-elementi meħtieāa għat-twettiq ta' l-obbligi tiegħu; billi għalhekk listituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji huma obbligati li jipprovdu lill-Ombudsman,
fuq talba tiegħu, kwalunkwe tagħrif li jitlob mingħandhom, u mingħajr preāudizzju
għall-obbligu ta' l-Ombudsman li ma jiŜvelax din l-informazzzjoni; billi l-aëëess għal
tagħrif jew dokumenti kklassifikati, l-aktar għal dokumenti sensittivi skond it-tifsira
ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1049/200136, għandu jkun suāāett għallkonformità mar-regoli dwar is-sigurtà ta' l-istituzzjoni jew l-entità Komunitarji
kkonëernati; billi l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet li jipprovdu tagħrif jew dokumenti
kklassifikati kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 3(2) għandhom
jinfurmaw lill-Ombudsman b'din il-klassifikazzjoni; billi, biex ikun hemm limplimentazzjoni tar-regoli previsti fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 3(2), irid
ikun hemm qbil minn qabel bejn l-Ombudsman u l-istituzzjoni jew l-entità
kkonëernati dwar il-kundizzjonijiet għat-trattament ta' tagħrif jew dokumenti
kklassifikati u tagħrif ieħor kopert mill-obbligu tas-segretezza professjonali; billi jekk
l-Ombudsman isib li l-assistenza rikjesta mhix qed tiāi sodisfatta, hu għandu jinforma
lill-Parlament Ewropew, li għandu jagħmel ir-rappreŜentazzjonijiet xierqa;
billi hu meħtieā li jiāu stabbiliti l-proëeduri li għandhom jitħarsu f'kaŜ li l-inkjesti ta'
l-Ombudsman jikxfu kaŜijiet ta' amministrazzjoni ħaŜina; billi jeħtieā ukoll li jiāi
stipulat li l-Ombudsman għandu jippreŜenta rapport dettaljat lill-Parlament Ewropew
fl-aħħar ta' kull sessjoni annwali;
35

Adottata mill-Parlament fid-9 ta' Marzu 1994 (ĀU L 113, 4.5.1994, p. 15) u
emendata bid-deëiŜjonijiet tal-Parlament ta' l-14 ta' Marzu 2002 (ĀU L 92, 9.4.2002,
p. 13) u tat-18 ta' Āunju 2008 (ĀU L 189, 17.7.2008, p. 25).
36
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta'
Mejju 2001 dwar l-aëëess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, talKunsill u tal-Kummissjoni (ĀU L 145, 31.5.2001, p. 43).
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billi l-Ombudsman u persunal tiegħu huma fid-dmir li jittrattaw b'kunfidenzjalità kull
informazzjoni li jkunu kisbu fil-qadi ta' dmirijiethom; billi, iŜda, l-Ombudsman huwa
fid-dmir li jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti b'fatti li fl-opinjoni tiegħu jistgħu
jkollhom x'jaqsmu mal-liāi kriminali u li jkun sar jaf bihom waqt xi inkjesta;
billi għandhom jiāu stabbiliti proëeduri li joffru l-possibiltà ta' koperazzjoni bejn lOmbudsman u awtoritajiet li jwettqu l-istess irwol f'ëerti Stati Membri, bi qbil malliāijiet nazzjonali applikabbli;
billi hu l-Parlament Ewropew li għandu s-setgħa li jaħtar lill-Ombudsman fil-bidu talleāiŜlatura u għall-bqija tagħha, li jagħŜlu minn fost persuni li huma ëittadini ta' lUnjoni u li jagħtu l-garanziji xierqa ta' indipendenza u ta' kompetenza;
billi għandhom jiāu stabbiliti l-kundizzjonijiet li fuq il-baŜi tagħhom għandhom
jintemmu d-dmirijiet ta' l-Ombudsman;
billi l-Ombudsman għandu jaqdi dmirijietu b'indipendenza assoluta u għandu jagħmel
dikjarazzjoni solenni quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej li se
jagħmel dan meta jidħol fil-kariga tiegħu; billi għandhom jiāu stipulati kemm lattivitajiet li huma inkompatibbli mal-kariga ta' l-Ombusman, kif ukoll irrimunerazzjoni, il-privileāāi u l-immunitajiet ta' l-Ombudsman;
billi għandhom jiāu stipulati dispoŜizzjonijiet dwar l-uffiëjali u l-impjegati tassegretarjat li jassisti lill-Ombudsman u dwar il-baāit għas-segretarjat; billi s-sede ta' lOmbudsman għandha tkun is-sede tal-Parlament Ewropew;
billi huwa l-Ombudsman li għandu s-setgħa li jadotta dispoŜizzjonijiet għallimplimentazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni; billi, ukoll, għandhom jiāu stipulati ëerti
dispoŜizzjonijiet tranŜitorji għall-ħatra ta' l-ewwel Ombudsman wara d-dħul fis-seħħ
tat-Trattat ta' l-UE,
IDDEêIEDA:
Artikolu 1
1.
Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet āenerali għall-qadi tad-dmirijiet ta' lOmbudsman huma stabbiliti b'din id-DeëiŜjoni skond l-Artikolu 195(4) tat-Trattat li
jwaqqaf il-Komunità Ewropea u l-Artikolu 107d(4) tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunità
Ewropea ta' l-Enerāija Atomika.
2.
L-Ombudsman għandu jaqdi dmirijietu skond is-setgħat mogħtija mitTrattati lill-istituzzjonijiet u l-entitjajiet Komunitarji.
3.
L-Ombudsman ma jistax jintervjeni fi proëeduri li jkunu għaddejin
quddiem il-qrati u lanqas ma jista' jitfa' dubju fuq il-korrettezza ta' deëiŜjoni ta' qorti.
Artikolu 2
1.
Fil-qafas tat-Trattati msemmija qabel, u skond il-kundizzjonijiet stabbiliti
fihom, l-Ombudsman għandu jgħin sabiex jinkixfu kaŜi ta' amministrazzjoni ħaŜina
fl-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet u ta' l-entitajiet Komunitarji, ħlief fil-kaŜ tal-Qorti talĀustizzja u l-Qorti tal-Prim' Istanza fl-eŜerëizzju tal-funzjoni āudizzjarja tagħhom, u
għandu jagħti rakkomandazzjonijiet bil-għan li dawn il-kaŜi jitwaqqfu. Ma jista' jsir
ebda lment lill-Ombusman dwar l-aāir ta' xi awtorità jew persuna oħra.
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2.
êittadini ta' l-Unjoni jew persuni fiŜiëi jew āuridiëi li huma residenti fi
Stat Membru ta' l-Unjoni jew li għandhom l-uffiëju reāistrat tagħhom fi Stat Membru
ta' l-Unjoni jistgħu jippreŜentaw lill-Ombudsman, b'mod dirett jew permezz ta'
Membru tal-Parlament Ewropew, ilment dwar kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina flattivitajiet ta' l-istituzzjonijiet jew ta' l-entitajiet Komunitarji, ħlief fil-kaŜ tal-Qorti talĀustizzja u l-Qorti tal-Prim' Istanza fl-eŜerëizzju tal-funzjoni āudizzjarja tagħhom.
Malli jirëievi lment, l-Ombudsman għandu jgħarraf lill-istituzzjoni jew lill-entità
kkonëernata.
3.
L-ilment għandu juri b'mod ëar min ikun qed jagħmel l-ilment u l-kuntenut
tiegħu; il-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment tista' titlob li l-ilment jibqa'
kunfidenzjali.
4.
Ilment għandu jiāi ppreŜentat fi Ŝmien sentejn mid-data meta l-persuna li
tippreŜenta l-ilment tkun saret taf bil-fatti li fuqhom hu bbaŜat. Qabel dan, għandhom
jittieħdu l-passi amministrattivi xierqa fir-rigward ta' l-istituzzjoni jew l-entità
kkonëernata.
5.
L-Ombudsman jista' jagħti parir lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment
biex l-ilment tindirizzah lil awtorità oħra.
6.
L-ilmenti ppreŜentati lill-Ombudsman ma jaffettwawx limiti ta' Ŝmien
sabiex jiāu ppreŜentati appelli fi proëeduri amministrattivi jew legali.
7.
Meta l-Ombudsman, minħabba li jkunu għaddejin jew li jkunu āew
konkluŜi proëeduri legali li jirrigrawdaw il-fatti ppreŜentati, ikollu jiddikjara li lment
hu inammissibbli jew li ma jkunx jista' jkompli jikkunsidrah, ir-riŜultati ta'
kwalunkwe inkjesta li jkun għamel sa dak iŜ-Ŝmien għandhom jiāu arkivjati.
8.
Ma jista' jiāi ppreŜentat l-ebda ilment lill-Ombudsman li jirrigwarda
relazzjonijiet ta' xogħol bejn l-istituzzjonijiet u korpi Komunitarji u uffiëjali jew
impjegati oħra tagħhom ħlief fil-kaŜ li l-persuna kkonëernata tkun eŜawriet ilpossibiltajiet kollha għall-preŜentazzjoni ta' talbiet u lmenti amministrattivi interni
b'mod partikulari l-proëeduri imsemmija fl-Artikolu 90 (1) u (2) tar-Regolamenti talPersunal, u biss wara li jkun skada Ŝ-Ŝmien għar-risposta mill-awtorità kkonëernata.
9.
L-Ombudsman għandu, mill-aktar fis, jgħarraf lill-persuna li tkun
ippreŜentat l-ilment bl-azzjoni li jkun ħa f'dak ir-rigward.
Artikolu 3
1.
L-Ombudsman għandu, fuq inizjattiva tiegħu jew wara li jkun āie
ppreŜentat ilment, jagħmel l-investigazzjonijiet kollha li, fil-fehma tiegħu, ikun hemm
bŜonn li jsiru sabiex jiāi ëëarat kwalunkwe suspett ta' amministrazzjoni ħaŜina flattivitajiet ta' l-istituzzjonijiet u korpi Komunitarji. Għandu jgħarraf lill-istituzzjoni
jew lill-entità kkonëernata dwar l-azzjoni meħuda, u l-istituzzjoni jew l-entità tista'
tippreŜenta kwalunkwe kumment li jista' jkun utli għalih.
2.
L-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji huma obbligati li jipprovdu lillOmbudsman bi kwalunkwe tagħrif mitlub minnu u jagħtuh l-aëëess għall-fajls
konëernati. L-aëëess għal tagħrif jew dokumenti kklassifikati, l-aktar għal dokumenti
sensittivi skond it-tifsira ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1049/20011,
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għandu jkun suāāett għall-konformità mar-regoli dwar is-sigurtà ta' l-istituzzjoni jew
l-entità Komunitarji kkonëernati;
L-istituzzjonijiet jew l-entitajiet li jipprovdu tagħrif jew dokumenti kklassifikati kif
imsemmi fis-subparagrafu ta' qabel dan għandhom jinfurmaw lill-Ombudsman b'din
il-klassifikazzjoni.
Biex ikun hemm l-implimentazzjoni tar-regoli previsti fl-ewwel subparagrafu, għandu
jkun hemm qbil minn qabel bejn l-Ombudsman u l-istituzzjoni jew l-entità
kkonëernati dwar il-kundizzjonijiet għat-trattament ta' tagħrif jew dokumenti
kklassifikati u tagħrif ieħor kopert mill-obbligu tas-segretezza professjonali.
L-istituzzjonijiet jew l-entitajiet ikkonëernati għandhom jagħtu aëëess għal dokumenti
li oriāinaw fi Stat Membru u āew klassifikati bħala sigrieti permezz ta' liāi jew
regolament biss fejn dak l-Istat Membru ikun ta l-kunsens tiegħu minn qabel.
Huma għandhom jagħtu aëëess għal dokumenti oħra li joriāinaw fl-Istati Membri
wara li jkunu nfurmaw lill-Istat Membru kkonëernat.
FiŜ-Ŝewā kaŜijiet, f'konformità l-Artikolu 4, l-Ombudsman ma jistax jiŜvela lkontenut ta' dawn id-dokumenti.
Uffiëjali u impjegati oħra ta' l-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji għandhom
jixhdu fuq talba ta' l-Ombudsman; huma għandhom jibqgħu marbuta bir-regoli
rilevanti tar-Regolamenti ta' l-Istaff, b'mod partikolari d-dmir tagħhom ta' segretezza
professjonali.
3.
L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri għandhom id-dmir li jagħtu lillOmbudsman, fuq talba tiegħu, permezz tar-RappreŜentanzi Permanenti ta' l-Istati
Membri għall-Komunitajiet Ewropej, kwalunkwe informazzjoni li tista' titfa' dawl fuq
kaŜi ta' amministrazzjoni ħaŜina ta' l-istituzzjonijiet jew l-entitajiet Komunitarji, ħlief
fejn din l-informazzjoni tkun koperta minn liāijiet jew regolamenti dwar is-segretezza
jew minn dispoŜizzjonijiet li jipprojbixxu t-tixrid tagħha. IŜda, f'kaŜ ta'
dispoŜizzjonijiet li jipprojbixxu t-tixrid ta' l-informazzjoni, l-Istat Membru kkonëernat
jista' jagħti lill-Ombudsman aëëess għal din l-informazzjoni bil-kundizzjoni li ma
jikxifhiex.
4.
Jekk l-Ombudsman ma jingħatax l-għajnuna mitluba, għandu jgħarraf
b'dan lill-Parlament Ewropew, li għandu jieħu l-passi xierqa.
5.
Sa fejn hu possibbli, l-Ombudsman għandu jfittex, flimkien ma' listituzzjoni jew il-korp kkonëernati, soluzzjoni sabiex jitwaqqaf l-kaŜ ta'
amministrazzjoni ħaŜina u jkun sodisfatt min ippreŜenta l-ilment.
6.
Jekk l-Ombusdman isib li kien hemm kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina,
għandu jgħarraf lill-istituzzjoni jew lill-korp kkonëernati, u fejn hemm bŜonn għandu
jħejji abbozzi ta' rakkomandazzjonijet. L-istituzzjoni jew l-entità li tingħata dan ittagħrif għandha tibgħat opinjoni dettaljata lill-Ombudsman fi Ŝmien tliet xhur.
7.
Imbagħad l-Ombudsman għandu jibgħat rapport lill-Parlament Ewropew u
lill-istituzzjoni jew lill-korp kkonëernati. Jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet firrapport tiegħu. L-Ombudsman għandu jgħarraf lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment
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bir-riŜultati ta' l-inkjesta, u bl-opinjoni mogħtija mill-istituzzjoni jew mill-entità
kkonëernata u bi kwalunkwe rakkomandazzjoni li għamel hu stess.
8.
Fi tmiem kull sessjoni annwali l-Ombudsman għandu jippreŜenta rapport
dwar ir-riŜultati ta' l-inkjesti tiegħu lill-Parlament Ewropew.
Artikolu 4
1.
L-Ombudsman u l-istaff tiegħu, li għalihom japplikaw l-Artikolu 287 tatTrattat li jistabbilixxi il-Komunitajiet Ewropej u l-Artikolu 194 tat-Trattat li
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerāija Atomika, għandhom ikunu marbuta li
ma jiŜvelawx tagħrif jew dokumenti li jiksbu waqt il-qadi ta' dmirijiethom. Huma
għandhom, b'mod partikolari, jkunu obligati li ma jgħaddu l-ebda tagħrif jew
dokumenti kklassifikati pprovduti lill-Ombudsman, b'mod partikulari dokumenti
sensittivi skond it-tifsira ta' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001, jew
dokumenti li jaqgħu fl-ambitu tal-leāiŜlazzjoni tal-Komunità rigward il-ħarsien taddata personali, kif ukoll kull tagħrif li jista' jippreāudika lill-persuna li rreāistrat lilment jew kwalunkwe persuna oħra involuta, mingħajr preāudizzju għall-paragrafu 2.
2.
Jekk, waqt xi inkjesti, jiskopri fatti li jaħseb li jistgħu ikollhom x'jaqsmu
mal-liāi kriminali, l-Ombudsman għandu minnufih javŜa lill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti permezz tar-RappreŜentazzjonijiet Permanenti ta' l-Istati Membri għallKomunitajiet Ewropej u, sa fejn il-kaŜ ikun jaqa' taħt is-setgħat tagħhom, lillistituzzjoni, entità jew servizz kompetenti tal-Komunità inkarigati li jiāāieledu l-frodi;
jekk ikun il-kaŜ, l-Ombudsman għandu javŜa ukoll lill-istituzzjoni jew entità
Komunitarji li jkollhom awtorità fuq l-uffiëjal jew impjegat ikkonëernat, li jistgħu
japplikaw it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 18 tal-Protokoll dwar il-Privileāāi u lImmunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej. L-Ombudsman jista' wkoll jgħarraf lillistituzzjoni jew korp Komunitarju kkonëernati bil-fatti li jirrigwardaw l-imāiba ta'
membru ta' l-istaff tagħhom minn aspett dixxiplinarju.
Artikolu 4 a
L-Ombudsman u l-istaff tiegħu għandhom jieħdu ħsieb tat-talbiet għall-aëëess millpubbliku għad-dokumenti, ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 4(1), skond ilkundizzjonijiet u l-limiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
Artikolu 5
1.
Sa fejn dan jista' jgħin biex jagħmel l-inkjesti iktar effiëjenti u biex ikunu
salvagwardati aħjar id-drittijiet u l-interessi ta' persuni li rreāistraw ilmenti lilu, lOmbudsman jista' jikkopera ma' awtoritajiet ta' l-istess xorta f'ëerti Stati Membri
kemm-il darba jkun konformi mal-liāi nazzjonali applikabbli. L-Ombudsman ma
jistax għalhekk jitlob li jara dokumenti li ma kienx ikollu aëëess għalihom skond lArtikolu 3.
2.
Fl-ambitu tal-funzjonijiet tiegħu kif stipulati fl-Artikolu 195 tat-Trattat li
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-Artikolu 107 d tat-Trattat li jistabilixxi lKomunità Ewropea ta’ l-Enerāija Atomika u filwaqt li jevita kwalunkwe titnija ta' lattivitajiet ta’ l-istituzzjonijiet u l-entitajiet l-oħra, l-Ombudsman jista', taħt l-istess
kundizzjonijiet, jikkopera ma' l-istituzzjonijiet u l-entitajiet ta’ l-Istati Membri
responsabbli għall-promozzjoni u għall-ħarsien tad-drittijiet fundamentali.
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Artikolu 6
1.
L-Ombudsman għandu jinħatar mill-Parlament Ewropew wara kull
elezzjoni tal-Parlament, għall-bqija tal-leāiŜlatura. Il-ħatra tiegħu tista' tiāāedded.
2.
L-Ombudsman għandu jintgħaŜel minn fost persuni li huma ëittadini ta' lUnjoni, li jgawdu d-drittijiet ëivili u politiëi kollha, li jagħtu kull garanzija ta'
indipendenza, u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-eŜerëizzju ta' l-ogħla funzjoni
āudizzjarja f'pajjiŜhom jew li jkunu magħrufa bħala persuni li għandhom ilkompetenza u l-esperjenza sabiex jaqdu d-dmirijiet ta' Ombudsman.
Artikolu 7
1.
L-Ombudsman għandu jieqaf milli jeŜerëita l-funzjoni tiegħu fi tmiem iŜŜmien tal-ħatra jew mar-riŜenja jew it-tkeëëija tiegħu.
2.
Ħlief f'kaŜ ta' tkeëëija, l-Ombudsman għandu jkompli fil-kariga sakemm
jinħatar is-suëëessur tiegħu.
3.
F'kaŜ ta' tmiem antiëipat tal-funzjonijiet ta' l-Ombudman, għandu jiāi
maħtur suëëessur għall-bqija tal-leāiŜlatura fi Ŝmien tliet xhur minn meta l-kariga ssir
vakanti.
Artikolu 8
Ombudsman li ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieāa għall-qadi tad-dmirijiet
tiegħu jew li jkun ħati ta' māieba ħaŜina serja jista' jitkeëëa mill-Qorti tal-Āustizzja
tal-Komunitajiet Ewropej fuq talba tal-Parlament Ewropew.
Artikolu 9
1.
L-Ombudsman għandu jaqdi d-dmirijiet tiegħu b'indipendenza assoluta, flinteress āenerali tal-Komunitajiet u taë-ëittadini ta' l-Unjoni. Fil-qadi tad-dmirijiet
tiegħu, la għandu jfittex u lanqas ma għandu jaëëetta istruzzjonijiet minn kwalunkwe
gvern jew entità oħra. M'għandu jagħmel l-ebda att li jkun inkompatibbli man-natura
tad-dmirijiet tiegħu.
2.
Meta jidħol fil-kariga tiegħu, l-Ombudsman għandu jagħmel dikjarazzjoni
solenni quddiem il-Qorti tal-Āustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fejn iwiegħed li se
jaqdi d-dmirijiet tiegħu b'indipendenza u b'imparzjalità assoluta u li tul, u wara li
jagħlaq, iŜ-Ŝmien tal-kariga tiegħu hu se jirrispetta d-dmirijiet marbutin mal-kariga
tiegħu, b'mod partikulari d-dmir li jaāixxi b'integrità u b'diskrezzjoni meta jiāi biex
jaëëetta ëerti karigi jew benefiëëji wara li tkun intemmet il-kariga tiegħu.
Artikolu 10
1.
Tul iŜ-Ŝmien tal-kariga tiegħu, l-Ombudsman ma jista' jeŜerëita l-ebda
funzjoni politika jew amministrattiva, jew kwalunkwe kariga oħra, kemm bi ħlas kif
ukoll jekk bla ħlas.
2.
Għal dak li għandu x'jaqsam ma' rimunerazzjoni, allowances u pensjoni, lOmbudsman għandu jitqies li hu fl-istess poŜizzjoni ta' mħallef tal-Qotri tal-Āustizzja
tal-Komunitajiet Ewropej.

165

3.
L-Artikoli 12 sa 15 u l-Artikolu 18 tal-Protokoll dwar il-Privileāāi u lImmunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej għandhom japplikaw għall-Ombudsman u
għall-uffiëjali u l-impjegati tas-segretarjat tiegħu.
Artikolu 11
1.
L-Ombudsman għandu jiāi assistit minn segretarjat. Il-prinëipal tassegretarjat jinħatar mill-Ombudsman.
2.
Ir-regoli u r-regolamenti li japplikaw għall-uffiëjali u l-impjegati l-oħra talKomunitajiet Ewropej għandhom japplikaw ukoll għall-uffiëjali u l-impjegati tassegretarjat ta' l-Ombudsman. In-numru tagħhom għandu jiāi ffissat kull sena bħala
parti mill-proëess baāitarju.
3.
L-uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej u ta' l-Istati Membri li jingħataw
kariga fis-segretarjat ta' l-Ombudsman għandhom jiāu sekondati fl-interess tas-servizz
b'garanzija li jerāgħu jingħataw il-kariga tagħhom b'mod awtomatiku fl-istituzzjoni
fejn kienu jaħdmu qabel.
4.
Għall-kwistjonijiet li jirrigwardaw l-istaff tiegħu, l-Ombudsman għandu
jitqies li hu fl-istess poŜizzjoni ta' l-istituzzjonijiet fis-sens ta' l-Artikolu 1 tarRegolament ta' l-Istaff ta' l-Uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej.
Artikolu 12 Imħassar

Artikolu 13
Is-sede ta' l-Ombudsman għandha tkun is-sede tal-Parlament Ewropew.
Artikolu 14
L-Ombudsman għandu jadotta dispoŜizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta' din idDeëiŜjoni.
Artikolu 15
L-ewwel Ombudsman li jinħatar wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat UE għandu jinħatar
għall-bqija tal-leāiŜlatura.
Artikolu 16 Imħassar

Artikolu 17
Din id-DeëiŜjoni għandha tiāi ppublikata fil-Āurnal Uffiëjali tal-Komunitajiet
Ewropej. Għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha.
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B.DeëiŜjoni li permezz tagħha l-Ombudsman Ewropew adotta dispoŜizzjonijiet
ta' implimentazzjoni37
Artikolu 1 Definizzjonijiet
F'dawn id-dispoŜizzjonijiet ta' implimentazzjoni,
a) "istituzzjoni kkonëernata" tfisser l-istituzzjoni jew l-entità Komunitarja li hija
s-suāāett ta' lment jew ta' inkjesta li tinfetaħ fuq inizjattiva ta' l-Ombudsman,
b) "l-istatut" tfisser ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet āenerali għall-qadi taddmirijiet ta' l-Ombudsman.
Artikolu 2 Wasla ta' lmenti
2.1

Malli jaslu, l-ilmenti jiāu kklassifikati, reāistrati u nnumerati.

2.2
Tintbagħat irëevuta li tindika n-numru ta' reāistrazzjoni ta' l-ilment u lisem ta' l-uffiëjal legali li jkun qed jieħu ħsieb il-kaŜ lill-persuna li tkun ippreŜentat lilment.
2.3
Petizzjoni li tkun intbagħtet lill-Ombudsman mill-Parlament Ewropew bilkunsens tal-persuna li tkun għamlet il-petizzjoni titqies bħala lment.
2.4
Fejn xieraq, u bil-kunsens tal-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment, lOmbudsman jista' jibgħat ilment lill-Parlament Ewropew sabiex jitqies bħala
petizzjoni.
2.5
Fejn xieraq, u bil-kunsens tal-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment, lOmbudsman jista' jibgħat ilment lil awtorità kompetenti oħra.
Artikolu 3 L-ammissibiltà ta' lmenti
3.1
Fuq il-baŜi tal-kriterji stipulati fit-Trattat u fl-Istatut, l-Ombudsman
jiddeëiedi jekk ilment jaqax fil-limitu tal-mandat tiegħu u, jekk iva, jekk ikunx
ammissibbli; qabel ma jiddeëiedi, jista' jitlob lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment
sabiex tagħti aktar informazzjoni jew tippreŜenta aktar dokumenti.
3.2
Jekk ilment ma jkunx fil-limiti tal-mandat tiegħu, jew jekk ikun
inammissibbli, l-Ombudsman jagħlaq il-fajl dwar l-ilment. Jinforma lill-persuna li
tkun ippreŜentat l-ilment bid-deëiŜjoni tiegħu u bir-raāunijiet għala ddeëieda hekk. LOmbudsman jista' jagħti parir lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment biex tindirizzah
lil awtorità oħra.
Artikolu 4 Inkjesti fir-rigward ta' lmenti ammissibbli
4.1
L-Ombudsman jiddeëiedi jekk ikunux jeŜistu raāunijiet biŜŜejjed li
jiāāustifikaw li tinfetaħ inkjesta fir-rigward ta' lment ammissibbli.
4.2
Jekk ma jkunx tal-fehma li jeŜistu raāunijiet biŜŜejjed li jiāāustifikaw
inkjesta, l-Ombudsman jarkivja l-fajl dwar l-ilment u jgħarraf lill-persuna li tkun
ippreŜentat l-ilment b'dan.
37

Adottata fit-8 ta' Lulju 2002 u emendata permezz ta' deëiŜjoni ta' l-Ombudsman tal5 ta' April 2004.
167

4.3
Jekk l-Ombudsman ikun tal-fehma li jeŜistu raāunijiet biŜŜejjed biex
jiāāustifikaw inkjesta, għandu jgħarraf lill-persuna li tippreŜenta l-ilment u lillistituzzjoni kkonëeranta. Għandu jibgħat kopja ta' l-ilment lill-istituzzjoni kkonëernata
u jistidinha sabiex tippreŜenta opinjoni fi Ŝmien stabbilit, li normalment ma jkunx ta'
aktar minn tliet xhur. L-istedina lill-istituzzjoni kkonëernata tista' tispeëifika aspetti
partikulari ta' l-ilment, jew kwistjonijiet speëifiëi, li għandhom jiāu diskussi flopinjoni.
4.4
L-Ombudsman jibgħat l-opinjoni ta' l-istituzzjoni kkonëernata lill-persuna
li tkun ippreŜentat l-ilment. Il-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment tista' tibgħat ilkummenti tagħha lill-Ombudsman, fi Ŝmien stabbilit li normalment ma jkunx ta' aktar
minn xahar.
4.5
Wara li jkun ikkunsidra l-opinjoni u kwalunkwe kumment li tkun għamlet
il-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment, l-Ombudsman jista' jew jiddeëiedi li jagħlaq ilkaŜ b'deëiŜjoni mmotivata jew li jkompli bl-indaāni tiegħu. Għandu jgħarraf lillpersuna li tkun ippreŜentat l-ilment u lill-istituzzjoni kkonëernata.
Artikolu 5 Setgħat ta' investigazzjoni
5.1
Bla ħsara għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Istatut, l-Ombudsman jista'
jitlob lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet Komunitarji u lill-awtoritajiet ta' l-Istati
Membri sabiex jagħtuh, fi Ŝmien raājonevoli, informazzjoni jew dokumenti biex
jintuŜaw fl-inkjesta.
5.2
L-Ombudsman jista' jeŜamina l-fajl ta' l-istituzzjoni Komunitarja
kkonëernata sabiex jivverifika l-eŜattezza u s-sħuħija tat-tweāibiet tagħha. LOmbudsman jista' jikkopja l-fajl sħiħ jew dokumenti partikulari li jinsabu fil-fajl. LOmbudsman għandu jgħarraf lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment li l-fajl ikun āie
eŜaminat.
5.3
L-Ombudsman jista' jitlob lil uffiëjali jew impjegati oħra ta' listituzzjonijiet jew l-entitajiet Komunitarji sabiex jagħtu x-xiehda tagħhom skond ilkundizzjonijiet stipulati fl-Istatut.
5.4
L-Ombudsman jista' jitlob lill-istituzzjonijiet jew lill-entitajiet Komunitarji
sabiex jagħmlu arranāamenti biex ikun jista' jagħmel l-inkjesti tiegħu fuq il-post.
5.5
L-Ombudsman jista' jikkummissjona studji jew rapporti mħejjija minn
esperti, jekk fil-fehma tiegħu dawn ikunu meħtieāa għas-suëëess ta' l-inkjesta.
Artikolu 6 Soluzzjonijiet bonarji
6.1
Jekk isib li kien hemm kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina, l-Ombudsman
jikkopera, sa fejn jista', ma' l-istituzzjoni kkonëernata sabiex tinstab soluzzjoni
bonarja biex jiāi eliminat il-kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina u tkun sodisfatta lpersuna li tkun ippreŜentat l-ilment.
6.2
Jekk l-Ombusman jidhirlu li din il-koperazzjoni tkun irnexxiet, jista'
jagħlaq il-kaŜ billi jagħti deëiŜjoni mmotivata. Għandu jgħarraf lill-persuna li tkun
ippreŜentat l-ilment u lill-istituzzjoni kkonëernata bid-deëiŜjoni.
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6.3
Jekk fil-fehma ta' l-Ombudsman, ma jkunx possibbli li tinstab soluzzjoni
bonarja, jew jekk l-isforz biex tinstab soluzzjoni bonarja jkun falla, l-Ombudsman
jista' jew jagħlaq il-kaŜ u jagħti deëiŜjoni mmotivata li tista' tinkludi kumment ta'
kritika, jew inkella jħejji rapport li fih jagħmel abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet.
Artikolu 7 Kummenti ta' kritika
7.1

L-Ombudsman jagħmel kumment ta' kritika jekk iħoss:
a) li ma jkunx aktar possibbli għall-istituzzjoni kkonëernata li telimina l-kaŜ ta'
amministrazzjoni ħaŜina u
b) li l-kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina ma jkollu l-edba implikazzjoni āenerali.

7.2
Meta l-Ombudsman jagħlaq il-kaŜ b'kumment ta' kritika, għandu jgħarraf
b'dan lill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment.
Artikolu 8 Rapporti u rakkomandazzjonijiet
8.1
L-Ombudsman jikteb rapport li fih jagħmel abbozzi ta'
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-istituzzjoni kkonëernata jekk iħoss li jew
a) ikun possibbli għall-istituzzjoni kkonëernata li telimina l-kaŜ ta'
amministrazzjoni ħaŜina, jew
b) il-kaŜ ta' amministrazzjoni ħaŜina jkollu implikazzjonijiet āenerali.
8.2
L-Ombudsman jibgħat kopja tar-rapport u ta' l-abbozzi ta'
rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-istituzzjoni kkonëernata u lill-persuna li tkun
ippreŜentat l-ilment.
8.3
L-istituzzjoni kkonëernata tibgħat opinjoni dettaljata lill-Ombudsman fi
Ŝmien tliet xhur. L-opinjoni dettaljata tista' tikkonsisti f'aëëettazzjoni tad-deëiŜjoni ta'
l-Ombudsman u f'deskrizzjoni tal-miŜuri li jkunu ttieħdu sabiex jiāi implimentat labbozz ta' rakkomandazzjoni.
8.4
Jekk fil-fehma ta' l-Ombudsman l-opinjoni dettaljata ma tkunx
sodisfaëenti, jista' jħejji rapport speëjali lill-Parlament Ewropew fir-rigward tal-kaŜ ta'
amministrazzjoni ħaŜina. Ir-rapport jista' jinkludi rakkomandazzjonijiet. LOmbudsman jibgħat kopja tar-rapport lill-istituzzjoni kkonëernata u lill-persuna li
tkun ippreŜentat l-ilment.
Artikolu 9 Inkjesti li jinfetħu fuq inizjattiva ta' l-Ombudsman stess
9.1

L-Ombudsman jista' jiddeëiedi li jiftaħ inkjesti fuq inizjattiva tiegħu stess.

9.2
Is-setgħat ta' investigazzjoni li jgawdi l-Ombudsman waqt li jkun qed
jagħmel inkjesta fuq inizjattiva tiegħu stess huma l-istess bħal dawk li jgawdi
f'inkjesta li tinfetaħ wara li jkun āie ppreŜentat ilment.
9.3
Il-proëeduri li jiāu segwiti f'inkjesti li jinfetħu wara li jkun āie ppreŜentat
ilment japplikaw ukoll, b'mod analoāiku, għal inkjesti li jinfetħu fuq inizjattiva ta' lOmbudsman.
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Artikolu 10 Proëedura
10.1
L-Ombudsman jikklassifika lment bħala wieħed kunfidenzjali, jekk ikun
mitlub biex jagħmel hekk mill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment. Jekk ikun talfehma li jeħtieā li jiāu mħarsa l-interessi tal-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment jew
ta' terza persuna, l-Ombudsman stess jista' jiddeëiedi li jikklassifika lment bħala
wieħed kunfidenzjali.
10.2
Jekk ikun tal-fehma li jkun xieraq li jsir hekk, l-Ombudsman jista' jieħu
passi sabiex jiāi Ŝgurat li l-ilment jitqies bħala wieħed prijoritarju.
10.3
Jekk jinfetħu proëeduri legali fir-rigward ta' kwistjonijiet li jkun qed jiāu
investigati mill-Ombudsman, l-Ombudsman jagħlaq il-kaŜ. Ir-riŜultati ta' kwalunkwe
inkjesta li tkun saret sa dak iŜ-Ŝmien jiāu arkivjati mingħajr ma tittieħed azzjoni
ulterjuri.
10.4
L-Ombudsman jgħarraf lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u, jekk
hemm bŜonn, lil istituzzjoni jew entità Komunitarja, bi kwalunkwe kwistjoni ta' liāi
kriminali li hu jista' jkun sar jaf biha waqt inkjesta. L-Ombudsman jista' jgħarraf ukoll
lil xi istituzzjoni jew entità Komunitarja b'fatti li, fil-fehma tiegħu, jistgħu
jiāāustifikaw proëeduri dixxiplinarji.
Artikolu 11 Rapporti lill-Parlament Ewropew
11.1
L-Ombudsman jibgħat lill-Parlament Ewropew rapport annwali dwar lattivitajiet tiegħu b'mod āenerali, inkluŜi r-riŜultati ta' l-inkjesti tiegħu.
11.2
Minbarra rapporti speëjali mħejjija skond kif stipulat fl-Artikolu 8.4 ta' din
id-deëiŜjoni, l-Ombudsman jista' jippreŜenta lill-Parlament rapporti speëjali oħra li filfehma tiegħu jkunu meħtieāa sabiex hu jaqdi d-dmirijiet tiegħu skond it-Trattati u lIstatut.
11.3
Ir-rapporti annwali u speëjali ta' l-Ombudsman jistgħu jinkludu rrakkomandazzjonijiet li jidhirlu li jkun xieraq li jagħmel sabiex jaqdi d-dmirijiet
tiegħu skond it-Trattati u l-Istatut.
Artikolu 12 Koperazzjoni ma' ombudsmen u korpi simili fl-Istati Membri
L-Ombudsman jista' jaħdem flimkien ma' ombudsmen u entitajiet simili fl-Istati
Membri bil-għan li tiŜdied l-effikaëja kemm ta' l-inkjesti tiegħu kif ukoll ta' l-inkjesti
li jsiru minn ombudsmen u entitajiet simili fl-Istati Membri u bil-għan li jkun hemm
dispoŜizzjonijiet aktar effettivi għall-ħarsien tad-drittijiet u l-interessi taë-ëittadini filliāi ta' l-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea.
Artikolu 13 Id-dritt tal-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment li tara l-fajl
13.1
Il-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment għandha d-dritt li tara l-fajl ta' lOmbudsman dwar l-ilment taghħa, bla ħsara għal dak li jingħad fl-Artikolu 13.3 ta'
din id-deëiŜjoni.
13.2
Il-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment tista' teŜerëita d-dritt li tara l-fajl fuq
il-post. Tista' titlob lill-Ombudsman biex jipprovdilha kopja tal-fajl sħiħ, jew ta'
dokumenti partikulari fil-fajl.
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13.3
Meta l-Ombudsman jeŜamina l-fajl ta' l-istituzzjoni kkonëernata jew
jeŜamina xhud skond l-Artikoli 5.2 u 5.3 ta' din id-deëiŜjoni, il-persuna li tkun
ippreŜentat l-ilment m'għandux ikollha aëëess għal dokumenti kunfidenzjali jew għal
informazzjoni kunfidenzjali miksuba permezz ta' l-eŜami tal-fajl jew tax-xhud.
Artikolu 14 Aëëess pubbliku għad-dokumenti miŜmuma mill-Ombudsman
14.1
Il-pubbliku għandu jingħata aëëess għad-dokumenti miŜmuma millOmbudsman li ma jkunux āew ippubblikati, taħt l-istess kundizzjonijiet u skond listess limiti li huma stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/200138 dwar l-aëëess
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u flArtikolu 14.2 ta' din id-deëiŜjoni.
14.2
Meta l-Ombudsman jeŜamina l-fajl ta' l-istituzzjoni kkonëernata jew meta
jeŜamina xhud skond l-Artikoli 5.2 u 5.3 ta' din id-deëiŜjoni, il-pubbliku ma jkollux
aëëess għal dokumenti kunfidenzjali jew għal informazzjoni kunfidenzjali miksuba
permezz ta' l-eŜami tal-fajl jew tax-xhud.
14.3
It-talbiet għall-aëëess għad-dokumenti għandhom isiru bil-miktub (ittra,
faks jew e-mail) u b'mod preëiŜ biŜŜejjed sabiex d-dokument ikun jista' jiāi
identifikat.
14.4
It-talbiet għall-aëëess għad-dokumenti li āejjin għandhom jintlaqgħu
awtomatikament, ħlief fir-rigward ta' lmenti li jkunu āew klassifikati bħala
kunfidenzjali skond l-Artikolu 10.1 ta' din id-deëiŜjoni:
a) ir-reāistru āenerali ta' l-ilmenti;
b) ilmenti u dokumenti li jkunu āew mehmuŜa mill-persuna li tkun ippreŜentat lilment;
c) opinjonijiet u opinjonijiet dettaljati ta' l-istituzzjonijiet ikkonëernati u
kummenti dwarhom magħmula mill-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment;
d) id-deëiŜjonijiet ta' l-Ombudsman li jagħlqu l-kaŜ;
e) rapporti u abbozzi ta' rakkomandazzjonijiet magħmulin skond l-Artikolu 8 ta'
din id-DeëiŜjoni.
14.5
L-aëëess jingħata fuq il-post jew billi tingħata kopja. L-Ombudsman jista'
jimponi tariffi raāonevoli għall-għoti tal-kopji. Il-metodu ta' kif jiāu kkalkulati t-tariffi
jkun spjegat.
14.6
L-aëëess għad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 14.1 ta' din id-deëiŜjoni
jingħata mill-ewwel. DeëiŜjonijiet dwar talbiet għall-aëëess pubbliku għal dokumenti
oħra jittieħdu fi Ŝmien 15-il jum tax-xogħol mid-data tal-wasla tagħhom.
14.7
Jekk talba għall-aëëess għal dokument tiāi rifjutata għal kollox, jew tiāi
rifjutata parti minnha, jingħataw raāunijiet għala t-talba ma ntlaqgħetx.

38

Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta'
Mejju 2001 dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, talKunsill u tal-Kummissjoni (ĀU L 145, 31.5.2001, p. 43).
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Artikolu 15 Lingwi
15.1
Ilment jista' jiāi ppreŜentat lill-Ombudsman b'waħda mil-lingwi tat-Trattat.
L-Ombudsman ma jkunx obbligat jeŜamina lmenti ppreŜentati b'lingwi oħra.
15.2
Il-lingwa proëedurali ta' l-Ombudsman tkun waħda mil-lingwi tat-Trattat;
f'kaŜ ta' lment, il-lingwa li biha jkun inkiteb.
15.3
L-Ombudsman jiddeëiedi liema dokumenti għandhom jinkitbu bil-lingwa
proëedurali.
15.4
Il-korrispondenza ma' l-awtoritajiet ta' l-Istati Membri ssir bil-lingwa
uffiëjali ta' l-istat ikkonëernat.
15.5
Ir-rapport annwali, ir-rapporti speëjali u, fejn ikun possibbli, dokumenti
oħra ppublikati mill-Ombudsman jiāu ppubblikati bil-lingwi uffiëjali kollha.
Artikolu 16 Pubblikazzjoni ta' rapporti
16.1
L-Ombudsman Ewropew għandu jippubblika fil-Āurnal Uffiëjali avviŜi
dwar l-adozzjoni ta' rapporti annwali u speëjali. B'dan il-mod, il-mezzi li permezz
tagħhom dawk kollha interessati jkunu jistgħu jkollhom aëëess għat-test sħiħ taddokumenti jsiru pubbliëi.
16.2
Kull rapport jew sommarju tad-deëiŜjonijeit ta' l-Ombudsman dwar ilmenti
kunfidenzjali jiāi ppubblikat b'mod li l-persuna li tkun ippreŜentat l-ilment ma tkunx
tista' tiāi identifikata.
Artikolu 17 Dħul fis-seħħ
17.1
Id-dispoŜizzjonijiet għall-implimentazzjoni adottati fis-16 ta' Ottubru 1997
huma mħassra.
17.2

Din id-deëiŜjoni tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2003.

17.3
3 Il-President tal-Parlament Ewropew għandu jiāi infurmat dwar ladozzjoni ta' din id-deëiŜjoni. Għandu jiāi ppubblikat ukoll avviŜ fil-Āurnal Uffiëjali.
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ANNESS XII Prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività
illegali li hi ta' ħsara għall-interessi tal-Kominitajiet
DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għallinkjesti interni fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull
attività illegali li hi ta' ħsara għall-interessi tal-Komunitajiet39
Il-Parlament Ewropew
wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari lArtikolu 199 tiegħu,
wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, u
b'mod partikulari l-Artikolu 25 tiegħu,
wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerāija
Atomika, u b'mod partikulari l-Artikolu 112 tiegħu,
wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proëedura tiegħu, b'mod partikulari l-Artikolu 186(c)40
tagħhom,
Billi:
ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill41 u rRegolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/199942 dwar l-inkjesti mmexxija millUffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi jistipulaw li l-Uffiëëju għandu jagħti bidu għal
inkjesti amministrattivi u jmexxihom fi ħdan l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-uffiëëji u laāenziji stabbiliti minn jew fuq il-baŜi tat-Trattat tal-KE jew tat-Trattat Euratom;
Ir-responsabbiltà ta' l-Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi, kif stabbilita millKummissjoni, tmur lil hinn mill-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji u tinkludi lattivitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-bŜonn li jitħarsu l-interessi tal-Komunità
minn imāieba irregolari li tista' twassal biex jittieħdu proëeduri amministrattivi jew
kriminali;
L-għan tal-ālieda kontra l-frodi għandu jitwessa' u l-effikaëja ta' din il-ālieda tista'
tittejjeb billi tintuŜa l-kompetenza eŜistenti fil-qasam ta' l-inkjesti amministrattivi;
B'hekk bis-saħħa ta' l-awtonomija amministrattiva tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi
u l-uffiëëji u l-aāenziji kollha għandhom jafdaw it-tmexxija ta' inkjesti amministrattivi
interni f'idejn l-Uffiëëju, bil-għan li jinkixfu sitwazzjonijiet serji fir-rigward tal-qadi
ta' dmirijiet professjonali, li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas ta' osservanza ta' l-obbligi
ta' uffiëjali u impjegati tal-Komunitajiet, kif stipulat fit-tieni u t-tielet paragrafi ta' lArtikoli 11 u 12, kif ukoll fl-Artikoli 13, 14, 16 u fl-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 17
tar-Regolamenti ta' l-Uffiëjali u l-Kundizzjonijiet ta' Reklutaāā ta' Impjegati Oħra talKomunitajiet Ewropej (minn issa 'l quddiem imsejħa 'Regolamenti tal-Persunal'), li
jkunu ta' ħsara għall-interessi tal-Komunitajiet ikkonëernati u li jistgħu jwasslu għal
proëeduri dixxiplinari jew, fejn japplika, għal proëeduri kriminali, jew li jistgħu
39

Adotatta fit-18 ta' Novembru 1999.
Issa Artikolu 215(c).
41
ĀU L 136, 31.5.1999, p. 1.
42
ĀU L 136, 31.5.1999, p. 8.
40
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jirriŜultaw f'imāieba ħaŜina gravi, kif stipulat fl-Artikolu 22 tar-Regolamenti ta' lIstaff, jew anke f'nuqqas ta' osservanza ta' l-obbligi analogi tal-Membri tal-Persunal
tal-Parlament Ewropew li m'humiex soāāetti għar-Regolamenti tal-Persunal;
Dawn l-inkjesti għandhom jitmexxew b'konformità sħiħa mad-dispoŜizzjonijiet
rilevanti tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, b'mod partikulari malProtokoll dwar privileāāi u immunitajiet, mat-testi li jimplimentaw dawn it-Trattati u
mar-Regolamenti tal-Persunal;
Il-kundizzjonijiet li jirregolaw it-tmexxija ta' dawn l-inkjesti għandhom jitmexxew
taħt l-istess kundizzjonijiet fl-istituzzjonijiet, fil-korpi u fl-uffiëëji u fl-aāenziji kollha
tal-Komunità; l-assenjar ta' din il-biëëa tax-xogħol lill-Uffiëëju m'għandhiex taffettwa
r-responsabbiltajiet ta' l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiëëji jew l-aāenziji fihom
innifishom, u bl-ebda mod m'għandha tnaqqas il-protezzjoni legali tal-persuni
kkonëernati;
Sakemm issir l-emenda tar-Regolamenti tal-Persunal, għandhom jitħejjew
arranāamenti prattiëi li jistipulaw kif il-membri ta' l-istituzzjonijiet u l-entitajiet, ilāesturi ta' l-uffiëëji u l-aāenziji u l-uffiëjali u mpjegati ta' l-istituzzjonijiet, il-korpi, u
l-uffiëëji u l-aāenziji għandhom jikkoperaw biex l-inkjesti interni jitmexxew bla xkiel,
IDDEêIEDA DAN LI ĀEJ:
Artikolu 1 Id-dmir li wieħed jikkopera ma' l-Uffiëëju
Is-Segretarju Āenerali, is-servizzi u kull uffiëjal jew impjegat tal-Parlament Ewropew
għandhom ikunu mistennija li jikkoperaw f'kollox ma' l-aāenti ta' l-Uffiëëju u li
jipprovdu l-għajnuna meħtieāa għall-inkjesta. Għal dan il-għan, għandhom jagħtu lillaāenti ta' l-Uffiëëju kull informazzjoni u kull spjegazzjoni li jistgħu jkunu utli.
Il-Membri għandhom jikkoperaw ma' l-Uffiëëju f'kollox, bla ħsara għaddispoŜizzjonijiet rilevanti tat-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej, b'mod
partikulari tal-Protokoll dwar privileāāi u immunitajiet, u tat-testi li jimplimentaw
dawn it-Trattati.
Artikolu 2 Id-dmir li wieħed jipprovdi l-informazzjoni
Kull uffiëjal jew impjegat tal-Parlament Ewropew li jsir jaf bi provi li jāiegħluh
jissoponi l-possibilità ta' kaŜ ta' frodi, ta' korruzzjoni jew ta' kwalunkwe attività
illegali li tkun ta' ħsara għall-interessi tal-Komunitajiet, jew ta' sitwazzjonijiet serji firrigward tal-qadi ta' dmirijiet professjonali, li jistgħu jikkostitwixxu nuqqas ta'
osservanza ta' l-obbligi ta' uffiëjali jew impjegati tal-Komunitajiet jew ta' persunal li
mhux soāāett għar-Regolamenti tal-Persunal, u li jistgħu jwasslu għal proëeduri
dixxiplinari jew, f'ëerti kaŜi għal proëeduri kriminali, għandu jgħarraf mill-ewwel lillKap tas-Servizz jew lid-Direttur Āenerali, jew, jekk iqis li dan ikun utli, lis-Segretarju
Āenerali jew direttament lill-Uffiëëju, jekk il-kaŜ ikun jinvolvi uffiëjal, impjegat jew
membru tal-persunal li mhux soāāett għar-Regolamenti tal-Persunal. F'kaŜ ta' nuqqas
ta' osservanza ta' l-obbligi analogi tal-Membri għandu javŜa lill-President talParlament Ewropew.
Il-President, is-Segretarju Āenerali, id-Diretturi Āenerali u l-Kapijiet tas-Servizzi talParlament Ewropew għandhom mill-ewwel jgħaddu lill-Uffiëëju kull evidenza li
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jiltaqgħu magħha li āāegħilhom jissoponu li jkun hemm xi forma ta' irregularità, kif
imsemmi fl-ewwel paragrafu.
Uffiëjali jew impjegati tal-Parlament Ewropew m'għandhom bl-ebda mod ibatu minn
trattament ināust jew diskriminatorju minħabba li jkunu kkomunikaw l-informazzjoni
li jirreferu għaliha l-ewwel u t-tieni paragrafi.
Membri li jiksbu tagħrif dwar fatti bħall-fatti msemmija fl-ewwel paragrafu,
għandhom jinfurmaw lill-President tal-Parlament, u jekk iqisu li dan ikun utli, lillUffiëëju direttament.
Dan l-artikolu japplika bla ħsara għall-kundizzjonijiet ta' kunfidenzjalità stipulati filliāi jew fir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament Ewropew.
Artikolu 3 Għajnuna mill-Uffiëëju tas-Sigurtà
Fuq it-talba tad-Direttur ta' l-Uffiëëju, l-uffiëjal tal-Parlament Ewropew responsabbli
mis-sigurtà għandu jgħin lill-Uffiëëju fit-tmexxija prattika ta' l-inkjesti.
Artikolu 4 Immunità u d-dritt li wieħed jirrifjuta li jixhed
Ir-regoli dwar l-immunità parlamentari tal-Membri u d-dritt li wieħed jirrifjuta li
jixhed ma jinbidlux.
Artikolu 5 Informazzjoni tal-parti kkonëernata
Meta tkun kwestjoni li Membru, uffiëjal jew impjegat jkun possibilment implikat, ilparti kkonëernata għandha tiāi mgħarrfa malajr, kemm-il darba dan ma jkunx ta' ħsara
għall-inkjesta. F'kull kaŜ, konkluŜjonijiet li jsemmu Membru, uffiëjal jew impjegat
tal-Parlament Ewropew b'isimhom ma jistgħux jitressqu meta tingħalaq l-inkjesta,
jekk il-parti kkonëernata ma tkunx ingħatat l-opportunità li tesprimi l-fehma tagħha
dwar il-fatti kollha li jaffettwawha.
F'kaŜi li jitolbu s-segretezza assoluta għall-finijiet ta' l-inkjesta u li jeħtieāu l-uŜu ta'
proëeduri investigattivi li jaqgħu taħt il-kompetenza ta' awtorità āudizzjali nazzjonali,
l-obbligazzjoni li l-Membru, l-uffiëjal jew l-impjegat tal-Parlament Ewropew jiāu
mistiedna li jagħtu l-opinjoni tagħhom tista' tiāi differita bil-qbil tal-President fil-kaŜ
ta' Membru, jew tas-Segretarju Āenerali fil-kaŜ ta' uffiëjal jew impjegat.
Artikolu 6 Informazzjoni dwar l-għeluq ta' inkjesta mingħajr ma' tittieħed
azzjoni oħra
Jekk, wara inkjesta interna, l-ebda akkuŜa ma tkun tista' ssir kontra Membru, uffiëjal
jew impjegat tal-Parlament Ewropew, li kontrihom ikunu saru xi allegazzjonijiet, linkjesta interna li tikkonëernah għandha tingħalaq kompletament, b'deëiŜjoni tadDirettur ta' l-Uffiëëju li għandu jinforma bil-miktub lill-parti kkonëernata.
Artikolu 7 Revoka ta' l-immunità
Kull talba mill-pulizija nazzjonali jew minn awtorità āudizzjali għar-revoka ta' limmunità minn proëeduri legali ta' uffiëjal jew ta' impjegat tal-Parlament Ewropew
f'dak li għandu x'jaqsam ma' kaŜi possibbli ta' frodi, korruzzjoni jew attivitajiet illegali
oħra, għandha tiāi kkomunikata lid-Direttur ta' l-Uffiëëju biex jagħti opinjoni. Jekk
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talba għar-revoka ta' l-immunità tikkonëerna Membru tal-Parlament Ewropew, lUffiëëju għandu jiāi infurmat.
Artikolu 8 Data effettiva
Din id-DeëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data ta' l-adozzjoni tagħha millParlament Ewropew.
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ANNESS XIII Ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni
dwar il-proëeduri għall-implimentazzjoni tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill
1999/468/KE li tistabbilixxi l-proëeduri għall-eŜerëizzju tas-setgħat
ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, kif emendata midDeëiŜjoni 2006/512/KE
Informazzjoni lill-Parlament Ewropew
1.
Skond l-Artikolu 7(3) tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE43, il-Parlament
Ewropew għandu jiāi infurmat mill-Kummissjoni dwar il-proëedimenti tal-kumitati44
fuq baŜi regolari skond l-arranāamenti li jiŜguraw li s-sistema ta' l-għoti ta' linformazzjoni hija trasparenti u effiëjenti u li l-informazzjoni mibgħuta u l-bosta stadji
tal-proëedura ikunu identifikati. Għal dak il-għan, huwa għandu jirëievi, fl-istess waqt
mal-membri tal-kumitati u bl-istess kondizzjonijiet, l-abbozz ta' l-aāendi tal-laqgħat
tal-kumitati, l-abbozz tal-miŜuri ta' l-implimentazzjoni mressqa quddiem dawk ilkumitati skond l-istrumenti baŜiëi adottati bil-proëedura prevista fl-Artikolu 251 tatTrattat, u r-riŜultati tal-votazzjoni u r-rekords sommarji tal-laqgħat u l-listi ta' lawtoritajiet li għalihom jappartjenu l-persuni nominati mill-Istati Membri biex
jirrappreŜentawhom.
Reāistru
2.
Il-Kummissjoni se toħloq reāistru li jkun fih id-dokumenti kollha li āew
imressqa lill-Parlament Ewropew45. Il-Parlament Ewropew ser ikollu aëëess dirett
għal dan ir-reāistru. Skond l-Artikolu 7(5) tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE, ir-referenzi
kollha mibgħuta lill-Parlament Ewropew se jsiru pubbliëi.
Skond l-impenji meħuda mill-Kummissjoni fl-istqarrija tagħha dwar l-Artikolu 7(3)
tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE46, u ladarba jsiru l-arranāamenti tekniëi xierqa, ir-reāistru
msemmi fil-paragrafu 2 se jippermetti, b'mod partikolari:
-

l-identifikazzjoni ëara tad-dokumenti li jaqgħu taħt l-istess proëedura u
kwalunkwe tibdil fil-miŜura ta' l-implimentazzjoni f'kull stadju tal-proëedura;

-

l-indikazzjoni ta' l-istadju tal-proëedura u Ŝ-Ŝmien skedat;

-

distinzjoni ëara bejn l-abbozz ta' miŜuri li l-Parlament Ewropew u l-membri
tal-kumitati rëevew fl-istess waqt f'konformità mad-dritt għall-informazzjoni,
u l-abbozz finali li jitfassal wara li tintbagħat l-opinjoni tal-kumitat lillParlament Ewropew;

-

l-identifikazzjoni ëara ta' kull modifika meta mqabbla ma' dokumenti diāà
mressqa lill-Parlament Ewropew.

43

ĀU L 184, 17.7. 1999, p. 23. DeëiŜjoni kif emendata bid-DeëiŜjoni 2006/512/KE
(ĀU L 200, 22.7.2006, p. 11).
44
F'dan il-Ftehim kollu, il-kelma ''kumitat'' se tirreferi għall-kumitati stabbiliti skond
id-DeëiŜjoni 1999/468/KE, ħlief fejn hu speëifikat li hemm referenza għal kumitat
ieħor.
45
Id-data stabbilita għall-ħolqien tar-reāistru hija l-31 ta' Marzu 2008.
46
ĀU C 171, 22.7.2006, p. 21.
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3.
Meta, wara perjodu tranŜitorju li jibda mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim,
il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jikkonkludu li s-sistema tiffunzjona u hi
sodisfaëenti, it-trasmissjoni tad-dokumenti lill-Parlament Ewropew għandu jseħħ
permezz ta' notifika elettronika li jkun fiha link għar-reāistru kif stabbilit fil-paragrafu
2. Din id-deëiŜjoni għandha tittieħed permezz ta' skambju ta' ittri bejn il-presidenti
taŜ-Ŝewā istituzzjonijiet. Waqt il-perjodu tranŜitorju, id-dokumenti għandhom
jintbagħtu lill-Parlament Ewropew bħala anness fil-posta elettronika.
4.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni taqbel li tibgħat lill-Parlament Ewropew,
għal finijiet ta' informazzjoni, fuq it-talba tal-kumitat parlamentari responsabbli,
abbozzi ta' miŜuri speëifiëi għall-implimentazzjoni ta' strumenti baŜiëi li, għalkemm
mhux adottati skond il-proëedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, ikunu ta'
importanza partikolari għall-Parlament Ewropew. Dawn il-miŜuri għandhom
jiddaħħlu fir-reāistru kif stabbilit fil-paragrafu 2 flimkien ma' notifika tagħhom lillParlament Ewropew.
5.
Barra mir-rekords sommarji msemmija f'paragrafu 1, il-Parlament
Ewropew jista' jitlob aëëess għall-minuti tal-laqgħat tal-kumitat47. Il-Kummissjoni
għandha teŜamina kull talba kaŜ b'kaŜ u timxi mar-regoli tal-kunfidenzjalità stabbiliti
fl-Anness 1 tal-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u lKummissjoni48.
Dokumenti kunfidenzali
6.
Id-dokumenti kunfidenzjali għandhom jiāu pproëessati skond il-proëeduri
amministrattivi interni mħejjija minn kull istituzzjoni bil-għan li jiāu provduti lgaranziji kollha meħtieāa.
Ir-riŜoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew skond l-Artikolu 8 tad-DeëiŜjoni
1999/468/KE
7.
Skond l-Artikolu 8 tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE, il-Parlament Ewropew
jista’ jindika, f'riŜoluzzjoni li tagħti r-raāunijiet li fuqhom tkun ibbaŜata, li l-abbozz
tal-miŜuri ta' l-implimentazzjoni ta' strument baŜiku, adottat skond il-proëedura
msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, jeëëedi s-setgħat ta' implimentazzjoni stabbiliti
f'dak l-istrument baŜiku.
8.
Il-Parlament Ewropew għandu jadotta dawn ir-riŜoluzzjonijiet skond irRegoli ta' Proëedura tiegħu; huwa għandu jkollu perjodu ta' xahar biex jagħmel dan, li
jibda jgħodd mid-data li fiha jirëievi l-abbozz finali tal-miŜuri ta' l-implimentazzjoni
fil-verŜjonijiet lingwistiëi mressqa lill-membri tal-kumitat ikkonëernat.
9.
Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jaqblu li jkun xieraq li jiāi
stabbilit limitu ta' Ŝmien iqsar fuq baŜi permanenti għal xi tipi ta' miŜuri ta'
implimentazzjoni urāenti li fuqhom trid tittieħed deëiŜjoni fi Ŝmien iqsar sabiex ikun
hemm tmexxija tajba. Dan japplika b'mod partikolari għal ëerti tipi ta' miŜuri ta'
azzjoni esterna, fosthom l-għajnuna umanitarja u dik ta' emerāenza, il-ħarsien tassaħħa u s-sigurtà, is-sigurtà u s-sikurezza tat-trasport u l-eŜenzjonijiet mir-regoli ta' l47

Ara s-sentenza tal-Qorti ta' l-Ewwel Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tad-19 ta'
Lulju 1999 il-KaŜ T188/97 Rothmans v il-Kummissjoni [1999] ECR II-2463.
48
ĀU C 117 E, 18.5.2006, p. 123.
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akkwist pubbliku. Ftehim bejn il-Membru tal-Kummissjoni u ë-Chairperson talkumitat parlamentari responsabbli se tistabbilixxi t-tipi ta' miŜuri kkonëernati u llimiti ta' Ŝmien applikabbli. Dan il-ftehim jista' jiāi rrevokat fi kwalunkwe ħin miŜŜewā partijiet.
10.
Mingħajr preāudizzju għall-kaŜijiet imsemmija fil-paragrafu 10, il-limitu
ta' Ŝmien se jkun iqsar għall-kaŜijiet urāenti u fil-kaŜ ta' miŜuri marbuta ma'
kwistjonijiet amministrativi ta' kuljum u/jew li jkollhom perjodu limitat ta' validità. Illimitu ta' Ŝmien jista’ jkun qasir ħafna f'kaŜi tassew urāenti, b'mod partikolari għal
raāunijiet ta' saħħa pubblika. Il-Membru tal-Kummissjoni responsabbli għandu
jistabbilixxi limitu ta' Ŝmien addattat u jiddikjara r-raāuni għal dak il-limitu ta' Ŝmien.
F'kaŜijiet bħal dawn il-Parlament Ewropew jista' juŜa proëedura fejn limplimentazzjoni ta' l-Artikolu 8 tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE tiāi ddelegata lillkumitat parlamentari responsabbli, li jista' jibgħat risposta lill-Kummissjoni fil-limitu
taŜ-Ŝmien relevanti.
11.
Is-servizzi tal-Kummissjoni se javŜaw b'mod informali lis-segretarjat talkumitat jew kumitati parlamentari responsabbli kkonëernat/i, hekk kif jipprevedu li labbozz ta' miŜuri msemmija f'paragrafu 10 u 11 jistgħu jkunu tressqu diāà lil xi
kumitat. Hekk kif l-abbozz inizjali ta' miŜuri jitressqu lill-membri tal-kumitat, isservizzi tal-Kummissjoni se jinnotifikaw lis-segretarjat tal-kumitat jew kumitati
parlamentari dwar l-urāenza tagħhom u dwar il-limiti ta' Ŝmien li se japplikaw ladarba
jitressaq l-abbozz finali.
12.
Wara l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew ta' riŜoluzzjoni, msemmija
f'paragrafu 8, jew risposta kif imsemmi fil-paragrafu 11, il-Membru tal-Kummissjoni
responsabbli għandu jinforma lill-Parlament Ewropew jew, fejn xieraq, lill-kumitat
parlamentari responsabbli, bl-azzjoni li l-Kummissjoni tkun bi ħsiebha tieħu dwarha.
13.

Id-data relatata mal-paragrafi 10 u 13 se tiddaħħal fir-reāistru.

Il-proëedura regolatorja bi skrutinju
14.
Fejn tapplika l-proëedura regolatorja bi skrutinju, u wara l-vot tal-kumitat,
il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew dwar il-limiti ta' Ŝmien
applikabbli. Suāāett għall-paragrafu 16, dawn il-limiti ta' Ŝmien jibdew jiskorru biss
ladarba l-Parlament Ewropew jirëievi l-verŜjonijiet lingwistiëi kollha.
15.
Fejn japplikaw limiti ta' Ŝmien iqsar (Artikolu 5a(5)(b) tad-DeëiŜjoni
1999/468/KE) u f'kaŜijiet urāenti (Artikolu 5a(6) tad-DeëiŜjoni 1999/468/KE), illimiti ta' Ŝmien se jibdew japplikaw mid-data meta l-Parlament Ewropew jirëievi labbozz finali tal-miŜuri ta' l-implimentazzjoni fil-verŜjonijiet lingwistiëi mgħoddija
lill-membri tal-kumitat, sakemm ma joāāezzjonax ië-Chairperson tal-kumitat
parlamentari. Fi kwalunkwe kaŜ, il-Kummissjoni se tagħmel ħilitha biex tressaq ilverŜjonijiet lingwistiëi kollha lill-Parlament Ewropew mill-aktar fis possibbli. Isservizzi tal-Kummissjoni se javŜaw b'mod informali lis-segretarjat tal-kumitat jew
kumitati parlamentari responsabbli kkonëerna/ti, hekk kif jiprrevedu li l-abbozz ta'
miŜuri msemmija f'Artikolu 5a(5)(b) jew 6 jistgħu jkunu diāà tressqu lil xi kumitat.
Is-servizzi finanzjarji
16.
Skond l-istqarrija tagħha stess dwar l-Artikolu 7(3) tad-DeëiŜjoni
1999/468/KE, il-Kummissjoni timpenja ruħha li fis-servizzi finanzjarji:
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-

tiŜgura li l-uffiëjal tal-Kummissjoni li jkun qed jippresjedi laqgħa tal-kumitat
jinforma lill-Parlament Ewropew, jekk dan jitlob hekk, wara kull laqgħa dwar
dibattiti li jikkonëernaw l-abbozz ta' miŜuri ta' implimentazzjoni li ngħataw lil
dak il-kumitat;

-

tagħti risposta orali jew bil-miktub għal kull mistoqsija marbuta maddiskussjonijiet dwar l-abbozz ta' miŜuri ta' l-implimentazzjoni li ngħata lil xi
kumitat.

17.
Fl-aħħar il-Kummissjoni se tiŜgura li jiāu rrispettati l-impenji meħuda
waqt is-seduta plenarja tal-Parlament tal-5 ta' Frar 200249 u li āew affermati mill-ādid
fis-seduta plenarja tal-31 ta' Marzu 200450 kif ukoll dawk l-impenji msemmija filpunti 1 sa 7 ta' l-ittra tat-2 ta' Ottubru 200151 mill-Kummissarju Bolkestein liëChairperson tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji tal-Parlament
Ewropew meħuda fir-rigward tas-settur tas-servizzi finanzjarji kollu (fosthom titoli,
banek, assigurazzjoni, pensjonijiet u l-kontabilità).
Kalendarju tax-xogħol parlamentari
18.
Meta tibgħat abbozz ta' miŜuri ta' implimentazzjoni skond dan il-Ftehim,
il-Kummissjoni se tikkunsidra l-perjodi ta' meta l-Parlament Ewropew jagħlaq għallvaganzi (xitwa, sajf u elezzjonijiet Ewropej) sabiex ikun assigurat li l-Parlament ikun
jista' jeŜerëita l-prerogattivi tiegħu fil-limiti ta' Ŝmien stipulati fid-DeëiŜjoni
1999/468/KE u f'dan il-Ftehim, bl-eëëezzjoni ta' fejn japplikaw limiti iqsar ta' Ŝmien
jew f'kaŜijiet urāenti, kif āej:
Kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni
19.
IŜ-Ŝewā istituzzjonijiet jesprimu r-rieda tagħhom li jgħinu lill-xulxin
sabiex tiāi Ŝgurata kooperazzjoni sħiħa meta jiāu indirizzati miŜuri ta'
implimentazzjoni speëifiëi. Għal dan il-għan, se jiāu stabbiliti l-kuntatti xierqa fillivell amministrattiv.
Ftehim Preëedenti
20.
Il-Ftehim tas-sena 2000 bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar
il-proëeduri ta' implimentazzjoni tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE52 jiāi
hawnhekksostitwit. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jqisu li l-ftehim li āejjin
āew sorpassati u għalhekk m'għandhom ebda effett safejn huma kkonëernati huma
stess: il-Ftehim Plumb/Delors ta' l-1988, il-Ftehim Samland/Williamson ta' l-1996 u lmodus vivendi ta' l-199453.

49

ĀU C 284 E, 21.11.2002, p. 19.
ĀU 103 E, 29.4.2004, p. 446 u Rapport Verbatim tal-Proëedimenti (CRE) tas-seduta
plenarja tal-Parlament tal-31 ta' Marzu 2004, taħt 'Vot'.
51
ĀU C 284 E, 21.11.2002, p. 83.
52
ĀU L 256, 10.10.2000, p. 19.
53
ĀU C 102, 4.4.1996, p. 1.
50
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ANNESS XIV Abbozz għal Ftehim Qafas dwar relazzjonijiet bejn ilParlament Ewropew u l-Kummissjoni
Il-Parlament Ewropew54 u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (minn issa 'l
quddiem "IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet"),
wara li kkunsidraw it-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, it-Trattat li jistabbilixxi lKomunità Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerāija
Atomika, minn issa 'l quddiem it-Trattati,
wara li kkunsidraw il-Ftehimiet Inter-istituzzjonali u t-testi li jkopru r-relazzjonijiet
bejn iŜ-Ŝewā istituzzjonijiet,
wara li kkunsidraw ir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament55, u b'mod partikolari lArtikoli 9856, 9957 u 12058 kif ukoll l-Anness VIII,
A.
billi t-Trattati jsaħħu l-leāittimità demokratika tal-proëess tat-teħid ta'
deëiŜjoni ta' l-Unjoni Ewropea,
B.
billi Ŝ-Ŝewā istituzzjonijiet jagħtu l-ikbar importanza lit-traspoŜizzjoni
effettiva u l-implimentazzjoni tal-liāi tal-Komunità,
C.
billi dan il-Qafas ta' Ftehim ma jaffettwax il-poteri u l-prerogattivi talParlament, il-Kummissjoni jew istituzzjoni oħra jew korp ta' l-Unjoni Ewropea, imma
jfittex li jiŜgura li dawk il-prerogattivi jiāu eŜerëitati bl-iŜjed mod effettiv possibbli,
D.
billi huwa xieraq li jiāi emendat il-Qafas ta' Ftehim konkluŜ f'Lulju
59
2002 u għandu jinbidel bit-test li āej,
jaqblu kif āej:
I. KAMP TA' APPLIKAZZJONI
1.
IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet jaqblu fuq il-miŜuri li āejjin biex isaħħu rresponsabbiltà u l-leāittimità politika tal-Kummissjoni, biex jestendu d-djalogu
kostruttiv u biex itejbu l-iskambju ta' informazzjoni bejn iŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet, kif
ukoll biex itejbu l-kordinazzjoni tal-proëeduri u ta' l-ippjanar.
Jaqblu wkoll fuq miŜuri speëifiëi ta' implimentazzjoni għat-twassil ta' dokumenti u
informazzjoni konfidenzjali tal-Kummissjoni, kif inhu stipulat fl-Anness 1 u fl-iskeda
tal-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni, kif inhu stipulat fl-Anness 2.
II. RESPONSABBILTÀ POLITIKA
2.
Kull Kummissarju għandu jerfà responsabbiltà politika għal azzjoni floqsma li jkun responsabbli għalihom, bla ma jagħmel ħsara lill-prinëipju talkulleāājalità tal-Kummissjoni.
54

DeëiŜjoni tal-Parlament tas-26 ta' Mejju 2005
ĀU L 44, 15.2.2005, p. 1.
56
Issa Artikolu 105.
57
Issa Artikolu 106.
58
Issa Artikolu 127.
59
ĀU C 121, 24.4.2001, p. 35.
55
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Hija r-responsabbiltà sħiħa tal-President tal-Kummissjoni li jidentifika kull kunflitt ta'
interess li jimpedixxi Kummissarju milli jaqdi dmirijietu.
Il-President tal-Kummissjoni huwa wkoll responsabbli għal kull azzjoni sussegwenti
meħuda f'tali ëirkustanzi; jekk kaŜ individwali āie allokat mill-ādid, il-President irid
immedjatament javŜa bil-miktub lill-President tal-Parlament.
3.
Jekk il-Parlament jiddeëiedi li jesprimi nuqqas ta' fiduëja f'Kummissarju,
il-President tal-Kummissjoni, wara li jkun ikkunsidra din id-deëiŜjoni bis-serjetà,
għandu jew jitlob lil dak il-Membru biex jirriŜenja jew jispjega d-deëiŜjonijiet tiegħu
lill-Parlament.
4.
Meta tqum il-ħtieāa li Kummissarju jinbidel waqt il-mandat tiegħu, skond
l-Artikolu 215 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-President talKummissjoni għandu jikkomunika immedjatament mal-President tal-Parlament sabiex
jintlaħaq ftehim dwar kif il-President tal-Kummissjoni bi ħsiebu jippreŜenta ilKummissarju futur quddiem il-Parlament mill-aktar fis possibbli u skond ilprerogattivi ta' l-Istituzzjonijiet.
Il-Parlament jassigura li l-proëeduri tiegħu jitmexxew b'ħeffa, sabiex jippermettu li lPresident tal-Kummissjoni ikun infurmat dwar il-posizzjoni tal-Parlament fi Ŝmien
qasir qabel ma l-Kummissarju futur jintalab jeŜerëita l-funzjonijiet bħala
rappreŜentant tal-Kummissjoni.
5.
Il-President tal-Kummissjoni għandu javŜa immedjatament lill-Parlament
dwar kwalunkwe deëiŜjoni dwar l-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet lil kwalunkwe
Kummissarju. Fil-kaŜ ta' tibdil sostanzjali li jaffettwa Kummissarju individwali, huwa
għandu, fuq talba tal-Parlament, jidher quddiem il-kumitat parlamentari relevanti.
6.
Kull tibdil fid-disposizzjonijiet tal-Kodiëi ta' Kondotta tal-Kummissarju
dwar kunflitt ta' interess jew imāieba etika, għandhom jintbagħtu immedjatament lillParlament.
Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjonijiet espressi mill-Parlament f'dak ir-rigward.
7.
Il-Parlament, bi qbil ma' l-Artikolu 99 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu,
għandu jikkomunika mal-President nominat tal-Kummissjoni f'ħin xieraq qabel il-ftuħ
tal-proëeduri għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni l-ādida. Il-Parlament għandu jqis
kummenti espressi mill-President nominat.
Il-proëeduri għandhom jitfasslu b'tali mod li jkun Ŝgurat li l-Kummissjoni kollha
nominata tkun evalwata b'mod miftuħ, āust u konsistenti.
Il-Kummissarji nominati għandhom jiggarantixxu li l-informazzjoni relevanti kollha
tkun Ŝvelata f'konformità ma' l-obbligu ta' l-indipendenza imsemmija fl-Artikolu 213
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Kommunità Ewropea.
III. DJALOGU KOSTRUTTIV U SKAMBJU TA' INFORMAZZJONI
(i) Disposizzjonijiet āenerali
8.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament b'mod sħiħ u fil-pront
dwar il-proposti u l-inizjattivi tagħha fl-oqsma leāiŜlattivi u baāitarji.
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Fl-oqsma kollha li fihom il-Parlament għandu kapaëità leāiŜlattiva, jew li fihom
jopera bħala fergħa ta' l-awtorità baāitarja, dan irid jiāi avŜat, bl-istess mod bħallKunsill, f'kull stadju tal-proëess leāiŜlattiv u baāitarju.
9.
Fl-oqsma tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni, tal-koperazzjoni talpulizija u tal-koperazzjoni āuridika f'affarijiet kriminali, il-Kummissjoni trid tieħu
miŜuri biex ittejjeb l-involviment tal-Parlament b'tali mod li tqis kemm jista' jkun ilfehmiet tal-Parlament.
10.
Il-President tal-Kummissjoni u/jew il-Viëi President responsabbli għarrelazzjonijiet interistituzzjonali jiltaqgħu kull tliet xhur mal-Konferenza tal-Presidenti
biex jiŜguraw djalogu regolari fl-ogħla livell bejn iŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet. Il-President
tal-Kummissjoni għandu jattendi laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti mill-inqas
darbtejn fis-sena.
11.
Kull Kummissarju jrid jiŜgura li jkun hemm skambju regolari u dirett ta'
informazzjoni bejn il-Kummissarju u ë-'Chairperson' tal-kumitat parlamentari
relevanti.
12.
Il-Kummissjoni ma tistax tirrendi pubblika xi proposta leāiŜlattiva jew xi
inizjattiva jew deëiŜjoni sinifikanti qabel ma tavŜa lill-Parlament bil-miktub.
IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet għandhom jidentifikaw minn qabel, bi ftehim komuni, fuq ilbaŜi tal-Programm LeāiŜlattiv u ta' Ħidma tal-Kummissjoni u tal-programm
interistituzzjonali multi annwali, il-proposti u l-inizjattivi ta' importanza partikolari,
bil-ħsieb li jippreŜentawhom f'seduta plenarja tal-Parlament.
Bl-istess mod, għandhom jidentifikaw dawk il-proposti u l-inizjattivi li għalihom
hemm bŜonn tiāi ppreŜentata informazzjoni quddiem il-Konferenza tal-Presidenti, jew
billi jiāi nfurmat b'mod xieraq il-kumitat parlamentari relevanti jew ië-'chairperson'
tiegħu.
Dawn id-deëiŜjonijiet għandhom jittieħdu fil-qafas tad-djalogu regolari bejn iŜ-Ŝewā
Istituzzjonijiet, kif inhu stipulat fil-punt 10 , u għandhom jiāu aāāornati fuq baŜi
regolari billi jitqiesu kwalunkwe Ŝviluppi politiëi.
13.
Jekk dokument intern tal-Kummissjoni - li dwaru l-Parlament ma kienx
avŜat skond il-punti 8, 9 u 12 - jiëëirkola barra mill-Istituzzjonijiet, il-President talParlament jista' jitlob li d-dokument konëernat jintbagħat lill-Parlament mingħajr
dewmien ħalli jgħaddih lil kull Membru tal-Parlament li jsaqsi għalih.
14.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni regulari bil-miktub dwar
azzjoni meħuda bħala tweāiba għal talba speëifika indirizzata lilha mirriŜoluzzjonijiet tal-Parlament, inkluŜ li tavŜa l-Parlament f'kaŜijiet fejn ma setgħatx
tieħu azzjoni fuq il-fehma tiegħu.
Rigward il-proëedura ta' kwittanza, id-disposizzjonijiet speëifiëi stipulati fil-punt 26
għandhom japplikaw.
Il-Kummissjoni għandha tqis kull rikjesta magħmula mill-Parlament lillKummissjoni, skond l-Artikolu 192 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,
biex tippreŜenta proposti leāiŜlattivi, u għandha tipprovdi tweāiba dettaljata biŜŜejjed
u fil-pront għal rikjesti bħal dawn.
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Fuq rikjesta mill-Parlament jew mill-Kummissjoni, għandha wkoll tingħata
informazzjoni dwar is-segwitu għal rikjesti speëifiëi tal-Parlament lill-kumitat
parlamentari relevanti u, jekk meħtieā, f'seduta plenarja tal-Parlament.
15.
Meta Stat Membru jipproponi inizjattiva leāiŜlattiva skond l-Artikolu 34
tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni trid tavŜa lill-Parlament, jekk huwa
mitlub hekk, dwar il-posizzjoni tagħha fuq l-inizjattiva miājuba quddiem il-kumitat
parlamentari relevanti.
16.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament dwar il-lista tal-gruppi
esperti tagħha mwaqqfa sabiex jgħinu lill-Kummissjoni fit-twettiq tad-dritt tagħha
għall-inizjattiva. Din il-lista għandha tkun aāāornata fuq baŜi regulari u pubblikata.
F'dan il-qafas, il-Kummissjoni għandha tinforma b'mod xieraq lill-kumitat
parlamentari kompetenti, fuq rikjesta speëifika u motivata taë-'chairperson' tiegħu,
dwar l-attivitajiet u l-kompoŜizzjoni ta' gruppi bħal dawn.
17.
Bl-għajnuna ta' mekkaniŜmi xierqa, iŜ-Ŝewā istituzzjonijiet għandu
jkollhom djalogu kostruttiv dwar mistoqsijiet li jikkonëernaw oqsma amministrattivi
importanti, l-iŜjed dwar kwistjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet diretti għallamministrazzjoni tal-Parlament stess.
18.
Meta l-kunfidenzjalità rigward kull informazzjoni mibgħuta skond dan ilFtehim tiāi invokata, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet imsemmija fl-Anness
1.
(ii) Relazzjonijiet esterni, tkabbir u ftehim internazzjonali
19.
Fil-kwadru ta' ftehim internazzjonali, inkluŜi l-ftehim tal-kummerë, ilKummissjoni għandha tipprovdi informazzjoni bikrija u ëara lill-Parlament, kemm
matul il-faŜi ta' preparazzjoni tal-ftehim kif ukoll matul il-proëess u l-konkluŜjoni ta'
negozjati internazzjonali. Din l-informazzjoni tkopri l-abbozz tad-direttivi tannegozjar, id-direttivi tan-negozjar adottati, il-proëess sussegwenti tan-negozjati u lkonkluŜjoni tan-negozjati.
L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tingħata lill-Parlament fi
Ŝmien suffiëjenti biex jekk hemm bŜonn, ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu, u lillKummissjoni biex safejn hu possibbli tkun tista' tqis l-opinjoni tal-Parlament. Din linformazzjoni għandha tkun provduta mill-kumitati parlamentari relevanti u, fejn hu
xieraq, waqt seduta plenarja.
Minn naħa tiegħu, bi qbil mad-disposizzjonijiet ta' l-Anness 1, il-Parlament jieħu
ħsieb jistabbilixxi proëeduri ta' salvagwardji xierqa fir-rigward ta' kunfidenzjalità.
20.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi neëessarji biex tiŜgura li lParlament huwa avŜat immedjatament u għal kollox dwar:
(i) deëiŜjonijiet li jikkonëernaw l-applikazzjoni proviŜorja jew is-sospensjoni
ta' ftehim; u
(ii) posizzjoni tal-Kummissjoni f'korp imwaqqaf permezz ta' ftehim.
21.
Meta l-Kummissjoni tirrappreŜenta l-Komunità, fuq talba tal-Parlament,
hija għandha tiffaëilita l-inkluŜjoni ta' Membri tal-Parlament bħala osservaturi
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f'delegazzjonijiet tal-Komunità li jkunu qed jinnegozjaw ftehim multilaterali. IlMembri tal-Parlament ma jistgħux jieħdu sehem dirett fis-sessjonijiet tan-negozjar.
Il-Kummissjoni tieħu ħsieb li l-Membri tal-Parlament, li jkunu qed jieħdu sehem
bħala osservaturi f'delegazzjonijiet ta' negozjar multilaterali, jinŜammu informati
regolarment.
22.
Qabel ma jsir irbit finanzjarju waqt konferenzi ta' donaturi, li jimplikaw
impriŜi finanzjarji āodda, u jirrikjedu l-qbil ta' l-awtorità baāitarja, il-Kummissjoni
għandha tavŜa l-awtorità baāitarja u tevalwa l-kummenti tagħha.
23.
IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet jaqblu li jikkoperaw fil-qasam ta' osservazzjoni ta'
elezzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tikkopera mal-Parlament biex tipprovdi lgħajnuna neëessarja lid-delegazzjonijiet tal-Parlament li jkunu qed jieħdu sehem
f'missjonijiet komunitarji ta' osservazzjoni ta' elezzjonijiet.
24.
Il-Kummissjoni għandha ŜŜomm lill-Parlament infurmat għal kollox dwar
il-progress tan-negozjati għal sħubija u b'mod partikulari dwar aspetti u Ŝviluppi
prinëipali, sabiex tagħtih opportunità jesprimi l-opinjonijiet tiegħu f'ħin biŜŜejjed blgħajnuna tal-proëeduri parlamentari xierqa.
25.
Meta l-Parlament jadotta rakkomandazzjoni dwar dawn is-suāāetti skond
l-Artikolu 89 tar-Regoli ta' Proëedura tiegħu, u meta l-Kummissjoni tiddeëiedi għal
raāunijiet importanti li ma tistax tappoāāja rakkomandazzjoni bħal din, hija għandha
tispjega r-raāunijiet quddiem il-Parlament, waqt seduta plenarja jew waqt il-laqgħa li
jkun imiss tal-kumitat parlamentari relevanti.
(iii) Implimentazzjoni baāitarja
26.
Fir-rigward tal-kwittanza annwali rregolata mill-Artikolu 276 tat-Trattat li
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni għandha tikkomunika linformazzjoni kollha meħtieāa għall-kontroll ta' l-implimentazzjoni tal-baāit għassena rilevanti, li jitlob mingħandha għal dak il-għan ië-'chairperson' tal-kumitat
parlamentari responsabbli għall-proëedura ta' kwittanza, skond l-Anness VI tar-Regoli
ta' Proëedura tal-Parlament.
Jekk joħorāu aspetti āodda li jikkonëernaw is-snin preëedenti, li għalihom tkun diāà
ngħatat il-kwittanza, il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni kollha
meħtieāa dwar il-kwistjoni bil-għan li tintlaħaq soluzzjoni li tkun aëëettabbli għaŜŜewā naħat.
IV. KOPERAZZJONI FIR-RIGWARD
IPPJANAR LEĀIśLATTIV

TAL-PROêEDURI

U

TA'

L-

(i) Programmi politiëi u leāiŜlattivi tal-Kummissjoni u l-programmazzjoni multi
annwali ta' l-Unjoni Ewropea
27.
Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta proposti għall-programmazzjoni
multi annwali ta' l-Unjoni bil-għan li jintlaħaq kunsens fuq programmazzjoni
interistituzzjonali bejn l-Istituzzjonijiet konëernati.
28.
Kummissjoni ādida għandha tippreŜenta, kemm jista' jkun malajr, ilprogramm politiku u leāiŜlattiv tagħha.
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29.
Meta l-Kummissjoni tipprepara l-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma tagħha,
iŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw skond l-iskeda mħejjija fl-Anness 2.
Il-Kummissjoni għandha tqis il-prijoritajiet espressi mill-Parlament.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi biŜŜejjed dettalji dwar x'inhu previst minn kull
punt fil-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma.
30.
Il-Viëi President tal-Kummissjoni responsabbli mir-relazzjonijiet
interistituzzjonali jieħu ħsieb li jippreŜenta rapport lill-Konferenza taë-Chairmen talKumitati kull tliet xhur, li jispeëifika l-implimentazzjoni politika tal-programm
leāiŜlattiv u ta' ħidma għas-sena kkonëernata u jinforma dwar kull reviŜjoni
neëessarja biex jittieħed kont ta' avvenimenti politiëi importanti.
(ii) Proëeduri leāiŜlattivi āenerali
31.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa bir-reqqa l-emendi għall-proposti
leāiŜlattivi tagħha adottati mill-Parlament, bil-għan li dawn jitqiesu fi kwalunkwe
proposta emendata.
Meta tagħti l-opinjoni tagħha dwar l-emendi tal-Parlament skond l-Artikolu 251 tatTrattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni għandha tqis bir-reqqa lemendi adottati fit-tieni qari; jekk tiddeëiedi, għal raāunijiet importanti u wara
konsiderazzjoni mill-Kulleāā, biex ma tadottax jew tappoāāja emendi bħal dawn,
għandha tispjega d-deëiŜjoni tagħha quddiem il-Parlament, u f'kull kaŜ fl-opinjoni
tagħha dwar l-emendi tal-Parlament, skond l-Artikolu 251(2).
32.
Il-Kummissjoni għandha tagħti notifika lill-Parlament u lill-Kunsill qabel
ma tirtira l-proposti tagħha.
33.
Għal proëeduri leāiŜlattivi li ma jwasslux għal kodeëiŜjoni, ilKummissjoni:
(i) għandha tiŜgura li l-korpi tal-Kunsill jiāu mfakkra fi Ŝmien xieraq biex ma
jilħqux ftehim politiku għall-proposti tagħha qabel ma l-Parlament ikun adotta
l-opinjoni tiegħu. Hi għandha titlob li d-diskussjoni tiāi konkluŜa fuq livell
ministerjali wara li jkun ingħata Ŝmien raāonevoli lill-membri tal-Kunsill biex
jeŜaminaw l-opinjoni tal-Parlament;
(ii) għandha tiŜgura li l-Kunsill josserva r-regoli stabbiliti mill-Qorti talĀustizzja tal-Komunitajiet Ewropej li jeŜiāu li l-Parlament jerāa' jiāi
kkonsultat jekk il-Kunsill jemenda proposta tal-Kummissjoni b'mod
sostanzjali. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament dwar kull avviŜ
mogħti lill-Kunsill dwar il-ħtieāa ta' konsultazzjoni mill-ādid;
(iii) tieħu ħsieb, jekk hu xieraq, biex tirtira proposta leāiŜlattiva li l-Parlament
ikun ëaħad. Jekk, għal raāunijiet importanti u wara konsiderazzjoni millKulleāā, il-Kummissjoni tiddeëiedi li ŜŜomm il-proposta tagħha, għandha
tispjega r-raāunijiet għal dik id-deëiŜjoni f'dikjarazzjoni quddiem il-Parlament.
34.
ħsieb:

Minn naħa tiegħu, sabiex itejjeb l-ippjanar leāiŜlattiv, il-Parlament jieħu
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(i) li jippjana s-sezzjonijiet leāiŜlattivi ta' l-aāenda tiegħu, jadattahom malprogramm leāiŜlattiv kurrenti u mar-riŜoluzzjonijiet li jkun adotta fuq dak ilprogramm;
(ii) li josserva skadenzi raāonevoli, safejn dawn huma utli għall-proëedura,
meta jkun qed jadotta l-opinjoni tiegħu waqt l-ewwel qari skond il-proëeduri
ta' koperazzjoni u kodeëiŜjoni jew l-opinjonijiet tiegħu skond il-proëedura ta'
konsultazzjoni;
(iii) li sa fejn hu possibbli japponta 'rapporteurs' fuq proposti futuri hekk kif
jiāi adottat il-programm leāiŜlattiv;
(iv) li jikkunsidra talbiet għal konsultazzjoni mill-ādid bħala kwistjoni ta'
prijorità assoluta sakemm ikun irëieva l-informazzjoni neëessarja kollha.
(iii) Setgħat leāiŜlattivi u ta' implimentazzjoni speëifiëi tal-Kummissjoni
35.
Il-Kummissjoni għandha ŜŜomm lill-Parlament infurmat bis-sħiħa u filpront, dwar atti adottati mill-Kummissjoni, li jaqgħu taħt l-iskop tal-poteri leāiŜlattivi
tagħha stess.
L-implimentazzjoni tad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Āunju 1999, li
tistabbilixxi l-proëeduri għat-tħaddim tal-poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lillKummissjoni60għandhom jitmexxew mill-Ftehim bejn il-Kummissjoni u l-Parlament61
dwar il-proëeduri biex tiāi implimentata dik id-deëiŜjoni.
Fir-rigward tal-miŜuri ta' implimentazzjoni dwar l-oqsma tat-titoli, bankarju u ta' lassigurazzjoni, il-Kummissjoni tikkonferma l-impenji mogħtija waqt is-seduta
plenarja tal-5 ta' Frar 2002 u li āew ikkonfermati mill-ādid fil-31 ta' Marzu 2004. IlKummissjoni tikkommetti lilha nnifisha, b'mod partikolari, li tqis bir-reqqa lposizzjoni tal-Parlament u kull riŜoluzzjoni li tista' tadotta fir-rigward tal-miŜuri ta'
implimentazzjoni li jaqbŜu l-poteri ta' implimentazzjoni stipulati fl-istrument baŜiku;
f'kaŜijiet bħal dawn, għandha tagħmel mill-aħjar biex tilħaq soluzzjoni bilanëjata.
(iv) Is-sorveljanza ta' l-applikazzjoni tal-liāi tal-Komunità
36.
Flimkien ma' rapporti speëifiëi u r-rapport annwali dwar l-applikazzjoni
tal-liāi tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha, fuq talba tal-kumitat parlamentari
responsabbli, iŜŜomm lill-Parlament informat b'mod orali dwar l-istadju li jkun
intlaħaq fil-proëedura minn meta tkun intbagħtet l-opinjoni meqjusa u, f'kaŜijiet fejn
proëeduri jkunu nbdew minħabba nuqqas fil-komunikazzjoni ta' miŜuri li
jimplimentaw direttiva, jew nuqqas ta' konformità mas-sentenza tal-Qorti talĀustizzja, sa mill-istadju ta' l-avviŜ formali.
V.
IL-PARTEêIPAZZJONI
PARLAMENTARI

TAL-KUMMISSJONI

FIL-PROêEDURI

37.
Il-Parlament ifittex li jiŜgura, bħala regola āenerali, li suāāetti li jaqgħu
taħt ir-responsabbiltà ta' Kummissarju jiāu ragruppati.
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Il-Kummissjoni tfittex li tiŜgura, bħala regola āenerali, li l-Kummissarji responsabbli
jkunu preŜenti kull meta l-Parlament jitlob dan waqt seduti plenarji li fihom jiāu
diskussi punti ta' l-aāenda li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom.
38.
Bil-għan li tiāi Ŝgurata l-preŜenza tal-Kummissarji, il-Parlament jieħu
ħsieb li jagħmel mill-aħjar biex jaderixxi ma' l-abbozz finali tal-aāenda tiegħu.
Meta l-Parlament jemenda l-abbozz finali ta' l-aāenda, jew iëaqlaq punti mill-aāenda
fis-sessjoni parzjali, il-Parlament għandu jinforma immedjatament lill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-aħjar li tista' biex tiŜgura l-preŜenza talKummissarju responsabbli.
39.
Il-Kummissjoni tista' tipproponi l-inkluŜjoni ta' punti fl-aāenda sa mhux
aktar tard mil-mil-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti li tiddeëiedi dwar l-abbozz
finali ta' l-aāenda ta' sessjoni parzjali. Il-Parlament għandu jqis bis-sħiħ proposti bħal
dawn.
40.
Bħala regola āenerali, il-Kummissarju responsabbli għall-punt ikkunsidrat
mill-kumitat parlamentari għandu jkun preŜenti għal-laqgħat relevanti tal-kumitat,
meta mistieden.
Il-Kummissarji għandhom jinstemgħu jekk huma jitolbu dan.
Kwalunkwe kumitat parlamentari għandu jfittex li jŜomm l-abbozzi ta' l-aāenda u laāenda tiegħu.
Kull meta kumitat parlamentari jemenda l-abbozz għall-aāenda jew l-aāenda tiegħu,
il-Kummissjoni għandha tiāi informata immedjatament.
Meta l-preŜenza ta' Kummissarju mhijiex espliëitament mitluba waqt laqgħa talkumitat parlamentari, il-Kummissjoni għandha tiŜgura li tkun rappreŜentata minn
uffiëjal kompetenti fil-livell xieraq.
VI. DISPOSIZZJONIJIET FINALI
41.
IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet jieħdu ħsieb biex isaħħu l-koperazzjoni taghom filqasam ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni.
42.
Evalwazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' dan il-Qafas ta' Ftehim u ta' lAnnessi tiegħu għandha ssir perjodikament miŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet, u r-reviŜjoni
tagħhom għandha tiāi kkunsidrata, fid-dawl ta' l-esperjenza prattika, hekk kif issir
talba minn waħda minnhom.
43.
Dan il-Qafas ta' Ftehim għandu jiāi rivedut wara li jidħol fis-seħħ it-Trattat
li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.
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Anness 1: Informazzjoni kunfidenzjali mibgħuta lill-Parlament
Ewropew
1. Kamp ta' Applikazzjoni
1.1
Dan l-Anness għandu jirregola t-twassil lill-Parlament u l-āestjoni ta'
informazzjoni kunfidenzjali mill-Kummissjoni f'relazzjoni mal-eŜerëizzju talprerogattivi parlamentari li jikkonëernaw il-proëeduri leāiŜlattivi u baāitarji, ilproëedura ta' kwittanza u t-tħaddim f'termini āenerali tas-setgħat ta' skrutinju talParlament. IŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet għandhom jaāixxu skond id-doveri reëiproëi ta'
koperazzjoni sinëiera fl-ispirtu ta' fiduëja kompleta u reëiproka u f'konformità stretta
mad-disposizzjonijiet relevanti tat-Trattat, b'mod partikulari l-Artikoli 6 u 46 tatTrattat ta' l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 276 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea.
1.2
'Informazzjoni' tfisser kwalunkwe informazzjoni miktuba jew orali, ikun
x'ikun il-mezz u jkun min ikun l-awtur.
1.3
Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li l-Parlament jingħata aëëess għallinformazzjoni, skond id-disposizzjonijiet ta' dan l-Anness, kull meta tirëievi talba
mingħand wieħed mill-korpi parlamentari, kif inhu stipulat fil-punt 1.4, dwar ittraŜmissjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali.
1.4
Fil-kuntest ta' dan l-Anness, dawn li āejjin jistgħu jitolbu informazzjoni
kunfidenzjali mill-Kummissjoni: il-President tal-Parlament, ië-'chairperson' talkumitati parlamentari konëernati, il-Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti.
1.5
Informazzjoni dwar proëeduri ta' ksur u proëeduri dwar kompetizzjoni,
sakemm mhumiex koperti minn deëiŜjoni finali tal-Kummissjoni fid-data meta tasal
it-talba minn wieħed mill-korpi parlamentari, għandhom jitħallew barra minn dan lAnness.
1.6
Dawn id-disposizzjonijiet għandhom japplikaw mingħajr preāudizzju
għad-DeëiŜjoni 95/167/KE, Euratom, ECSC tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u lKummissjoni tad-19 ta' April 1995 dwar id-disposizzjonijiet dettaljati li jikkontrollaw
it-tħaddim tad-dritt tal-Parlament Ewropew ta' l-investigazzjoni 62 u ddisposizzjonijiet relevanti tad-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 1999/352/KE, ECSC,
Euratom tat-28 ta' April 1999 li jistabbilixxi l-Uffiëëju Ewropew Kontra l-Frodi
(OLAF)63.
2. Regoli āenerali
2.1
Fuq talba ta' wieħed mill-korpi msemmija fil-punt 1.4, il-Kummissjoni
għandha tibgħat lil dak il-korp, flimkien mar-rapporti kollha li jridu jintbagħtu,
kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali meħtieāa għat-tħaddim tas-setgħat
parlamentari ta' l-investigazzjoni. Skond il-poteri u r-responsabilitajiet rispettivi
tagħhom, iŜ-Ŝewā istituzzjonijiet għandhom jirrispettaw:
-

62
63

id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluŜ id-dritt għal proëess āuridiku
āust u d-dritt għall-protezzjoni tal-privatezza;
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-

id-disposizzjonijiet li jirregolaw proëeduri āuridiëi u dixxiplinarji;

-

il-protezzjoni tas-segretezza fin-negozju u tar-relazzjonijiet kummerëjali;

-

il-protezzjoni ta' l-interessi ta' l-Unjoni, b'mod partikulari dawk dwar is-sigurtà
pubblika, ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-istabbilità monetarja u l-interessi
finanzjarji.

Fil-kaŜ ta' nuqqas ta' qbil, il-kaŜ għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taŜ-Ŝewā
Istituzzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni għal kwistjoni. Informazzjoni kunfidenzjali
minn Stat, istituzzjoni jew organizzazzjoni internazzjonali għandha tiāi traŜmessa biss
bil-kunsens tiegħu.
2.2
Fil-kaŜ ta' dubji dwar in-natura kunfidenzjali ta' punt jew informazzjoni,
jew fejn hu neëessarju li jsiru l-arranāamenti xierqa biex tiāi traŜmessa skond waħda
mill-possibilitajiet imsemmija fil-punt 3.2, ië-'chairperson' tal-kumitat parlamentari
relevanti, akkumpanjat fejn hu neëessarju mir-'rapporteur', għandu jikkonsulta
mingħajr dewmien lill-Kummissarju b'responsabbiltà speëjali f'dak il-qasam. Fil-kaŜ
ta' nuqqas ta' qbil, il-punt għandu jgħaddi f'idejn il-Presidenti taŜ-Ŝewā Istituzzjonijiet
sabiex ikunu jistgħu jsolvu l-kwistjoni.
2.3
Jekk fl-aħħar tal-proëedura msemmija fil-punt 2.2, ma jkun intlaħaq l-ebda
ftehim, il-President tal-Parlament, bi tweāiba għal talba raāunata mill-kumitat
parlamentari relevanti, għandu jitlob lill-Kummissjoni biex titraŜmetti, skond liskadenza xierqa indikata kif suppost, l-informazzjoni kunfidenzjali msemmija, waqt
li jagħŜel l-arranāamenti fost il-possibilitajiet imsemmija fis-sezzjoni 3 ta' dan lAnness. Qabel l-iskadenza ta' dik id-data, il-Kummissjoni għandha tavŜa bil-miktub
lill-Parlament dwar il-posizzjoni finali tagħha. F'dan ir-rigward, jekk xieraq, ilParlament jirriŜerva d-dritt ta' rimedju.
3. Arranāamenti għall-aëëess u l-āestjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali
3.1
Informazzjoni kunfidenzjali traŜmessa skond il-proëeduri msemmija filpunt 2.2 u, fejn hu xieraq, fil-punt 2.3, għandha tiāi traŜmessa, taħt ir-responsibbilità
tal-President jew tal-Kummissarju, lill-korp parlamentari li jkun bagħat din it-talba.
3.2
Mingħajr preāudizzju għad-disposizzjonijiet tal-punt 2.3, l-aëëess u larranāamenti magħmula biex jipproteāu l-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni
għandhom jiāu stipulati bi qbil komuni bejn il-Kummissarju b'responsabbiltà filqasam partikolari u l-korp parlamentari kkonëernat, rappreŜentat kif suppost mië'chairperson' tiegħu, li għandhom jagħŜlu waħda minn dawn il-possibilitajiet li āejjin:
-

informazzjoni intenzjonata għaë-'chairperson' tal-kumitat parlamentari
relevanti u r-'rapporteur' ta' l-istess kumitat;

-

aëëess għall-informazzjoni ristrett għall-membri kollha tal-kumitat
parlamentari relevanti bi qbil ma' l-arranāamenti xierqa, possibilment bil-ābir
tad-dokumenti wara li jkunu āew studjati u bil-projbizzjoni milli jsiru kopji;

-

diskussjoni fil-kumitat parlamentari relevanti waqt laqgħa 'in camera' skond
arranāamenti li jistgħu jvarjaw minħabba l-grad ta' kunfidenzjalità involuta u
skond il-prinëipji stabbiliti fl-Anness VIII tar-Regoli ta' Proëedura talParlament;
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-

komunikazzjoni ta' dokumenti li minnhom ikunu tneħħew id-dettalji personali
kollha;

-

informazzjoni li, f'kaŜ āustifikat għal raāunijiet assolutament eëëezzjonali, hija
intenzjonata biss għall-President tal-Parlament.

L-informazzjoni msemmija ma tistax tkun ippubblikata jew traŜmessa lil xi
destinatarju ieħor.
3.3
Fil-kaŜ ta' nuqqas ta' konformità ma' dawn l-arranāamenti, iddisposizzjonijiet dwar sanzjonijiet imniŜŜla fl-Anness VIII tar-Regoli ta' Proëedura
tal-Parlament għandhom japplikaw.
3.4
Bil-għan li jiāu implimentati d-disposizzjonijiet imsemmija hawn fuq, ilParlament għandu jiŜgura li l-arranāamenti li āejjin jistgħu jiāu eŜegwiti b'mod
effettiv :
-

sistema ta' arkivji siguri għal dokumenti klassifikati bħala kunfidenzjali;

-

kamra tal-qari sigura (mingħajr magni tal-fotokopji, telefowns, faëilitajiet
għall-fax, 'scanners' jew kwalunkwe apparat tekniku ieħor għar-riproduzzjoni
u t-traŜmissjoni ta' dokumenti, eëë);

-

disposizzjonijiet ta' sigurtà li jikkontrollaw l-aëëess għall-kamra tal-qari,
inkluŜi l-ħtiāijiet ta' firma f'reāistru t'aëëess u dikjarazzjoni solenni biex ma
tinxteredx l-informazzjoni kunfidenzjali eŜaminata.

3.5
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miŜuri neëessarji kollha għallimplimentazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Anness.
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Anness 2: Skeda għall-programm LeāiŜlattiv u ta' Ħidma talKummissjoni
1.
Fi Frar, il-President tal-Kummissjoni u/jew il-Viëi President fil-kariga tarrelazzjonijiet interistituzzjonali għandhom jippreŜentaw id-deëiŜjoni għall-Istrateāija
għall-Politika Annwali (APS) għas-sena ta' wara lill-Konferenza tal-Presidenti.
2.
Fis-sessjoni parzjali ta' Frar-Marzu, l-istituzzjonijiet konëernati għandhom
jieħdu sehem f'dibattitu dwar il-linji ewlenin tal-prijoritajiet politiëi bbaŜati fuq iddeëiŜjoni tal-APS għas-sena ta' wara.
3.
Wara dak id-dibattitu, il-kumitati parlamentari u l-Membri relevanti talKummissjoni għandu jkollhom djalogu bilaterali regolari matul is-sena biex jevalwaw
l-istat ta' implimentazzjoni tal-programm kurrenti leāiŜlattiv u ta' ħidma talKummissjoni u biex jiddiskutu l-preparazzjoni tal-programm futur f'kull wieħed milloqsma speëifiëi tagħhom. Kull kumitat parlamentari għandu jirrapporta regolarment
fuq ir-riŜultat ta' dawk il-laqgħat lill-Konferenza taë-Chairmen tal-Kumitati.
4.
Il-Konferenza taë-Chairmen tal-Kumitati għandu jkollha skambju ta'
opinjonijiet mal-Viëi President tal-Kummissjoni responsabbli għar-relazzjonijiet
interistituzzjonali, sabiex jiāi evalwat l-istat ta' implimentazzjoni tal-programm
kurrenti leāiŜlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni, sabiex jiddiskutu l-preparazzjoni talprogramm futur, u sabiex jieħdu nota tar-riŜultati tad-djalogu bilaterali li jkun għaddej
bejn il-kumitati parlamentari konëernati u l-Kummissarju relevanti.
5.
F'Settembru, il-Konferenza taë-Chairmen tal-Kumitati għandha tippreŜenta
riassunt ta' rapport lill-Konferenza tal-Presidenti, li għandha tinforma lillKummissjoni.
6.
Fis-sessjoni parzjali ta' Novembru, il-President tal-Kummissjoni għandu
jippreŜenta lill-Parlament il-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għassena ta' wara, bil-parteëipazzjoni tal-Kulleāā. Din il-preŜentazzjoni għandha tinkludi
evalwazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-programm kurrenti. Din il-preŜentazzjoni
għandha tiāi segwita mill-adozzjoni ta' riŜoluzzjoni Parlamentari waqt is-sessjoni
parzjali ta' Diëembru.
Il-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat minn
lista ta' proposti leāiŜlattivi u mhux leāiŜlattivi għas-sena ta' wara, f'forma li għad trid
tiāi deëiŜa64. Il-programm għandu jintbagħat lill-Parlament fi Ŝmien suffiëjenti qabel
is-sessjoni parzjali li matula jrid jiāi diskuss.
7.
Din l-iskeda għandha tiāi applikata għal kull ëiklu regolari talprogrammazzjoni, ħlief fis-snin ta' elezzjonijiet Parlamentari li jaħbtu fl-istess Ŝmien
tat-tmiem taŜ-Ŝmien tal-kariga tal-Kummissjoni.
8.
Din l-iskeda m'għandhiex tkun ta' ħsara għal xi ftehim futur dwar
programmazzjoni interistituzzjonali.

64

Għad iridu jiddaħħlu: kalendarju, u fejn hu xieraq, baŜi legali u implikazzjonijiet
baāitarji.
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ANNESS XV Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aëëess
pubbliku għad-dokumenti
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’
Mejju 2001 dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew,
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni65
IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,
wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikulari lArtikolu 255(2) tiegħu,
wara li kkunsidraw il-proposta mressqa mill-Kummissjoni66,
filwaqt li jaāixxu skond il-proëedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat67,
billi:
(1)
It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
jħaddan il-kunëett ta’ trasparenza, billi jistqarr li t-Trattat jindika stadju ādid filproëess tal-ħolqien ta’ għaqda dejjem eqreb fost il-popli ta' l-Ewropa, fejn iddeëiŜjonijiet jittieħdu bl-aktar mod miftuħ, u kemm jista' jkun qrib taë-ëittadin.
(2)
It-trasparenza tgħin lië-ëittadini jieħdu sehem b’mod aktar mill-qrib filproëess tat-teħid ta’ deëiŜjonijiet, u tiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi aktar
leāittimità u tkun aktar effettiva u responsabbli fir-rigward taë-ëittadin f'sistema
demokratika. It-trasparenza tikkontribwixxi biex jissaħħu l-prinëipji tad-demokrazija
u r-rispett lejn id-drittijiet fundamentali, kif stipulat fl-Artikolu 6 tat-Trattat UE u filKarta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.
(3)
Il-konkluŜjonijiet tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew li saru f’Birmingham,
f’Edinburgu u f’Kopenħagen enfasizzaw il-bŜonn li tiddaħħal aktar trasparenza fixxogħol ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni. Dan ir-Regolament jikkonsolida l-inizjattivi li
diāà ttieħdu mill-istituzzjonijiet bi skop li jtejbu t-trasparenza tal-proëess tat-teħid taddeëiŜjonijiet.
(4)
L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li d-dritt ta’ l-aëëess pubbliku għaddokumenti jitwettaq bl-aktar mod effettiv possibbli u li jistipula l-pinëipji āenerali u llimiti għal dan l-aëëess skond l-Artikolu 255(2) tat-Trattat KE.
(5)
Peress li l-kwistjoni ta' l-aëëess għad-dokumenti m'hijiex koperta middispoŜizzjonijiet tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar u
tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerāija Atomika, il-Parlament
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom, skond id-Dikjarazzjoni Nru 41,
mehmuŜa ma’ l-Att Finali tat-Trattat ta’ Amsterdam, iqisu dan ir-Regolament bħala
gwida fir-rigward ta’ dokumenti dwar l-attivitajiet koperti minn dawk iŜ-Ŝewā
Trattati.

65
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l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta’ Mejju 2001 (għadha mhux ippubblikata
fil-Āurnal Uffiëjali) u d-DeëiŜjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001.
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(6)
Għandu jingħata aëëess akbar għad-dokumenti f’kaŜi fejn l-istituzzjonijiet
jaāixxu fil-kapaëitajiet leāiŜlattivi tagħhom, inkluŜi kaŜi fejn jaāixxu skond setgħat
delegati, filwaqt li fl-istess ħin tinŜamm l-effettività tal-proëess tat-teħid taddeëiŜjonijiet ta’ l-istituzzjonijiet. Sa fejn ikun possibbli, dawn id-dokumenti
għandhom ikunu aëëessibbli direttament.
(7)
Skond l-Artikoli 28(1) u 41(1) tat-Trattat UE, id-dritt ta’ l-aëëess japplika
wkoll għad-dokumenti dwar il-politika barranija u għas-sigurtà komuni u dwar ilkoperazzjoni tal-pulizija u l-koperazzjoni āudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Kull
istituzzjoni għandha tirrispetta r-regoli tas-sigurtà tagħha.
(8)
L-aāenziji kollha mwaqqfa mill-istituzzjonijiet għandhom japplikaw ilprinëipji stabbiliti f’dan ir-Regolament sabiex tiāi Ŝgurata l-applikazzjoni sħiħa ta’
dan ir-Regolament fl-attivitajiet kollha ta’ l-Unjoni.
(9)
Minħabba l-kontenut sensittiv ħafna tagħhom, xi dokumenti għandhom
jingħataw trattament speëjali, . Arranāamenti sabiex il-Parlament Ewropew ikun
infurmat bil-kontenut ta' dawn id-dokumenti għandhom isiru permezz ta' ftehim
interistituzzjonali.
(10)
Sabiex ikun hemm aktar trasparenza fix-xogħol ta’ l-istituzzjonijiet, ilParlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jagħtu aëëess mhux biss
għad-dokumenti mħejjija mill-istituzzjonijiet, iŜda wkoll għad-dokumenti li huma
jirëievu. F’dan il-kuntest, għandu jitfakkar li d-Dikjarazzjoni Nru 35, mehmuŜa ma’ lAtt Finali tat-Trattat ta’ Amsterdam tipprovdi li Stat Membru jista’ jitlob lillKummissjoni jew lill-Kunsill biex ma jikkommunikawx lil terzi dokument li āej minn
dak l-Istat mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel.
(11)
Fil-prinëipju, d-dokumenti kollha ta’ l-istituzzjonijiet għandhom ikunu
aëëessibbli għall-pubbliku. Madankollu, bħala eëëezzjoni xi interessi pubbliëi u
privati għandhom jiāu protetti. L-istituzzjonijiet għandu jkollhom id-dritt li jipproteāu
l-konsultazzjonijiet u d-deliberazzjonijiet interni tagħhom fejn meħtieā sabiex
jissalvagwardjaw il-kapaëità tagħhom li jwettqu dmirijiethom. Meta jevalwaw leëëeŜŜjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-prinëipji tal-leāiŜlazzjoni
Komunitarja dwar il-protezzjoni ta’ tagħrif personali, f’kull qasam ta’ l-attivitajiet ta’
l-Unjoni.
(12)
Ir-regoli kollha dwar l-aëëess għal dokumenti ta’ l-istituzzjonijiet
għandhom ikunu konformi ma' dan ir-Regolament.
(13)
Sabiex jiāi Ŝgurat li d-dritt ta’ l-aëëess jiāi mħares kompletament, għandha
tiāi applikata proëedura amministrattiva f’Ŝewā stadji, flimkien mal-possibilità
miŜjuda ta’ proëeduri legali jew ta’ lmenti lill-Ombudsman.
(14)
Kull istituzzjoni għandha tieħu l-miŜuri meħtieāa sabiex tinforma lillpubbliku bid-dispoŜizzjonijiet āodda fis-seħħ u sabiex tħarreā l-impjegati tagħha biex
jgħinu lië-ëittadini jeŜerëitaw id-drittijiet tagħhom skond dan ir-Regolament. Kull
istituzzjoni għandha tipprovdi aëëess għal reāistru ta’ dokumenti sabiex tgħin liëëittadini jeŜerëitaw dawn id-drittijiet.
(15)
Għalkemm l-emendar ta’ liāijiet nazzjonali dwar aëëess għal dokumenti
ma jikkostitwixxix la l-iskop u lanqas l-effett ta' dan ir-Regolament, huwa madankollu
ëar li, permezz tal-prinëipju ta' koperazzjoni leali li jirregola r-relazzjonijiet bejn l194

istituzzjonijiet u l-Istati Membri, l-Istati Membri għandhom jaraw li ma jfixklux lapplikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament u għandhom iħarsu r-regoli ta’ sigurtà ta’
l-istituzzjonijiet.
(16)
Dan ir-Regolament huwa bla preāudizzju għad-drittijiet eŜistenti ta’ aëëess
għal dokumenti li għandhom l-Istati Membri, l-awtoritajiet āudizzjarji jew il-korpi
investigattivi.
(17)
Skond l-Artikolu 255(3) tat-Trattat tal-KE, kull istituzzjoni għandha
tistipula dispoŜizzjonijiet speëifiëi dwar l-aëëess għad-dokumenti tagħha fir-regoli talproëedura tagħha. Id-DeëiŜjoni tal-Kunsill 93/731/KE ta’ l-20 ta’ Diëembru 1993
dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Kunsill68, id-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni
94/90/KEFA, KE, Euratom tat-8 ta’ Frar 1994 dwar l-aëëess pubbliku għaddokumenti tal-Kummissjoni69, id-DeëiŜjoni tal-Parlament Ewropew 97/632/KE,
KEFA, Euratom ta’ l-10 ta’ Lulju 1997 dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti talParlament Ewropew70, u r-regoli dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti ta’ Schengen,
għandhom jiāu emendati jew imħassra,
ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1 Għan
L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa:
(a) li jiāu definiti l-prinëipji, il-kundizzjonijiet u l-limiti għal raāunijiet ta’
interess pubbliku jew privat li jirregolaw l-aëëess pubbliku għad-dokumenti
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (hawnhekk minn issa 'l
quddiem imsejħa "l-istituzzjonijiet") kif stipulat fl-Artikolu 255 tat-Trattat talKE sabiex jiāi Ŝgurat l-akbar aëëess possibbli għad-dokumenti,
(b) li jistabbilixxi regoli li jiŜguraw l-akbar faëilità possibbli fl-eŜerëitar ta’
dan id-dritt, u
(c) li jippromwovi prattika amministrattiva tajba fl-aëëess għad-dokumenti.
Artikolu 2 Benefiëjarji u skop
1.
Kull ëittadin ta' l-Unjoni, u kull persuna fiŜika jew legali residenti jew li
għandha l-uffiëëju reāistrat fi Stat Membru, għandhom dritt ta’ aëëess għaddokumenti ta' l-istituzzjonijiet, bla ħsara għall-prinëipji, għall-kundizzjonijiet u għallimiti stipulati f’dan ir-Regolament.
2.
L-istituzzjonijiet jistgħu, sakemm josservaw l-istess prinëipji,
kundizzjonijiet u limiti, jagħtu aëëess għad-dokumenti lil kull persuna fiŜika jew
legali li m’hijiex residenti jew li m’għandhiex l-uffiëëju reāistrat fi Stat Membru.
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3.
Dan ir-Regolament għandu japplika għad-dokumenti kollha miŜmuma
minn istituzzjoni, jiāifieri, dokumenti li ħejjiet jew li rëiviet u li qegħdin fil-pussess
tagħha, f’kull qasam ta’ attività ta’ l-Unjoni Ewropea.
4.
Mingħajr preāudizzju għall-Artikoli 4 u 9, dokumenti għandhom ikunu
aëëessibbli għall-pubbliku wara applikazzjoni bil-miktub, direttament f’forma
elettronika jew permezz ta’ reāistru. B’mod partikulari, dokumenti li tħejjew jew li
waslu waqt proëedura leāiŜlattiva għandhom ikunu aëëessibbli direttament skond lArtikolu 12.
5.
Dokumenti sensittivi kif definiti fl-Artikolu 9(1) għandhom ikunu suāāetti
għal trattament speëjali skond dak l-Artikolu.
6.
Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preāudizzju għad-drittijiet għal
aëëess pubbliku għad-dokumenti miŜmuma mill-istituzzjonijiet li jistgħu jirriŜultaw
minn strumenti tad-dritt internazzjonali jew minn atti ta’ l-istituzzjonijiet li qed
jimplementawhom.
Artikolu 3 Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:
(a) "dokument" tfisser kull kontenut, ikun liema jkun il-mezz ta'
komunikazzjoni tiegħu (miktub fuq karta jew reāistrat f’forma elettronika jew
irrekordjat bħala 'sound' jew irrekordjat b'mod viŜiv jew awdjoviŜiv) li
jikkonëerna kwistjoni li għandha x'taqsam mal-politiki, ma' l-attivitajiet u
mad-deëiŜjonijiet li jaqgħu fi ħdan ir-responsabbiltà ta’ l-istituzzjoni;
(b) "terza persuna" tfisser kull persuna fiŜika jew legali, jew kull entità barra
mill-istituzzjoni involuta, inkluŜi l-Istati Membri, istituzzjonijiet
Kommunitarji jew mhux Kommunitarji u korpi u pajjiŜi terzi.
Artikolu 4 Eëëezzjonijiet
1.
L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw l-aëëess għal dokument li, jekk jiāi
Ŝvelat, jista’ jdgħajjef il-ħarsien ta’:
(a) l-interess pubbliku fir-rigward:
-

tas-sigurtà pubblika,

-

tad-difiŜa u ta' affarijiet militari,

-

ta' relazzjonijiet internazzjonali,

-

tal-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-Komunità jew ta’
Stat Membru;

(b) il-privatezza u l-integrità ta’ l-individwu, b’mod partikulari b'konformità
mal-leāiŜlazzjoni Komunitarja dwar il-ħarsien ta' tagħrif personali.
2.
L-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw l-aëëess għal dokument li, jekk jiāi
Ŝvelat, jista’ jdgħajjef il-ħarsien ta’:
-

interessi kummerëjali ta’ persuna fiŜika jew legali, inkluŜa l-proprjetà
intellettwali,

-

proëeduri u pariri legali,
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-

l-iskop ta’ ispezzjonijiet, investigazzjonijiet u verifiki,

sakemm ma’ jkunx hemm interess pubbliku prevalenti biex id-dokument jiāi Ŝvelat.
3.
Għandu jiāi rifjutat l-aëëess għal dokument imħejji għall-uŜu intern minn
istituzzjoni jew li jkun āie irëevut minn istituzzjoni, li jikkonëerna kwistjoni fejn iddeëiŜjoni ma ttiħditx mill-istituzzjoni, f'kaŜ li, jekk jiāi Ŝvelat, idgħajjef serjament ilproëess tat-teħid ta’ deëiŜjonijiet ta’ l-istituzzjoni, sakemm ma jkunx hemm interess
pubbliku prevalenti biex dan id-dokument jiāi Ŝvelat.
Aëëess għal dokument li fih opinjonijiet għall-uŜu intern bħala parti minn
deliberazzjonijiet u konsultazzjonijiet preliminarji fl-istituzzjoni kkonëernata għandu
jiāi rrifjutat anke wara li tkun ittieħdet id-deëiŜjoni jekk l-iŜvelar tad-dokument
idgħajjef serjament il-proëess tat-teħid ta' deëiŜjonijiet ta' l-istituzzjoni, sakemm ma
jkunx hemm interess pubbliku prevalenti biex dan id-dokument jiāi Ŝvelat.
4.
Fir-rigward ta’ dokumenti ta' terzi persuni, l-istituzzjoni għandha
tikkonsulta mat-terza persuna bl-iskop li tevalwa jekk tkunx tapplika xi eëëezzjoni filparagrafu 1 jew 2, sakemm ma jkunx evidenti li d-dokument għandu jiāi Ŝvelat jew le.
5.
Stat Membru jista’ jitlob lill-istituzzjoni sabiex ma tiŜvelax dokument li
āej minn dak l-Istat Membru mingħajr il-kunsens tiegħu minn qabel.
6.
Jekk xi eëëezzjonijiet ikopru biss partijiet tad-dokument mitlub, il-partijiet
l-oħra tad-dokument għandhom jiāu Ŝvelati.
7.
L-eëëezzjonijiet stipulati fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom japplikaw biss
għaŜ-Ŝmien li fih il-ħarsien ikun iāāustifikat fuq il-baŜi tal-kontenut tad-dokument. Leëëezzjonijiet jistgħu japplikaw għal perjodu ta' mhux itwal minn 30 sena. Fil-kaŜ ta’
dokumenti koperti mill-eëëezzjonijiet li jikkonëernaw il-privatezza jew interessi
kummerëjali u fil-kaŜ ta’ dokumenti sensittivi, jekk ikun meħtieā, l-eëëezzjonijiet
jistgħu jibqgħu japplikaw wara dan il-perjodu.
Artikolu 5 Dokumenti fl-Istati Membri
Meta Stat Membru jirëievi talba għal dokument li hu għandu fil-pussess tiegħu, liema
talba toriāina minn istituzzjoni, sakemm ma jkunx ëar li d-dokument għandu jiāi
Ŝvelat jew le, l-Istat Membru għandu jikkonsulta ma’ l-istituzzjoni involuta sabiex
jieħu deëiŜjoni li ma tpoāāix fil-periklu l-possibiltà li jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan irRegolament.
L-Istat Membru jista’ minflok jirreferi t-talba lill-istituzzjoni.
Artikolu 6 Applikazzjonijiet
1.
Applikazzjonijiet għall-aëëess għal dokument għandhom isiru fi
kwalunkwe forma miktuba, inkluŜa l-forma elettronika, f’waħda mil-lingwi
msemmija fl-Artikolu 314 tat-Trattat tal-KE u b’mod preëiŜ biŜŜejjed li jippermettu
lill-istituzzjoni sabiex tidentifika d-dokument. L-applikant mhux obbligat li jagħti rraāunijiet li għalihom qed jagħmel l-applikazzjoni.
2.
Jekk applikazzjoni ma tkunx preëiŜa biŜŜejjed, l-istituzzjoni għandha titlob
lill-applikant sabiex jiëëara l-applikazzjoni u għandha tgħin lill-applikant f’dan il-
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proëess billi, per eŜempju, tipprovdi tagħrif dwar l-uŜu tar-reāistri pubbliëi ta’
dokumenti.
3.
Fil-kaŜ ta’ applikazzjoni li għandha x'taqsam ma' dokument twil ħafna jew
ma' numru kbir ta’ dokumenti, l-istituzzjoni involuta tista’ tkellem lill-applikant
b’mod informali, sabiex tinstab soluzzjoni āusta.
4.
L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu tagħrif u għajnuna lië-ëittadini dwar
kif u fejn jistgħu jsiru l-applikazzjonijiet għall-aëëess għad-dokumenti.
Artikolu 7 Proëessar ta’ applikazzjonijiet inizjali
1.
Applikazzjoni għall-aëëess għal dokument għandha tiāi proëessata millewwel. Għandha tintbagħat konferma ta' rëevuta lill-applikant. Sa 15-il āurnata taxxogħol mir-reāistrazzjoni ta’ l-applikazzjoni, l-istituzzjoni għandha jew tipprovdi laëëess għad-dokument mitlub u tipprovdi l-aëëess skond l-Artikolu 10 f’dak ilperjodu jew, permezz ta' tweāiba bil-miktub, tagħti r-raāunijiet għar-rifjut totali jew
parzjali u tavŜa lill-applikant dwar id-dritt tiegħu li jagħmel applikazzjoni ta'
konferma skond il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.
2.
Fil-kaŜ ta’ rifjut totali jew parzjali, l-applikant jista’, fi Ŝmien 15-il āurnata
tax-xogħol minn meta jirëievi t-tweāiba mill-istituzzjoni, jagħmel applikazzjoni ta'
konferma fejn jitlob lill-istituzzjoni terāa’ tikkunsidra il-poŜizzjoni tagħha.
3.
F’kaŜi eëëezzjonali, per eŜempju fil-kaŜ ta’ applikazzjoni dwar dokument
twil ħafna jew dwar numru kbir ta’ dokumenti, id-data ta' skadenza stipulata filparagrafu 1 tista’ tiāi estiŜa bi 15-il āurnata tax-xogħol, sakemm l-applikant jiāi avŜat
minn qabel u jingħataw raāunijiet dettaljati.
4.
Jekk l-istituzzjoni tonqos li twieāeb fiŜ-Ŝmien stipulat tkun qed tagħti ddritt lill-applikant li jagħmel applikazzjoni ta' konferma.
Artikolu 8 Proëessar ta’ applikazzjonijiet ta' konferma
1.
Applikazzjoni ta' konferma għandha tiāi proëessata mill-ewwel. Fi Ŝmien
15-il āurnata tax-xogħol mir-reāistrazzjoni ta’ dan it-tip ta' applikazzjoni, listituzzjoni għandha jew tipprovdi l-aëëess għad-dokument mitlub u tipprovdi l-aëëess
skond l-Artikolu 10 f’dak il-perjodu jew, permezz ta' tweāiba bil-miktub, tagħti rraāunijiet għar-rifjut totali jew parzjali. Fil-kaŜ ta’ rifjut totali jew parzjali, listituzzjoni għandha tavŜa l-applikant dwar ir-rimedji disponibbli għalih jew għaliha,
b'mod partikulari dwar il-possibiltà li jinfetħu proëeduri legali kontra l-istituzzjoni
u/jew li jsir ilment lill-Ombudsman, skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 230 u
195 tat-Trattat tal-KE, rispettivament.
2.
F’kaŜi eëëezzjonali, per eŜempju fil-kaŜ ta’ applikazzjoni li tikkonëerna
dokument twil ħafna jew dwar numru kbir ta’ dokumenti, id-data ta' skadenza
stipulata fil-paragrafu 1 tista’ tiāi estiŜa bi 15-il āurnata tax-xogħol, sakemm lapplikant jiāi avŜat minn qabel u jingħataw raāunijiet dettaljati.
3.
Jekk l-istituzzjoni tonqos li twieāeb fiŜ-Ŝmien stipulat tkun qed tagħti ddritt lill-applikant li jiftaħ proëeduri legali kontra l-istituzzjoni u/jew jagħmel ilment
lill-Ombudsman, skond id-dispoŜizzjonijiet rilevanti tat-Trattat tal-KE.
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Artikolu 9 Trattament ta’ dokumenti sensittivi
1.
Dokumenti sensittivi huma dokumenti li āejjin mill-istituzzjonijiet jew
mill-aāenziji mwaqqfa minnhom, mill-Istati Membri, minn pajjiŜi terzi jew minn
Organizzazzjonijiet Internazzjonali, li huma klassifikati bħala "TRÉS SECRET/TOP
SECRET", "SECRET" jew "CONFIDENTIEL" skond ir-regoli ta’ l-istituzzjoni
kkonëernata, li jħarsu l-interessi essenzjali ta’ l-Unjoni Ewropea jew ta’ wieħed jew
aktar mill-Istati Membri tagħha fl-oqsma koperti mill-Artikolu 4(1)(a), partikularment
is-sigurtà pubblika, id-difiŜa u affarijiet militari.
2.
Applikazzjonijiet għall-aëëess għal dokumenti sensittivi skond il-proëeduri
stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 għandhom jiāu proëessati biss minn dawk il-persuni li
għandhom dritt isiru jafu dwar dawk id-dokumenti. Dawn il-persuni għandhom ukoll,
bla ħsara għall-Artikolu 11(2), jevalwaw liema referenzi għal dokumenti sensittivi
jistgħu jsiru fir-reāistru pubbliku.
3.
Dokumenti sensittivi għandhom jiāu reāistrati fir-reāistru jew Ŝvelati biss
bil-kunsens ta’ min oriāina d-dokument.
4.
Istituzzjoni li tiddeëiedi li tiëħad l-aëëess għal dokument sensittiv għandha
tagħti r-raāunijiet għad-deëiŜjoni tagħha b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-interessi
protetti mill-Artikolu 4.
5.
L-Istati Membri għandhom jieħdu miŜuri adegwati sabiex jiŜguraw li flipproëessar ta’ applikazzjonijiet għal dokumenti sensittivi jitħarsu l-prinëipji stipulati
f’dan l-Artikolu u fl-Artikolu 4.
6.
Ir-regoli ta’ l-istituzzjonijiet dwar dokumenti sensittivi għandhom isiru
pubbliëi.
7.
Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom javŜaw lill-Parlament Ewropew
dwar dokumenti sensittivi skond l-arranāamenti miftiehma bejn l-istituzzjonijiet.
Artikolu 10 Aëëess wara applikazzjoni
1.
L-applikant għandu jkollu aëëess għad-dokumenti jew billi jikkonsultahom
fuq il-post jew billi jirëievi kopja, inkluŜ, fejn disponibbli, kopja elettronika, skond ilpreferenza ta’ l-applikant. L-applikant jista' jintalab jagħmel tajjeb għall-ispejjeŜ biex
jiāu prodotti u mibgħuta kopji.Dan il-ħlas m’għandux jaqbeŜ l-ispiŜa li fil-fatt tkun
saret biex jiāu prodotti u mibgħuta l-kopji. Konsultazzjoni fuq il-post, kopji ta’ inqas
minn 20 paāna A4 u aëëess dirett fil-forma elettronika jew permezz tar-reāistru
għandhom ikunu b'xejn.
2.
Jekk dokument ikun diāà nħareā mill-istituzzjoni konëernata u jkun
faëilment aëëessibbli għall-applikant, l-istituzzjoni tista’ twettaq l-obbligu tagħha li
tipprovdi l-aëëess għal dokumenti billi tinforma lill-applikant kif jista’ jikseb iddokument mitlub.
3.
Dokumenti għandhom jiāu pprovduti f’verŜjoni u format eŜistenti (inkluŜi
dawk elettroniëi jew f’format alternattiv bħal bil-Braille, b'tipa kbira jew fuq tejp) u
għandha tingħata kull kunsiderazzjoni tal-preferenza ta’ l-applikant.
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Artikolu 11 Reāistri
1.
Sabiex id-drittijiet taë-ëittadin skond dan ir-Regolament isiru effettivi, kull
istituzzjoni għandha tipprovdi aëëess pubbliku għal reāistru ta' dokumenti. Aëëess
għar-reāistru għandu jingħata f'forma elettronika. Referenzi għal dokumenti
għandhom ikun rreāistrati fir-reāistru mingħajr dewmien.
2.
Għal kull dokument, ir-reāistru għandu jkollu numru ta’ referenza
(inkluŜa, fejn tapplika, ir-referenza interistituzzjonali), is-suāāett u/jew deskrizzjoni
fil-qosor tal-kontenut tad-dokument u d-data ta' meta l-istituzzjoni tkun irëeviet iddokumenti, id-data ta' meta tħejja u d-data ta' meta ddaħħal fir-reāistru. Ir-referenzi
għandhom isiru b'mod li ma jdgħajfux il-protezzjoni ta' l-interessi stipulati fl-Artikolu
4.
3.
L-istituzzjonijiet għandhom immedjatament jieħdu l-miŜuri meħtieāa
sabiex jistabbilixxu reāistru li għandu jkun utilizzabbli sat-3 Āunju 2002.
Artikolu 12 Aëëess dirett f’forma elettronika jew permezz ta’ reāistru
1.
L-istituzzjonijiet għandhom, sa fejn hu possibbli, jagħmlu d-dokumenti
direttament aëëessibbli għall-pubbliku f'forma elettronika jew permezz ta' reāistru, bi
qbil mar-regoli ta' l-istituzzjoni kkonëernata.
2.
B’mod partikulari, d-dokumenti legiŜlattivi, jiāifieri, dokumenti mħejjija
jew li waslu matul proëeduri għall-adozzjoni ta’ atti li jorbtu legalment fi jew għallIstati Membri, għandhom ikunu direttament aëëessibbli, bla ħsara għall-Artikoli 4 u 9.
3.
Fejn ikun possibbli, dokumenti oħra, partikularment dokumenti dwar liŜvilupp ta' politika jew strateāija, għandhom ikunu direttament aëëessibbli.
4.
Meta aëëess dirett ma jingħatax permezz tar-reāistru, ir-reāistratur għandu,
sa fejn ikun possibbli, jindika fejn jinsab id-dokument.
Artikolu 13 Pubblikazzjoni fil-Āurnal Uffiëjali
Flimkien ma' l-atti msemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tat-Trattat tal-KE u fl-ewwel
paragrafu ta’ l-Artikolu 163 tat-Trattat Euratom, id-dokumenti li āejjin, bla ħsara
għall-Artikoli 4 u 9 ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiāu ppublikati fil-Āurnal
Uffiëjali:
(a) proposti tal-Kummissjoni;
(b) poŜizzjonijiet komuni adottati mill-Kunsill skond il-proëedura msemmija
fl-Artikoli 251 u 252 tat-Trattat tal-KE u r-raāunijiet għal dawk ilpoŜizzjonijiet komuni, kif ukoll il-poŜizzjonijiet tal-Parlament Ewropew
f’dawn il-proëeduri;
(c) il-qafas tad-deëiŜjonijiet u deëiŜjonijiet msemmija fl-Artikolu 34(2) tatTrattat UE;
(d) konvenzjonijiet stipulati mill-Kunsill skond l-Artikolu 34(2) tat-Trattat
UE;
(e) konvenzjonijiet iffirmati bejn l-Istati Membri fuq il-baŜi ta’ l-Artikolu 293
tat-Trattat KE;
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(f) ftehimiet internazzjonali konkluŜi mill-Komunità jew skond l-Artikolu 24
tat-Trattat UE.
Sa fejn hu possibbli, id-dokumenti li āejjin għandhom jiāu ppubblikati fil-Āurnal
Uffiëjali:
(a) inizjattivi preŜentati lill-Kunsill minn Stat Membru skond l-Artikolu 67(1)
tat-Trattat KE jew skond l-Artikolu 34(2) tat-Trattat UE;
(b) poŜizzjonijiet komuni msemmija fl-Artikolu 34(2) tat-Trattat UE;
(c) direttivi li m'humiex id-direttivi isemmija fl-Artikolu 254(1) u (2) tatTrattat KE, deëiŜjonijiet li m'humiex id-deëiŜjonijiet imsemmija fl-Artikolu
254(1) tat-Trattat KE, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet.
3.
Fir-regoli ta' proëedura tagħha kull istituzzjoni tista’ tistabbilixxi liema
dokumenti oħrajn għandhom jiāu ppubblikati fil-Āurnal Uffiëjali.
Artikolu 14 Tagħrif
1.
Kull istituzzjoni għandha tieħu l-miŜuri meħtieāa sabiex tavŜa l-pubbliku
dwar id-drittijiet li għandu skond dan ir-Regolament.
2.
L-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma’ l-istituzzjonijiet fl-għoti ta’
tagħrif lië-ëittadini.
Artikolu 15 Prattika amministrattiva fl-istituzzjonijiet
1.
L-istituzzjonijiet għandhom jiŜviluppaw prattiki amministrattivi tajbin
sabiex jiffaëilitaw l-eŜerëizzju tad-dritt ta’ l-aëëess garantit minn dan ir-Regolament.
2.
L-istituzzjonijiet għandhom iwaqqfu kumitat interistituzzjonali sabiex
jeŜamina l-aħjar prattika, jindirizza konflitti li jistgħu jinqalgħu u jiddiskuti Ŝviluppi
futuri dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti.
Artikolu 16 Riproduzzjoni ta’ dokumenti
Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara għal regoli fis-seħħ li jistgħu jillimitaw iddritt ta' terza persuna li tirriproduëi jew li tisfrutta dokumenti Ŝvelati.
Artikolu 17 Rapporti
1.
Kull istituzzjoni għandha ta' kull sena tippubblika rapport għas-sena ta’
qabel, inkluŜ in-numru ta’ kaŜi fejn l-istituzzjoni rriffjutat l-aëëess għal dokumenti, irraāunijiet għal dan ir-rifjut u n-numru ta’ dokumenti sensittivi li m'humiex reāistrati
fir-reāistru.
2.
Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar 2004, il-Kummissjoni għandha
tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni tal-prinëipji ta’ dan ir-Regolament u
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet li jinkludu, jekk japplika, proposti għarreviŜjoni ta' dan ir-Regolament u programm ta’ azzjoni li jinkludi l-miŜuri li
għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet.
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Artikolu 18 MiŜuri ta’ implimentazzjoni
1.
Kull istituzzjoni għandha tadatta r-regoli ta' proëedura tagħha għaddispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. L-adattamenti għandhom jidħlu fis-seħħ mit-3
ta’ Diëembru 2001.
2.
Fi Ŝmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, ilKummissjoni għandha teŜamina l-konformità tar-Regolament tal-Kunsill (KEE,
Euratom) Nru 354/83 ta’ l-1 ta’ Frar 1983 dwar il-ftuħ għall-pubbliku ta’ l-arkivji
storiëi tal-Komunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea għall-Enerāija
Atomika71 ma’ dan ir-Regolament sabiex tiŜgura, sa fejn ikun possibbli, ilpreservazzjoni u l-arkivjar ta’ dokumenti.
3.
Fi Ŝmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, ilKummissjoni għandha teŜamina l-konformità tar-regoli fis-seħħ dwar l-aëëess ta’
dokumenti ma' dan ir-Regolament.
Artikolu 19 Dħul fis-seħħ
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-jum tal-pubblikazzjoni
tiegħu fil-Āurnal Uffiëjali tal-Komunitajiet Ewropej.
Għandu jibda japplika mit-3 ta’ Diëembru 2001.

71

ĀU L 43, 15.2.1983, p. 1.
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ANNESS XVI Linji Gwidi għall-interpretazzjoni ta' l-istandards ta'
māiba tal-Membri
1. Għandha ssir distinzjoni bejn azzjonijiet viŜwali, li jistgħu jkunu tollerati, kemm-il
darba ma jkunux offensivi u/jew difamatorji, jibqgħu f'limiti raāonevoli u ma
jwasslux għal konflitt, u dawk li jisfrattaw b'mod attiv kwalunkwe attività
parlamentari.
2. Il-Membri għandhom jinŜammu responsabbli għal kwalunkwe nuqqas minn persuni
li huma jimpjegaw jew li lilhom jirranāaw biex ikollhom aëëess għall-Parlament biex
josservaw fil-bini tal-Parlament l-istandards ta' māiba applikabbli għall-Membri.
Il-President jew ir-rappreŜentanti tiegħu jistgħu jeŜerëitaw setgħat dixxiplinari fuq tali
persuni jew fuq kwalunkwe persuna barranija oħra fil-bini tal-Parlament.
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ANNESS XVII Linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni
1.
Għandhom japplikaw il-prinëipji, il-kriterji u l-arranāamenti li āejjin
sabiex il-kulleāā kollu tal-Kummissjoni jkun suāāett għall-vot ta' kunsens talParlament:
(a)

BaŜi għall-evalwazzjoni

Il-Parlament għandu jevalwa l-Kummissarji nnominati fuq il-baŜi tal-kompetenza
āenerali, l-impenn Ewropew u l-indipendenza personali tagħhom. Għandu jevalwa lgħarfien tal-portafoll li għalih qed ikunu proposti u l-ħiliet ta' komunikazzjoni
tagħhom.
Il-Parlament għandu joqgħod attent b'mod partikulari għall-bilanë bejn is-sessi. Jista'
jesprimi ruħu dwar l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet tal-portafolli mill-President
elett.
Il-Parlament jista' jfittex li jikseb kull tagħrif rilevanti biex jieħu deëiŜjoni dwar ilkapaëità tal-Kummissarji nnominati. Huwa jistenna li t-tagħrif dwar l-interessi
finanzjarji tagħhom ikun Ŝevalat bis-sħiħ.
(b)

Seduti ta' smigħ

Kull Kummissarju nnominat għandu jkun mistieden jidher quddiem il-kumitat jew
kumitati kompetenti għal seduta ta' smigħ waħda. Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru
fil-pubbliku.
Is-seduti ta' smigħ għandhom ikunu organizzati b'mod konāunt bejn il-Konferenza talPresidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. Għandhom isiru arranāamenti
xierqa biex ikunu assoëjati l-kumitati rilevanti meta l-portafolli jkunu mħallta. Hemm
tliet għaŜliet:
(i) jekk il-portafoll tal-Kummissarju nnominat jaqa' taħt il-mandat ta' kumitat
wieħed, il-Kummissarju nnominat għandu jinstema' minn dak il-kumitat biss;
(ii) jekk il-portafoll tal-Kummissarju nnominat jaqa' bejn wieħed u ieħor b'mod
indaqs taħt il-mandat ta' iktar minn kumitat wieħed, il-Kummissarju nnominat
għandu jinstema' minn dawn il-kumitati flimkien; u
(iii)jekk il-portafoll tal-Kummissarju nnominat jaqa' primarjament taħt il-mandat
ta' kumitat wieħed u sa ëertu punt biss taħt il-mandat ta' għall-inqas kumitat
ieħor, il-Kummissarju nnominat għandu jinstema' mill-kumitat li għandu rresponsabilità ewlenija, u dan għandu jistieden lill-kumitat l-ieħor jew lillkumitati l-oħra biex jattendu għas-seduta ta' smigħ.
Il-President elett tal-Kummissjoni għandu jkun ikkonsultat bis-sħiħ dwar larranāamenti.
Il-kumitati għandhom iressqu mistoqsijiet bil-miktub lill-Kummissarji nnominati
kmieni biŜŜejjed qabel is-seduta. In-numru ta' mistoqsijiet sostantivi bil-miktub
għandu jkun limitat għal ħamsa għal kull kumitat responsabbli.
Is-seduti ta' smigħ għandhom isiru f'ëirkostanzi, u skond kundizzjonjiet, li fihom ilKummissarji nnominati jgawdu minn opportunità ugwali u āusta biex jippreŜentaw
lilhom infushom u l-fehmiet tagħhom.
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Il-Kummissarji nnominati għandhom ikunu mistiedna biex jagħmlu stqarrija tal-bidu
bil-fomm ta' mhux aktar minn għoxrin minuta. It-tmexxija tas-seduti ta' smigħ
għandha ssir bl-għan li jkun Ŝviluppat djalogu politiku pluralistiku bejn ilKummissarji nnominati u l-Membri. Qabel tmiem is-seduta ta' smigħ, il-Kummissarji
nnominati għandu jkollhom l-opportunità li jagħmlu stqarrija qasira ta' l-għeluq.
(c)

Evalwazzjoni

Għandha titqiegħed għad-dispoŜizzjoni tal-pubbliku reāistrazzjoni video tas-seduti ta'
smigħ fi Ŝmien erbgħa u għoxrin siegħa.
Il-kumitati għandhom jiltaqgħu mingħajr dewmien wara s-seduta ta' smigħ biex
jevalwaw il-Kummissarji nnominati individwali. Dawk il-laqgħat għandhom isiru in
camera. Il-kumitati għandhom ikunu mistiedna biex jgħidu jekk, fil-fehma tagħom, ilKummissarji nnominati humiex ikkwalifikati kemm biex ikunu membri tal-kulleāā u
biex iwettqu d-dmirijiet partikolari assenjati lilhom. Jekk il-kumitat ma jkunx jista'
jilħaq konsensus dwar dawk iŜ-Ŝewā punti, il-president tiegħu, meta jkun falla kull
tentattiv ieħor, għandu jressaq dawn iŜ-Ŝewā deëiŜjonijiet għall-vot sigriet. Listqarrijiet ta' evalwazzjoni tal-kumitati għandhom ikunu ppubblikati u ppreŜentati
f'laqgħa konāunta tal-Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza tal-Presidenti talKumitati, li għandha ssir in camera. Wara skambju ta' fehmiet, il-Konferenza talPresidenti u l-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandhom jiddikjaraw is-seduti
ta' smigħ magħluqa ħlief jekk jiddeëiedu li jkunu jridu aktar tagħrif.
Il-President elett tal-Kummissjoni għandu jippreŜenta l-kulleāā sħiħ tal-Kummissarji
nnominati u l-programm tagħhom f'seduta tal-Parlament li għaliha għandu jkun
mistieden jattendi l-Kunsill kollu. Wara l-preŜentazzjoni għandu jsir dibattitu. Sabiex
jingħalaq id-dibattitu, kwalunkwe grupp politiku jew mhux inqas minn erbgħin
Membru jistgħu jressqu mozzjoni għal riŜoluzzjoni. Għandu japplika l-Artikolu
110(3), (4) u (5). Wara l-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riŜoluzzjoni, il-Parlament
għandu jivvota dwar jekk jagħtix jew le il-kunsens tiegħu għall-ħatra, bħala korp, talPresident elett u l-Kummissarji nnominati. Il-Parlament għandu jiddeëiedi
b'maāāoranza tal-voti mitfugħa, permezz ta' sejħa ta' l-ismijiet. Huwa jista'
jiddifferixxi l-votazzjoni għas-seduta li jkun imiss.
2.
L-arranāamenti li āejjin għandhom japplikaw fil-kaŜ ta' bdil filkompoŜizzjoni tal-kulleāā tal-Kummissjoni jew ta' bdil sostanzjali tal-portafolli matul
il-mandat tagħha:
b) Meta post vakanti maħluq minħabba riŜenja, irtirar mandatorju jew mewt ikun
irid jimtela, il-Parlament, malajr u b'mod effettiv, għandu jistieden lillKummissarju nnominat biex jieħu sehem f'seduta ta' smigħ bl-istess
kundizzjonijiet bħal dawk stipulati fil-paragrafu 1.
c) Fil-kaŜ ta' l-adeŜjoni ta' Stat Membru ādid, il-Parlament għandu jistieden lillKummissarju nnominat biex jieħu sehem f'seduta ta' smigħ bl-istess
kundizzjonijiet bħal dawk stipulati fil-paragrafu 1.
d) Fil-kaŜ ta' bdil sostanzjali tal-portafolli, il-Kummissarji milquta għandhom
ikunu mistiedna jidhru quddiem il-kumitati kkonëernati qabel jieħdu rresponsabilitajiet il-āodda tagħhom.
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B'deroga mill-proëedura stabbilita fil-paragrafu 1(c), it-tielet subparagrafu, meta lvotazzjoni fil-plenarja tikkonëerna l-ħatra ta' Kummissarju wieħed, il-vot għandu jkun
sigriet.
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ANNESS XVIII Proëedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta'
rapporti fuq inizjattiva proprja
DEêIśJONI
TAL-KONFERENZA
DIêEMBRU 200272

TAL-PRESIDENTI

TAT-12

TA'

Il-Konferenza tal-Presidenti,
wara li kkunsidrat l-Artikoli 25, 27, 119, 120, 35, 42, 45, 47, 48, 50, 202(2) u 205(2)
tar-Regoli ta' Proëedura;
wara li kkunsidrat il-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati u tal-Grupp
ta' Ħidma għar-Riforma Parlamentari;
billi, wara d-DeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diëembru 2007, idDeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diëembru 2002 għandha tiāi
emendata:
IDDEêIDIET
Artikolu 1 DispoŜizzjonijiet Āenerali
Kamp ta' applikazzjoni
1.
Din id-DeëiŜjoni għandha tapplika għall-kategoriji li āejjin ta' rapporti fuq
inizjattiva proprja :
(a) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja LeāiŜlattivi, imħejjija fuq il-baŜi ta' lArtikolu 192 tat-Trattat tal-KE u ta' l-Artikolu 42 tar-Regoli ta' Proëedura;
(b) Rapporti Strateāiëi, imħejjija fuq il-baŜi ta' inizjattivi strateāiëi u
prijoritarji mhux leāiŜlattivi li huma inkluŜi fil-programm leāiŜlattiv u ta'
ħidma annwali tal-Kummissjoni;
(c) Rapporti fuq Inizjattiva Proprja Mhux LeāiŜlattivi, li ma jitħejjewx fuq ilbaŜi ta' dokument ta' xi istituzzjoni jew entità oħra ta' l-Unjoni Ewropea jew li
jitħejjew fuq il-baŜi ta' dokument mgħoddi lill-Parlament bħala informazzjoni,
bla ħsara għall-Artikolu 2(3);
(d) Rapporti Annwali ta' Ħidma u ta' Segwitu (imsemmija fl-Anness 1)73;

72

Din id-DeëiŜjoni āiet emendata b'deëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-26 ta'
Āunju 2003 u āiet ikkonsolidata fit-3 ta' Mejju 2004. Reāgħet āiet emendata
b'DeëiŜjoni adottata fis-sessjoni plenarja tal-15 ta' Āunju 2006 dwar l-interpretazzjoni
ta' l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proëedura u b'DeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti
ta' l-14 ta' Frar 2008.
73
Il-Kumitati Parlamentari li jkollhom il-ħsieb li jressqu Rapporti Annwali ta' Ħidma
jew ta' Segwitu skond l-Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proëedura jew skond
dispoŜizzjonijiet legali oħra (kif imniŜŜla fl-Anness 2) għandhom jagħtu notifika bilquddiem ta' dan lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, filwaqt li jindikaw, b'mod
partikulari, il-baŜi legali rilevanti mit-Trattati u minn dispoŜizzjonijiet legali oħra,
fosthom ir-Regoli ta' Proëedura tal-Parlament. Il-Konferenza tal-Presidenti talKumitati mbagħad tagħti notifika tagħhom lill-Konferenza tal-Presidenti. Rapporti
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(e) Rapporti ta' Implimentazzjoni dwar it-traspoŜizzjoni tal-leāiŜlazzjoni ta' lUE fil-liāijiet nazzjonali u dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tagħha fl-Istati
Membri.
Kwota
2.
Kull Kumitat Parlamentari jista' jħejji fl-istess ħin sa sitt rapporti fuq
inizjattiva proprja . Il-kwota għall-kumitati li jkollhom sottokumitati tiŜdied b'rapport
wieħed għal kull sottokumitat. Dan ir-rapport supplimentari għandu jsir missottokumitat.
Dawn li āejjin mhumiex suāāetti għal dan il-limitu massimu:
- ir-rapporti fuq inizjattiva proprja leāiŜlattivi;
- ir-rapporti ta' implimentazzjoni; kull kumitat għandu d-dritt li jagħmel
rapport bħal dan kull sena.
Perjodu minimu qabel l-adozzjoni
3.
Il-kumitat parlamentari li jkun qiegħed jistenna l-awtorizzazzjoni ma jistax
jadotta r-rapport konëernat qabel jgħaddu tliet xhur li jibdew jgħoddu mid-data ta' lawtorizzazzjoni jew, fil-kaŜ ta' notifika, qabel jgħaddu tliet xhur li jibdew jgħoddu
mid-data tal-laqgħa tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li fiha jkun āie
nnotifikat ir-rapport.
Artikolu 2 Il-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni
1.
Ir-rapport propost m'għandux jittratta suāāetti li jinvolvu fil-biëëa l-kbira
tagħhom ħidmiet ta' analiŜi u ta' riëerka li jistgħu jiāu koperti b'mezzi oħra, bħal
permezz ta' studji.
2.
Ir-rapport propost m'għandux jittratta suāāetti li jkun diāà sar rapport
dwarhom li jkun āie adottat f'sessjoni plenarja fit-12-il xahar ta' qabel, ħlief meta fatti
āodda jiāāustifikaw dan bħala eëëezzjoni.
3.
Rigward ir-rapporti li jitħejjew fuq il-baŜi ta' dokument li jkun mgħoddi
bħala informazzjoni lill-Parlament, għandhom japplikaw il-kundizzjonijiet li āejjin:
-

id-dokument baŜiku għandu jkun dokument uffiëjali ta' xi istituzzjoni jew
entità ta' l-Unjoni Ewropea u
a) ikun āie mgħoddi b'mod uffiëjali lill-Parlament Ewropew għal
konsultazzjoni jew bħala informazzjoni, jew
b) ikun āie ppubblikat fil-Āurnal Uffiëjali ta' l-Unjoni Ewropea, għalliskop ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, jew
c) ikun dokument ta' xi Istituzzjoni jew entità ta' l-Unjoni Ewropea li jkun
āie ippreŜentat b'mod uffiëjali lill-Kunsill Ewropew jew xi dokument li
jkun sar minn dan ta' l-aħħar;

-

id-dokument għandu jiāi mgħoddi bil-lingwi uffiëjali kollha ta' l-Unjoni
Ewropea;

bħal dawn għandhom jiāu awtorizzati b'mod awtomatiku u ma jkunux suāāetti għallkwota msemmija fl-Artikolu 1(2).
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-

it-talba għall-awtorizzazzjoni għandha tiāi ppreŜentata mhux aktar tard minn
erba' xhur wara d-data li fiha d-dokument imsemmi jkun tressaq quddiem ilParlament Ewropew jew meta jkun āie ppubblikat fil-Āurnal Uffiëjali.

4.
Ir-rapporti li ma jkunux jirreferu għal xi dokument ta' baŜi minn xi
istituzzjoni Komunitarja m'għandhomx jittrattaw suāāetti li jkunu diāà ssemmew
b'mod speëifiku fil-programm leāiŜlattiv u ta' ħidma annwali li jkun āie ppreŜentat
mill-Kummissjoni u approvat mill-Parlament għal dik is-sena.
Artikolu 3 Il-proëedura
Awtorizzazzjoni awtomatika
1.
L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b'mod awtomatiku wara notifika tattalba lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
- għar-rapporti ta' implimentazzjoni;
- għar-rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu, imsemmija fl-Anness 1.
L-Irwol tal-Konferenza tal-Presidentital-Kumitati
2.
It-talbiet għall-awtorizzazzjoni, sostanzjati kif jistħoqq, għandhom jiāu
indirizzati lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, li għandha teŜamina lkonformità tagħhom mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 1 u 2 kif ukoll mal-kwota
stabbilita fl-Artikolu 1. Talbiet bħal dawn għandu jkollhom indikazzjoni tat-tip u tattitolu eŜatt tar-rapport u tad-dokument(i) baŜiku (baŜiëi), jekk ikun il-kaŜ.
3.
L-awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti strateāiëi għandha tingħata
mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati wara li jingħeleb kull kunflitt ta'
kompetenza. Il-Konferenza tal-Presidenti tista', wara talba speëifika minn grupp
politiku, tirrevoka din l-awtorizzazzjoni fi Ŝmien mhux aktar minn erba' āimgħat ta'
ħidma parlamentari.
4.
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tgħaddi lill-Konferenza
tal-Presidenti, għall-awtorizzazzjoni, it-talbiet għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva
proprja leāiŜlattivi jew rapporti fuq inizjattiva proprja mhux leāiŜlattivi li jiāu
evalwati bħala li jkunu konformi mal-kriterji u mal-kwota allokata. Il-Konferenza talPresidenti tal-Kumitati għandha fl-istess ħin tinnotifika lill-Konferenza tal-Presidenti
bir-rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu msemmija fl-Annessi 1 u 2, bir-rapporti ta'
implimentazzjoni u bir-rapporti strateāiëi li jkunu āew awtorizzati.
L-awtorizzazzjoni mill-Konferenza tal-Presidenti u ssoluzzjonita' kunflitti ta' kompetenza
5.
Il-Konferenza tal-Presidenti għandha tadotta deëiŜjoni dwar dawn it-talbiet
għall-awtorizzazzjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja leāiŜlattivi kif
ukoll rapporti fuq inizjattiva proprja mhux leāiŜlattivi fi Ŝmien mhux aktar minn erba'
āimgħat ta' ħidma parlamentari wara li jkunu tressqu quddiem il-Konferenza talPresidenti tal-Kumitati, ħlief jekk il-Konferenza tal-Presidenti tiddeëiedi, għal
raāunijiet eëëezzjonali, li ttawwal id-data ta' l-iskadenza.
6.
Jekk jitqajmu dubji dwar il-kompetenza ta' kumitat li jitlob li jħejji rapport,
il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni fi Ŝmien sitt āimgħat ta' ħidma
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parlamentari fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni mfassla mill-Konferenza tal-Presidenti
tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm rakkomandazzjoni bħal din, tal-President
tagħha. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma tiħux deëiŜjoni fil-perjodu msemmi, irrakkomandazzjoni tiāi ddikjarata li tkun āiet approvata74.
Artikolu 4 Applikazzjoni ta' l-Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proëedura - proëedura
tal-kumitati assoëjati75
1.
It-talbiet għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proëedura
għandhom jiāu ppreŜentati mhux aktar tard mit-Tnejn ta' qabel il-laqgħa ta' kull xahar
tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati li fiha jiāu ttrattati t-talbiet biex jitħejjew
rapporti fuq inizjattiva proprja.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tittratta t-talbiet għallawtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti fuq inizjattiva proprja u dawk għallapplikazzjoni ta' l-Artikolu 50 fil-laqgħa tagħha ta' kull xahar.
3.
Jekk il-kumitati konëernati ma jaslux għal ftehim dwar it-talba għallapplikazzjoni ta' l-Artikolu 50, il-Konferenza tal-Presidenti għandha tieħu deëiŜjoni fi
Ŝmien sitt āimgħat ta' ħidma parlamentari fuq il-baŜi ta' rakkomandazzjoni mfassla
mill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jew, jekk ma jkunx hemm
rakkomandazzjoni bħal din, tal-President tagħha. Jekk il-Konferenza tal-Presidenti ma
tiħux deëiŜjoni fil-perjodu msemmi, ir-rakkomandazzjoni għandha tiāi ddikjarata li
tkun āiet approvata76.
Artikolu 5 DispoŜizzjonijiet finali
1.
Lejn tmiem il-leāiŜlatura tal-Parlament, it-talbiet biex jitressqu rapporti fuq
inizjattiva proprja għandhom isiru mhux aktar tard mix-xahar ta' Lulju tas-sena ta'
qabel l-elezzjonijiet. Wara dik id-data, jiāu awtorizzati biss it-talbiet eëëezzjonali
sostanzjati kif jistħoqq.
2.
Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għandha tippreŜenta rapport lillKonferenza tal-Presidenti dwar il-progress tat-tħejjija tar-rapporti fuq inizjattiva
proprja kull sentejn u nofs.
3.
Din id-deëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-12 ta' Diëembru 2002. Hija
tħassar u tissostitwixxi d-deëiŜjonijiet li āejjin:
-

id-DeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-9 ta' Diëembru 1999 dwar ilproëedura għall-awtorizzazzjoni tar-rapporti fuq inizjattiva proprja fi ħdan ittifsira ta' l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proëedura, u d-DeëiŜjonijiet talKonferenzi tal-Presidenti tal-15 ta' Frar u tas-17 ta' Mejju 2001 li aāāornaw lanness għal dik id-DeëiŜjoni;
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Dan il-paragrafu ddaħħal wara d-DeëiŜjoni adottata fis-sessjoni plenarja tal-15 ta'
Āunju 2006 dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proëedura.
75
Dan l-Artikolu ddaħħal permezz ta' DeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-26 ta'
Āunju 2003.
76
Dan il-paragrafu ddaħħal wara d-DeëiŜjoni adottata fis-sessjoni plenarja tal-15 ta'
Āunju 2006 rigward l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proëedura.
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-

id-DeëiŜjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-15 ta' Āunju 2000 dwar ilproëedura għall-awtorizzazzjoni tar-rapporti mħejjija fuq id-dokumenti
mgħoddija bħala informazzjoni lill-Parlament Ewropew minn Istituzzjonijiet
jew entitajiet oħra ta' l-Unjoni Ewropea.
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ANNESS 1 Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suāāetti għallawtorizzazzjoni awtomatika u għal-limitu massimu ta' sitt abbozzi ta'
rapporti fl-istess ħin (skond l-Artikolu 1(2) u l-Artikolu 3 tadDeëiŜjoni)
Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika ta' l-UE dwar il-materja (Kumitat għall-Affarijiet Barranin)
Rapport Annwali tal-Kunsill skond id-DispoŜizzjoni Operattiva 8 tal-Kodiëi ta'
Kondotta ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni ta' l-Armi - (Kumitat għallAffarijiet Barranin)
Rapport dwar il-monitoraāā u l-applikazzjoni tal-liāi Komunitarja - (Kumitat għallAffarijiet Legali)
Għal leāiŜlazzjoni aħjar - L-applikazzjoni tal-prinëipji tas-sussidjarjetà u talproporzjonalità - (Kumitat għall-Affarijiet Legali)
Rapport dwar il-ħidma ta' l-Assemblea Parlamentari Konāunta bejn l-ACP u l-UE (Kumitat għall-IŜvilupp)
Rapport dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea - (Kumitat għalLibertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern)
Rapport dwar l-ugwaljanza bejn l-irāiel u n-nisa fl-Unjoni Ewropea - (Kumitat għadDrittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi)
Strateāija Integrata għall-ugwaljanza bejn l-irāiel u n-nisa fil-ħidma tal-kumitat
(rapport annwali) - (Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi)
Rapport dwar il-koeŜjoni - (Kumitat għall-IŜvilupp Reājonali)
Il-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet - il-ālieda kontra l-frodi - (Kumitat
għall-Kontroll tal-Baāit)
Rapport Annwali dwar l-EIB - (Kumitat għall-Kontroll tal-Baāit/Kumitat għallAffarijiet Ekonomiëi u Monetarji - kull sentejn
Il-Finanzi Pubbliëi fl-EMU - (Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji
Il-qagħda ekonomika Ewropea: rapport ta' tħejjija dwar il-linji gwida għall-politika
integrata, rigward, b'mod partikulari, il-linji gwida āenerali għall-politika ekonomika (Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji)
Rapport annwali ta' l-ECB - (Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji)
Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni - (Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u
Monetarji
Rapport Annwali dwar it-tabella ta' l-evalwazzjoni tas-suq intern - (Kumitat għas-Suq
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapport Annwali dwar il-ħarsien tal-konsumatur - (Kumitat għas-Suq Intern u lĦarsien tal-Konsumatur
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Rapport Annwali dwar is-Solvit - (Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien talKonsumatur
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ANNESS 2 Rapporti annwali ta' ħidma u ta' segwitu suāāetti għallawtorizzazzjoni awtomatika u b'referenza speëifika għar-Regoli ta'
Proëedura (mhux suāāetti għal-limitu massimu ta' sitt abbozzi ta'
rapporti fl-istess ħin)
Rapport Annwali dwar l-aëëess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament, Artikolu
104(7) - (Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern)
Rapport dwar il-Partiti Politiëi Ewropej, Artikolu 210(6) - (Kumitat għall-Affarijiet
Kostituzzjonali)
Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, Artikolu 202(8) (Kumitat għall-Petizzjonijiet)
Rapport dwar ir-rapport annwali ta' l-Ombudsman, Artikolu 205(2) - it-tieni parti (Kumitat għall-Petizzjonijiet)
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ANNESS XIX Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija
Għanijiet u prinëipji
1.
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea jagħtu l-ogħla
importanza lit-titjib tal-komunikazzjoni dwar temi tal-UE biex ië-ëittadini Ewropej
ikunu jistgħu jeŜerëitaw id-dritt tagħhom li jipparteëipaw fil-ħajja demokratika talUnjoni, li d-deëiŜjonijiet fiha jittieħdu b'mod miftuħ qrib taë-ëittadini kemm jista'
jkun, b'osservanza tal-prinëipji tal-pluraliŜmu, tal-parteëipazzjoni, tal-ftuħ u tattrasparenza.
2.
It-tliet Istituzzjonijiet jixtiequ jinkoraāāixxu l-konverāenza ta' fehmiet
dwar il-prijoritajiet ta' komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, biex
jippromwovu l-valur miŜjud tal-approëë tal-UE fil-komunikazzjoni dwar temi
Ewropej, biex ikunu ffaëilitati l-iskambji ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki u biex
jiāu Ŝviluppati sinerāiji bejn l-Istituzzjonijiet meta ssir komunikazzjoni marbuta ma'
dawn il-prijoritajiet, kif ukoll biex tkun iffaëilitata l-kooperazzjoni fost lIstituzzjonijiet u l-Istati Membri fejn xieraq.
3.
It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu li l-komunikazzjoni dwar l-Unjoni
Ewropea tirrikjedi impenn politiku mill-Istituzzjonijiet tal-UE u mill-Istati Membri, u
li l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà tagħhom li jikkomunikaw maë-ëittadini
dwar l-UE.
4.
It-tliet Istituzzjonijiet jemmnu li attivitajiet ta' informazzjoni u
komunikazzjoni dwar kwistjonijiet Ewropej għandhom jagħtu lil kulħadd aëëess għal
informazzjoni āusta u diversa dwar l-Unjoni Ewropea u jippermettu lië-ëittadini
jeŜerëitaw id-dritt tagħhom biex jesprimu l-opinjoni tagħhom u biex jipparteëipaw
attivament fid-dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
5.
It-tliet Istituzzjonijiet jippromwovu r-rispett għall-multilingwiŜmu u ddiversità kulturali meta jimplimentaw azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni.
6.
It-tliet Istituzzjonijiet huma impenjati politikament biex jilħqu l-objettivi
ta' hawn fuq. Huma jħeāāu lill-Istituzzjonijiet u lill-korpi l-oħra tal-UE biex
jappoāāaw l-isforzi tagħhom u biex jikkontribwixxu, jekk ikunu jixtiequ hekk, għal
dan l-approëë.
Approëë bi sħubija
7.
It-tliet Istituzzjonijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiffaëëjaw l-isfida talkomunikazzjoni dwar kwistjonijiet tal-UE fi sħubija bejn l-Istati Membri u lIstituzzjonijiet tal-UE biex jiŜguraw komunikazzjoni effettiva u informazzjoni
oāāettiva mal-akbar udjenza possibbli fil-livell xieraq.
Huma jixtiequ jiŜviluppaw sinerāiji ma' awtoritajiet nazzjonali, reājonali u lokali kif
ukoll ma' rappreŜentanti tas-soëjetà ëivili.
Huma jixtiequ għal dan il-għan irawmu approëë ta' sħubija prammatiku.
8.
F'dan il-kuntest, huma jfakkru l-irwol prinëipali tal-Grupp
Interistituzzjonali dwar l-Informazzjoni (IGI) li jservi ta' qafas f'livell għoli għallIstituzzjonijiet biex jinkoraāāixxi d-dibattitu politiku dwar attivatijiet ta'
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informazzjoni u komunikazzjoni relatati mal-UE sabiex jitrawmu s-sinerāija u lkomplimentarjetà. Għal dak il-għan, l-IGI, kopresedut mir-rappreŜentanti talParlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea, u bil-parteëipazzjoni
tal-Kumitat tar-Reājuni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew bħala
osservaturi, jiltaqa' fil-prinëipju darbtejn fis-sena.
Qafas għal ħidma flimkien
It-tliet Istituzzjonijiet għandhom il-ħsieb li jikkooperaw fuq il-baŜi li āejja:
9.
Waqt li jirrispettaw ir-responsabbiltà individwali ta' kull Istituzzjoni talUE u ta' kull Stat Membru fir-rigward tal-istrateāija ta' komunikazzjoni u lprijoritajiet tagħhom, it-tliet Istituzzjonijiet fil-qafas tal-IGI jidentifikaw numru limitat
ta' prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni kull sena.
10.
Dawn il-prijoritajiet ikunu bbaŜati fuq prijoritajiet ta' komunikazzjoni
identifikati mill-Istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE wara l-proëeduri interni tagħhom u
jikkomplimentaw, fejn xieraq, il-viŜjonijiet strateāiëi u l-isforzi tal-Istati Membri
f'dan il-qasam, waqt li jqisu l-aspettattivi taë-ëittadini.
11.
It-tliet Istituzzjonijiet u l-Istati Membri ifittxu li jippromwovu appoāā
xieraq għal komunikazzjoni dwar il-prijoritajiet identifikati.
12.
Is-servizzi responsabbli għall-komunikazzjoni fl-Istati Membri u flistituzzjonijiet tal-UE għandhom jaħdmu flimkien biex jiŜguraw l-implimentazzjoni
b'suëëess tal-prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni, kif ukoll attivitajiet oħra relatati
mal-komunikazzjoni tal-UE, jekk meħtieā abbaŜi ta' arranāamenti amministrattivi
adatti.
13.
L-Istituzzjonijiet u l-Istati Membri huma mistednin jiskambjaw
informazzjoni dwar attivitajiet ta' komunikazzjoni oħra relatati mal-UE, b'mod
partikolari fuq attivitajiet ta' komunikazzjoni settorali previsti mill-Istituzzjonijiet u lkorpi meta jirriŜultaw f'kampanji ta' informazzjoni fl-Istati Membri.
14.
Il-Kummissjoni hija mistiedna tirrapporta lura fil-bidu ta' kull sena lillIstituzzjonijiet l-oħra tal-UE dwar is-suëëessi ewlenin milħuqa fl-implimentazzjoni
tal-prijoritajiet ta' komunikazzjoni komuni tas-sena ta' qabel.
15.
Din id-dikjarazzjoni politika āiet iffirmata fit-tnejn u għoxrin jum ta'
Ottubru tas-sena elfejn u tmienja.
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ANNESS XX Kodiëi ta' māiba għal negozjar fil-kuntest tal-proëeduri
ta' kodeëiŜjoni77
1.

Introduzzjoni

Dan il-kodiëi ta' kondotta jistabbilixxi l-prinëipji āenerali fil-Parlament dwar kif
għandhom jitmexxew in-negozjati tul il-faŜijiet kollha tal-proëedura ta' kodeëiŜjoni,
bl-għan li jiŜdiedu t-trasparenza u r-responsabilità, speëjalment fi stadju bikri talproëedura78. Dan huwa kumplimentari għad-"Dikjarazzjoni Konāunta dwar larranāamenti prattiëi għall-proëedura ta' kodeëiŜjoni" li kien hemm qbil dwarha bejn
il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni u li tiffoka iktar fuq ir-relazzjoni bejn dawn
l-istituzzjonijiet.
Fil-Parlament, il-kumitat parlamentari prinëipali għandu jkun il-korp responsabbli
ewlieni matul in-negozjati kemm waqt l-ewwel u kif ukoll waqt it-tieni qari.
2.

Id-deëiŜjoni li jidħol f'negozjati

Bħala regola āenerali, il-Parlament għandu jagħmel uŜu mill-possibilitajiet kollha
offruti fl-istadji kollha tal-proëedura ta' kodeëiŜjoni. Id-deëiŜjoni li jipprova jilħaq
ftehim kmieni fil-proëess leāiŜlattiv għandha tkun deëiŜjoni li tittieħed skont il-kaŜ
partikolari, filwaqt li jiāu kkunsidrati l-karatteristiëi partikolari ta' kull fajl
individwali. Għandha tkun āustifikata politikament f'termini, pereŜempju, ta'
prijoritajiet politiëi; in-natura mhux kontroversjali jew "teknika" tal-proposta;
sitwazzjoni urāenti u/jew l-attitudni ta' Presidenza partikolari fir-rigward ta' fajl
speëifiku.
Il-possibilità li jidħol f'negozjati mal-Kunsill għandha tiāi ppreŜentata mir-rapporteur
lill-kumitat kollu u d-deëiŜjoni li tittieħed azzjoni bħal din għandha tittieħed jew
permezz ta' konsensus wiesa' jew, jekk ikun meħtieā, permezz ta' votazzjoni.
3.

Il-kompoŜizzjoni tat-tim ta' negozjaturi

Id-deëiŜjoni mill-kumitat li jidħol f'negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni bil-ħsieb li
jintlaħaq ftehim għandha tinkludi wkoll deëiŜjoni dwar il-kompoŜizzjoni tat-tim ta'
negozjaturi tal-PE. Bħala prinëipju āenerali, il-bilanë politiku għandu jiāi rispettat u lgruppi politiëi kollha għandhom ikunu rrappreŜentati mill-inqas fil-livell tal-persunal
f'dawk in-negozjati.
Is-servizz rilevanti tas-Segretarjat Āenerali tal-PE għandu jkun responsabbli għallorganizzazzjoni prattika tan-negozjati.
4.

Il-mandat tat-tim ta' negozjaturi
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Kif approvat mill-Konferenza tal-Presidenti fit-18 ta' Settembru 2008.
Għandha tingħata attenzjoni speëjali lin-negozjati li jseħħu f'dawk l-istadji talproëedura fejn il-viŜibilità tal-Parlament hija limitata ħafna. Dan huwa l-kaŜ tannegozjati: qabel il-votazzjoni tal-kumitat fl-ewwel qari bl-għan li jintlaħaq ftehim flewwel qari; wara l-ewwel qari tal-Parlament bl-għan li jintlaħaq ftehim bikri fit-tieni
qari.
78
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Bħala regola āenerali, l-emendi adottati fil-kumitat jew waqt seduta plenarja
għandhom ikunu l-baŜi tal-mandat tat-tim ta' negozjaturi tal-PE. Il-kumitat jista'
jiddetermina wkoll il-prijoritajiet u limitu ta' Ŝmien għan-negozjati.
F'kaŜ mhux tas-soltu li jsiru negozjati dwar ftehim fl-ewwel qari qabel il-votazzjoni
fil-kumitat, il-kumitat għandu jipprovdi gwida lit-tim ta' negozjaturi tal-PE.
5.

l-organizzazzjoni tat-trijalogi

Bħala kwistjoni ta' prinëipju u sabiex tiŜdied it-trasparenza, it-trijalogi li jseħħu filParlament Ewropew u fil-Kunsill għandhom jitħabbru.
In-negozjati fit-trijalogi għandhom ikunu bbaŜati fuq dokument konāunt wieħed, li
jindika l-poŜizzjoni tal-istituzzjoni rispettiva fir-rigward ta' kull emenda individwali, u
li jinkludi wkoll kwalunkwe testi ta' kompromess li jitqassmu fil-laqgħat tat-trijalogi
(pereŜempju l-prattika stabbilita ta' dokument b'erba' kolonni). Sa fejn hu possibbli,
testi ta' kompromess imressqa għad-diskussjoni f'laqgħa li tkun se ssir għandhom jiāu
mqassma minn qabel lill-parteëipanti kollha.
Jekk ikun meħtieā, għandhom jiāu pprovduti faëilitajiet ta' interpretazzjoni lit-tim ta'
negozjaturi tal-PE79.
6.

Opinjonijiet u d-deëiŜjoni dwar il-ftehim milħuq

Wara kull trijalogu, it-tim ta' negozjaturi għandu jirrapporta lill-kumitat dwar irriŜultati tan-negozjati u jagħmel disponibbli għall-kumitat it-testi kollha li tqassmu.
Jekk dan ma jkunx possibbli minħabba raāunijiet ta' Ŝmien, it-tim ta' negozjaturi
għandu jiltaqa' max-shadow rapporteurs, flimkien mal-koordinaturi jekk ikun meħtieā
hekk, għal aāāornament sħiħ.
Il-kumitat għandu jikkunsidra kwalunkwe ftehim milħuq jew jaāāorna l-mandat tattim ta' negozjaturi f'kaŜ li jkunu meħtieāa aktar negozjati. Jekk dan ma jkunx
possibbli minħabba raāunijiet ta' Ŝmien, l-iktar fl-istadju tat-tieni qari, id-deëiŜjoni
dwar il-ftehim għandha tittieħed mir-rapporteur u mix-shadow rapporteurs, flimkien
mal-president tal-kumitat u mal-koordinaturi jekk ikun meħtieā hekk. Għandu jkun
hemm biŜŜejjed Ŝmien bejn it-tmiem tan-negozjati u l-votazzjoni waqt seduta plenarja
biex il-gruppi politiëi jkunu jistgħu jippreparaw il-poŜizzjoni finali tagħhom.
7.

Għajnuna

It-tim ta' negozjaturi għandu jingħata r-riŜorsi kollha meħtieāa biex ikun jista' jwettaq
ħidmietu kif suppost. Dan għandu jinkludi 'tim ta' appoāā amministrattiv' magħmul
mis-segretarjat tal-kumitat, il-konsulent politiku tar-rapporteur, is-segretarjat għallkodeëiŜjoni u s-servizz legali. Skont il-fajl individwali u l-istadju tan-negozjati, dan ittim jista' jiāi mkabbar.
8.

Finalizzazzjoni

Il-ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill għandu jiāi kkonfermat bil-miktub permezz ta'
ittra uffiëjali. M'għandhom isiru l-ebda tibdiliet f'testi miftehma mingħajr il-kunsens
espliëitu, fil-livell xieraq, kemm tal-Parlament Ewropew u kif ukoll tal-Kunsill.
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Bi qbil mad-deëiŜjoni meħuda mill-Bureau fl-10 ta' Diëembru 2007.
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9.

Konëiljazzjoni

Il-prinëipji stipulati f'dan il-kodiëi ta' kondotta għandhom japplikaw ukoll għallproëedura ta' konëiljazzjoni, bid-delegazzjoni tal-PE bħala l-korp ewlieni responsabbli
fil-Parlament.
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