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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-estensjoni tal-proċedura ta' kodeċiżjoni sabiex tinkludi l-politika 
agrikola komuni (CAP);

2. Jemmen li l-introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, i.e kodeċiżjoni fil-qasam 
tal-CAP, ittejjeb ir-responsabilitá demokratika ta' l-Unjoni Ewropea hekk kif il-Parlament 
Ewropew, li jirrapreżenta liċ-ċittadini ta' l-Unjoni, se jkun qiegħed jilleġiżla flimkien fuq 
l-istess livell mal-Kunsill, li jirrapreżenta lill-Istati Membri; 

3. Jenfasizza li l-Parlament hu l-uniku rappreżentant taċ-ċittadini ta' l-Unjoni elett 
demokratikament;

4. Hu ta' l-opinjoni li d-dispożizzjonijiet dwar l-agrikoltura jeħtieġ li jkunu estiżi biex tiġi 
meqjusa s-sitwazzjoni attwali; jenfasizza, wkoll, li teħtieġ tibqa' tingħata prijoritá lill-
produzzjoni ta' l-ikel minħabba s-sigurtá tal-provvista globali ta' l-ikel, mingħajr ma 
jintesew il-problemi marbuta mas-sigurtá ta' l-enerġija u l-ħarsien ta' l-ambjent;

5. Jenfasizza li l-Parlament jeħtieġ li jiżgura li d-dispożizzjonijiet neċessarji biex jintlaħqu l-
objettivi tal-CAP ikunu stabbiliti f'atti leġiżlattivi, u mhux imħollija bħala atti li jkunu 
adottati mill-Kunsill waħdu, jew mill-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tal-poteri tagħha fir-
rigward ta' atti ta' delega u ta' implimentazzjoni;

6. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni attwali kollha tal-Kunsill adottata fuq il-bażi ta' l-Artikoli 36 
u 37 tat-Trattat KE se jaqgħu taħt l-Artikolu ġdid 37(2), ie. il-proċedura ta' kodeċiżjoni; 
dan hu l-aktar il-każ fir-rigward ta' erba' testi ewlenin orizzontali fil-qasam ta' l-
agrikoltura (is-CMO unika, ir-Regolament dwar il-Pagamenti Diretti, ir-Regolament dwar 
l-Iżvilupp Rurali u l-finanzjament tal-CAP); jirrimarka, barra minn hekk, li l-leġiżlazzjoni 
dwar il-kwalitá, il-biedja organika u l-promozzjoni se jaqgħu wkoll fl-ambitu ta' l-
Artikolu 37(2);

7. Jemmen li l-Artikolu 37(3) ma jikkostitwixxix poter indipendenti fih innifsu; jenfasizza li 
l-att ta' kodeċiżjoni adottat fuq il-bażi ta' l-Artikolu 37(2) hu meħtieġ sabiex ikun stipulat 
jekk u kif il-Kunsill jista' juża l-poteri tiegħu skond l-Artikolu 37(3);

8. Jitlob sabiex ma tkunx possibbli li miżuri msemmija fl-Artikolu 37(3) jittieħdu mill-
Kunsill waħdu mingħajr ma jkun ikkonsultat il-Parlament;

9. Hu ta' l-opinjoni li l-ebda att tal-Kunsill ma seta' jkun adottat fuq il-bażi ta' l-Artikolu 
37(3), u għalhekk iqis li l-iskop ta' dak il-paragrafu u l-applikazzjoni possibbli tiegħu 
mhux validi bħala bażi ġenerali għal atti leġiżlattivi;

10. Jinnota li l-proċeduri tal-komitoloġija adottati fuq il-bażi ta' l-Artikolu 202 tat-Trattat KE 
se jitneħħew; jenfasizza l-irwol ewlieni tal-Parlament fir-rigward ta' l-Artikolu 249C fil-
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formulazzjoni ta' qafas ġdid tal-komitoloġija (i.e. bl-adozzjoni ta' atti bi qbil mal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja), speċjalment fir-rigward ta' l-irwol tal-kumitati fil-qasam 
ta' l-agrikoltura; jenfasizza, għalhekk, il-bżonn li jiġi żgurat li l-Kumitat għall-Agrikultura
u l-Iżvilupp Rurali jkun rappreżentat fin-negozjati interistituzzjonali li fihom se jkun 
ifformulat il-qafas il-ġdid tal-komitoloġija;

11. Jenfasizza li l-kumitati speċjalizzati tal-Parlament għandhom ikunu involuti sew fid-
diskussjonijiet li għaddejjin dwar ir-reġim futur tal-komitoloġija skond it-Trattat ta' 
Liżbona sabiex tkun faċilitata tranżizzjoni bla xkiel mis-sistema attwali għad-
dispożizzjonijiet futuri;  iqis li l-kontroll parlamentari ta' atti ta' delega u ta' miżuri ta' 
implimentazzjoni għandhom ikunu garantiti;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet, u li jitwaqqaf djalogu aktar intens u 
regolari, mal-parlamenti nazzjonali, minħabba li t-Trattat ta' Liżbona introduċa, fl-
Artikolu 3B(3), verifika, mill-parlamenti nazzjonali, ibbażata fuq il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà;

13. Jenfasizza li t-Trattat ta' Liżbona se japplika l-proposti leġiżlattivi kollha li inbdew fiż-
żmien meta daħal fis-seħħ.
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