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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għall-opinjoni tagħkom bejn wieħed u ieħor jaqbel ma' l-approċċ tar-rapporteur
tal-kumitat responsabbli. Wieħed mill-obbligi ewlenin tal-Parlament Ewropew huwa li jtejjeb 
il-proċeduri u t-tekniki leġiżlattivi interni tiegħu sabiex iħaffef l-ipproċessar ta' l-inkartamenti 
ta' simplifikazzjoni. 

Madankollu, dan it-tentattiv m'għandux inaqqas mill-proċeduri stipulati fil-liġi primarja, 
speċjalment il-proċedura ta' kodeċiżjoni fejn l-irwol tal-Parlament huwa ta' l-ikbar importanza 
minħabba l-kontribut demokratiku tiegħu għall-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-UE. Fil-
qosor, dan ifisser li kwalunkwe emendi għall-proċeduri interni tal-Parlament għandhom ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati.

Ir-rapporteur għall-opinjoni tagħkom għalhekk jissuġġerixxi ċerti bidliet fir-Regoli ta' 
Proċedura li għandhom jiġu kkunsiderati bil-għan li jiżguraw li l-miri ta' simplifikazzjoni 
jkunu biżżejjed kredibbli u faċli li jitwettqu.

Tidher li hija meħtieġa reviżjoni ta' l-Artikolu 80 sabiex jittejjeb il-mekkaniżmu għall-
adozzjoni tal-kodifikazzjonijiet fil-kuntest ta' l-impenji li saru mill-partijiet interessati kollha 
fir-rigward tal-proċess ta' simplifikazzjoni. L-Artikolu 80 emendat se jippermetti lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali biex jeżamina l-kamp ta' applikazzjoni ta' proposta ta' kodifikazzjoni u 
jirriferih direttament għall-Plenarja jekk ma jkunx fih bidliet sostantivi. Jekk ikun fih, il-
Kumitat se jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Artikolu 80a ġdid għandu mbagħad jiġi introdott sabiex jagħmel dispożizzjoni għal proċedura 
speċifika għat-tfassil mill-ġdid tat-testi leġiżlattivi. Kif diġà ġie ddikjarat fir-Riżoluzzjoni 
dwar Strateġija tal-PE għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju, it-tfassil mill-ġdid 
huwa, flimkien mal-kodifikazzjoni, wieħed mill-mezzi ewlenin għas-simplifikazzjoni ta' l-
acquis communautaire u għandu jintuża f'kull sitwazzjoni possibbli. 

L-Artikolu 80a ġdid għandu għalhekk jawtorizza lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex 
jeżamina kwalunkwe proposti għal tfassil mill-ġdid. Kull proposta se tiġi riferuta għall-
kumitat responsabbli għal kunsiderazzjoni, u kull waħda għandha tgawdi minn setgħat ta' 
emenda differenti skond il-konklużjoni ta' l-analiżi tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test preżenti Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 80, paragrafu 1
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1. Meta proposta tal-Kummissjoni għall-
kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-
Komunita` tiġi ppreżentata lill-Parlament, 
din għandha titressaq quddiem il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet legali. Kemm-il 
darba jiġi aċċertat li l-proposta ma tinvolvix 
bdil fil-mertu ta' leġislazzjoni eżistenti tal-
Komunita`, il-proċedura mniżżla fl-
Artikolu 43 għandha tiġi segwita.

1. Meta proposta tal-Kummissjoni għall-
kodifikazzjoni ta' leġislazzjoni tal-
Komunita` tiġi ppreżentata lill-Parlament, 
din għandha titressaq quddiem il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet legali. Dan ta' l-
aħħar għandu jeżaminaha sabiex jaċerta li 
mhix aktar minn sempliċi kodifikazzjoni li 
ma jkunx fiha l-ebda bidliet sostantivi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tissimplifika l-ipproċessar tal-proposti ta' kodifikazzjoni fi 
ħdan il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali, permezz ta' test aktar ċar u proċedura 
aktar stretta, peress li t-tħassir ta' kwalunkwe referenza għall-Artikolu 43 għandu jevita 
kumplessità żejda fil-livell tal-kumitat u, fl-istess ħin, għandu jżomm kif inhuma il-prerogattivi 
preżenti tal-plenarja. Bħala riżultat ta' dan, l-ewwel fażi tal-proċedura, li għandha ssir fil-
Kumitat għall-Affarijiet Legali, għandha tkun aktar sempliċi u effettiva.

Emenda 2
Artikolu 80, paragrafu 2

2. Iċ-chairman tal-kumitat responsabbli 
jew ir-rapporteur maħtur minn dak il-
Kumitat jista' jipparteċipa fl-eżami jew ir-
reviżjoni tal-proposta għall-kodifikazzjoni. 
Jekk ikun meħtieġ, il-kumitat responsabbli 
jista' jagħti l-opinjoni tiegħu minn qabel.

2. Il-kumitat responsabbli għall-affarijiet 
legali jaf jitlob lill-kumitat responsabbli 
għal kunsiderazzjoni għal opinjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla proposta tikkonċerna l-possibilità li l-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-
kumitat responsabbli għal opinjoni bħala element ta' evalwazzjoni waqt li qed tiġi eżaminata 
l-proposta għal kodifikazzjoni. Din l-emenda tirrifletti l-prattika li hija segwita attwalment, u 
f'kwalunkwe każ, għandha tippermetti lill-kumitat responsabbli li jintervjeni permezz ta' 
opinjoni, jekk jintalab. Bħala riżultat ta' dan, l-ewwel fażi tal-proċedura, li għandha tiġi 
segwita fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali, għandha tkun aktar sempliċi u stretta.

Emenda 3
Artikolu 80, paragrafu 3

3. Minkejja d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 
43(3), il-proċedura simplifikata ma tistax 
tiġi applikata għal proposta għal 

3. Jekk il-kumitat responsabbli mill-
affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma 
ġġibx bdil sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
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kodifikazzjoni uffiċjali meta din il-
proċedura tkun opposta minn maġġoranza 
tal-membri tal-kumitat responsabbli għall-
affarijiet legali jew tal-kumitat 
responsabbli.

Komunitarja, huwa jirreferiha lill-
Parlament għall-approvazzjoni tiegħu 
permezz ta' vot wieħed, u ma jkunux 
ammissibbli emendi tat-test tal-proposta.

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 43 u 131 li jkopru l-'proċedura simplifikata' u l-'proċedura fil-plenarja mingħajr 
emenda u dibattitu' rispettivament, jinkludu dispożizzjonijiet li jippermettu li l-proposta tkun 
emendata. Madankollu din il-possibilità hija f'kunflitt mal-kunċett ta' kodifikazzjoni u 
inkompatibbli mal-ftehima interistituzzjonali dwar is-suġġett, u partikularment il-paragrafu 6 
tagħha, minn fejn jista' jiġi mifhum li l-intenzjoni tal-Parlament u l-Kunsill hija li 
jikkommettu ruħhom sabiex ma jagħmlux tibdil sostanzjali fil-proposti ta' kodifikazzjoni.

Emenda 4
Artikolu 80, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Jekk il-kumitat responsabbli mill-
affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma 
tinkludix tibdil sostanzjali fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għandha tipproponi li l-
proposta tkun miċħuda.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċaħda tal-proposta tidher li tkun soluzzjoni aktar tajba milli l-użu tal-proċedura normali. 
Jekk il-proposta tal-Kummissjoni tonqos milli tikkonforma mar-regoli ta' kodifikazzjoni, fil-
kuntest ta' simplifikazzjoni jkun aktar loġiku li l-proposta tkun mibgħuta lura lill-Kummissjoni 
u tiġi mitluba li 'terġa taħseb' il-proposta tagħha (eżempju, billi tibdilha ma proposta ta' 
riforma) milli tgħabbi l-Parlament b'aktar xogħol.

Emenda 5
Artikolu 80 a (ġdida)

Artikolu 80a
Riforma

1. Meta proposta tal-Kummissjoni għal 
riforma tal-leġislazzjoni Komunitarja tiġi 
ppreżentata lill-Parlament, din għandha 
titressaq quddiem il-kumitat responsabbli 
għall-affarijiet legali, għall-eżami tagħha. 
Proposta għal riforma uffiċjali tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja għandha tfisser 
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proposta għal-adozzjoni ta' att legali 
konsistenti f'att wieħed li jiġbor it-tibdil 
sostanzjali f'atti legali eżistenti u, fl-istess 
ħin, jikkodifika dawk id-dispożizzjonijiet 
tagħhom li mhux se jinbidlu. L-att legali 
ġdid jieħu post u jirrevoka l-atti preċedenti.
2. Jekk il-kumitat responsabbli għall-
affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma 
jkollhiex bidliet sostantivi għal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja barra minn dawk identifikati 
b'mod ċar bħala tali fil-proposta nnifisha, 
għandu jgħarraf lill-President li, skond l-
Artikolu 40, għandu jirriferi l-proposta 
inkwistjoni lill-kumitat responsabbli għal 
kunsiderazzjoni sabiex tiġi eżaminata 
skond il-proċedura normali għal proposti 
leġiżlattivi. F'dan il-każ, u skond il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 150 u 
151, emendi għall-proposta għandhom 
ikunu ammissibbli biss jekk jikkonċernaw 
dawk il-partijiet tal-proposta li jkun fihom 
bidliet sostantivi. Emendi għad-
dispożizzjonijiet intenzjonati li jibqgħu 
mingħajr bidliet għalhekk ikunu 
inammissibbli.
3. Minkejja dan, iċ-chairman tal-kumitat 
responsabbli jista' jdaħħal emendi bħal 
dawn, meta mressqa minn Membri 
individwali, jekk hekk ikunu jeħtieġu r-
raġunijiet oġġettivi għall-konsistenza tat-
test mal-bidliet sostantivi li jsiru mill-
proposta. L-istess artikolu għandu japplika 
mutatis mutandis f'seduti plenarji.
4. Jekk il-kumitat responsabbli mill-
affarijiet legali jikkonkludi li l-proposta ma 
tinkludix tibdil sostanzjali aktar milli dawk 
identifikati b'mod ċar bħala tali fil-
proposta innifisha, huwa għandu 
jipproponi li l-proposta tiġi miċħuda.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċaħda tal-proposta tidher li tkun soluzzjoni aktar tajba milli l-użu tal-proċedura normali. 
Jekk il-proposta tal-Kummissjoni tonqos milli tikkonforma mar-regoli ta' kodifikazzjoni, fil-
kuntest ta' simplifikazzjoni jkun aktar loġiku li l-proposta tkun mibgħuta lura lill-Kummissjoni 
u tiġi mitluba li 'terġa taħseb' il-proposta tagħha (eżempju, billi tibdilha ma proposta xierqa 
ta' riforma) milli tgħabbi l-Parlament b'aktar xogħol.
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