
 

 

P7_TA(2014)0003 

Regoli dwar il-votazzjoni u l-kontenut ta' rapporti fil-proċedura ta' 

approvazzjoni  

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Jannar 2014 dwar l-emenda tal-Artikolu 81 

tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar il-proċedura ta' approvazzjoni 

(2012/2124(REG)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tad-

9 ta' Diċembru 2011, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 211 u 212 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0412/2013), 

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt; 

2. Jiddeċiedi li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss 

u japplikaw għal dawk il-proċeduri ta’ approvazzjoni li għalihom il-kumitat responsabbli 

għadu ma adottax rakkomandazzjoni; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni għal skopijiet ta’ informazzjoni. 

 

Emenda  1 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 50 – interpretazzjoni – paragrafu 2 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Għall-iskopijiet tal-eżami ta' ftehimiet 

internazzjonali taħt l-Artikolu 90, il-

proċedura b'kumitati assoċjati stabbilita 

f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika 

għall-proċedura ta' approvazzjoni skont l-

Artikolu 81. 

Il-proċedura b'kumitati assoċjati stabbilita 

f'dan l-Artikolu m'għandhiex tapplika bi 

rbit mar-rakkomandazzjoni li jkun 

għandha tiġi adottata mill-kumitat 

responsabbli skont l-Artikolu 81 

 

 

Emenda  2 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 



 

 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-

approvazzjoni tiegħu għal att propost, 

għandu jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta' 

rakkomandazzjoni mill-kumitat 

responsabbli li japprova jew jiċħad l-att. 

Meta l-Parlament jintalab jagħti l-

approvazzjoni tiegħu għal att propost, 

għandu, meta jadotta d-deċiżjoni tiegħu, 

iqis ir-rakkomandazzjoni mill-kumitat 

responsabbli li japprova jew jiċħad l-att. Ir-

rakkomandazzjoni għandha tinkludi 

kunsiderazzjonijiet, iżda m’għandhiex 

tinkludi premessi. Tista’ tinkludi 

ġustifikazzjoni qasira, li għandha taqa’ 

taħt ir-responsabbiltà tar-rapporteur u li 

m'għandux jittieħed vot dwarha. L-

Artikolu 52(1) għandu japplika mutatis 

mutandis. Emendi mressqa fil-kumitat 

għandhom ikunu ammissibbli biss jekk 

ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-

rakkomandazzjoni kif proposta mir-

rapporteur. 

 

 

Emenda  3 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 Il-kumitat responsabbli jista’ jressaq 

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux 

leġislattiva. Kumitati oħra jistgħu jkunu 

involuti fit-tfassil tar-riżoluzzjoni bi qbil 

mal-Artikolu 188(3) flimkien mal-

Artikoli 49, 50 jew 51. 

 

 

 

Emenda  4 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar 

l-att li jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu 

skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew 

Il-Parlament għandu jiddeċiedi dwar l-att li 

jkun jeħtieġ l-approvazzjoni tiegħu skont 

it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew it-



 

 

it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda, u 

ebda emenda ma tista' titqiegħed fuq il-

mejda. Il-maġġoranza meħtieġa għall-

adozzjoni tal-approvazzjoni għandha tkun 

il-maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 

propost. 

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea permezz ta' votazzjoni waħda 

dwar l-approvazzjoni, irrispettivament 

minn jekk ir-rakkomandazzjoni tal-

kumitat responsabbli tkunx li l-att propost 

jiġi approvat jew miċħud, u ebda emenda 

ma tista' titqiegħed fuq il-mejda. Il-

maġġoranza meħtieġa għall-adozzjoni tal-

approvazzjoni għandha tkun il-maġġoranza 

stipulata fl-Artikolu tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 

joħloq il-bażi legali għall-att propost jew, 

jekk fih ma tkun indikata l-ebda 

maġġoranza, il-maġġoranza tal-voti 

mitfugħa. Jekk il-maġġoranza meħtieġa 

ma tintlaħaqx, l-att propost għandu jitqies 

li jkun ġie miċħud. 

 

 

Emenda  5 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

2. Fil-każ ta' trattati ta' adeżjoni u 

ftehimiet internazzjonali u biex ikun 

determinat jekk jeżistix ksur serju u 

persistenti ta' prinċipji komuni mill-Istati 

Membri, għandhom japplikaw l-Artikoli 

74c, 74e u 90 rispettivament. Għal 

proċedura ta' koperazzjoni msaħħa 

f'qasam li jaqa' taħt il-proċedura 

leġislattiva ordinarja, għandu japplika l-

Artikolu 74g. 

2. Barra minn hekk, fil-każ ta’ ftehimiet 

internazzjonali, trattati ta’ adeżjoni, id-

determinazzjoni ta’ ksur serju u persistenti 

ta' prinċipji fundamentali minn Stat 

Membru, l-istabbiliment tal-kompożizzjoni 

tal-Parlament, l-istabbiliment ta’ 

kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati 

Membri jew l-adozzjoni ta’ qafas 

finanzjarju pluriennali, għandhom 

japplikaw l-Artikoli 90, 74c, 74e, 74f, 74g 

u 75 rispettivament. 

 

 

Emenda  6 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 3. Meta l-approvazzjoni tal-Parlament tkun 



 

 

meħtieġa għal xi att leġislattiv propost jew 

xi ftehima internazzjonali maħsuba, il-

kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 

r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 

li jippreżenta rapport interim dwar il-

proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal 

risoluzzjoni li jkun fiha 

rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 

għall-implimentazzjoni tal-att propost. 

meħtieġa għal xi proposta għal att 

leġislattiv propost jew xi ftehim 

internazzjonali previst, il-kumitat 

responsabbli jista', sabiex jiffaċilita r-

riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi li 

jippreżenta rapport interim dwar il-

proposta lill-Parlament b'mozzjoni għal 

riżoluzzjoni li jkun fiha 

rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 

għall-implimentazzjoni tal-att leġislattiv 

propost jew tal-ftehim internazzjonali 

previst. 

 

 

Emenda  7 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 3a – subparagrafu 1 (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 3a. Il-kumitat responsabbli għandu 

jindirizza t-talba għall-approvazzjoni 

mingħajr dewmien żejjed. Jekk il-kumitat 

responsabbli jiddeċiedi li ma jagħtix 

rakkomandazzjoni, jew ma jkunx adotta 

rakkomandazzjoni fi żmien sitt xhur mid-

data li fiha tkun ġiet riferita lilu t-talba 

għall-approvazzjoni, il-Konferenza tal-

Presidenti tista' jew tpoġġi l-kwistjoni fuq 

l-Aġenda għall-kunsiderazzjoni ta' 

sessjoni parzjali sussegwenti jew inkella, 

f'każijiet debitament sostanzjati, tiddeċiedi 

li testendi l-perjodu ta' sitt xhur. 

 

 



 

 

Emenda  8 

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 

Artikolu 81 – paragrafu 3a – subparagrafu 2 (ġdid) 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 Meta l-approvazzjoni tal-Parlament hija 

meħtieġa għal ftehima internazzjonali 

prevista, il-Parlament jista' jiddeċiedi, fid-

dawl ta' rakkomandazzjoni mill-kumitat 

responsabbli, li jissospendi l-proċedura ta' 

approvazzjoni għal żmien mhux itwal 

minn sena. 

 

 

 

 

 


