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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali iqis li t-Trattat ta' Liżbona jagħti kontribut pożittiv lejn it-
tisħiħ tas-setgħat tal-Parlament kemm fil-qasam leġiżlattiv kif ukoll fil-qasam ta’ monitoraġġ 
tas-setgħat leġiżlattivi, delegati, u ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, u jistieden lill-
Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex idaħħal is-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jenfasizza li t-Trattat ta' Liżbona jagħti lill-parlamenti nazzjonali rwol ferm aktar b'saħħtu 
fis-sorveljanza tal-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, billi jintroduċi żewġ 
mekkaniżmi speċifiċi; f'kull każ, il-parlamenti nazzjonali jkollhom perjodu ta' tmien 
ġimgħat (li l-Kummissjoni hija obligata li tagħtihom) li fih iridu jieħdu azzjoni dwar il-
proposti leġiżlattivi; l-ewwelnett, jekk terz mill-kmamar tal-parlamenti fl-UE jesprimu 
opinjoni mmotivata li proposta leġiżlattiva partikulari ma tikkonformax mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, il-Kummissjoni għandha l-obbligu li terġa' tikkunsidraha; it-tieni, jekk 
maġġoranza tal-kmamar tal-parlamenti fl-Unjoni jesprimu opinjoni mmotivata kontra 
abbozz ta' att leġiżlattiv minħabba li dan ma jkunx konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kemm il-Parlament Ewropew u kemm il-Kunsill ikunu jridu jivvutaw dwar 
dik il-kwistjoni qabel ma l-Parlament jesprimi ruħu f'dan ir-rigward fl-ewwel qari;

2. Jikkunsidra - filwaqt li jqis li d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll dwar is-sussidjarjetà se 
jkunu applikabbli għall-proposti leġiżlattivi l-ġodda minnufih wara li t-Trattat ta' Liżbona 
jidħol fis-seħħ - li għandha tiġi introdotta proċedura interna adegwata fir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament sabiex ikun jista' jagħmel dikjarazzjoni dwar il-kwistjoni tas-
sussidjarjetà b'ħeffa u b'mod effettiv u sabiex ikun żgurat li l-opinjonijiet raġunati tal-
parlamenti nazzjonali jitqiesu kif xieraq mingħajr dewmien bla bżonn għall-proċedura 
leġiżlattiva;

3. Jenfasizza li l-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà permezz tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja skond l-Artikolu 35, bħalissa tidħol fit-termini ta' referenza tiegħu u jqis li l-
proċedura speċjali li tikkonċerna s-sussidjarjetà tista' tikkonsisti li l-Kumitat għall-
Affarijiet Legali jippreżenta lill-Plenarja mozzjoni speċifika dwar ir-rispett għall-prinċipju 
tas-sussidjarjetà qabel ma l-proposta tmur f'kumitat għall-ewwel qari fil-Parlament, meta
l-maġġoranza tal-parlamenti nazzjonali jkunu għamlu dikjarazzjoni kontra proposta tal-
Kummissjoni;

4. Jirrimarka li t-Trattat ta' Liżbona jinkludi bażi legali ġdida li tipprovdi għall-kodeċiżjoni 
fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, peress li l-Artikolu 118 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea (TFEU) jistipula: "Fil-qafas ta' l-istabbiliment jew 
tal-funzjonament tas-suq intern, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-
proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu l-miżuri dwar il-ħolqien ta' 
drittijiet Ewropej biex tiġi assigurata protezzjoni uniformi tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali madwar l-Unjoni u dwar l-istabbiliment ta' sistemi ta' awtorizzazzjoni, ta' 
koordinazzjoni u ta' kontroll ċentralizzati fil-livell ta' l-Unjoni." jiddeplora l-fatt li l-
unanimità u sempliċement il-konsultazzjoni tal-Parlament inżammu bħala l-proċedura tat-
teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward ta' l-arranġamenti għal-lingwa li jikkonċernaw id-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali;
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5. Iqis li l-Kummissjoni għandha tieħu vantaġġ minn din il-bażi legali ġdida sabiex terġa' 
tagħti spinta lill-idea ta' brevett ta' l-Unjoni Ewropea u sabiex titlesta u tissaħħaħ il-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-proprjetà intelettwali;

6. Jilqa' l-bażi legali l-ġdida stipulata fl-Artikolu 298 tat-TFEU li jgħid li "Fit-twettieq tal-
missjonijiet tagħhom, l-Istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji ta’ l-Unjoni għandu 
jkollhom l-appoġġ ta’ amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti", billi 
din tagħti l-bażi għal regolament dwar liġi ta' proċedura amministrattiva għall-Unjoni;

7. Iqis li regolament bħal dan għandu jitħejja b'urġenza u jesprimi l-ħsieb tiegħu li jistudja s-
sura li dan għandu jkollu anke qabel ma jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Liżbona, waqt li 
jikkunsidra t-tradizzjonijiet legali differenti ta' l-Istati Membri;

8. Jirrimarka li d-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattat li jikkonċernaw il-koperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kriminali jinkludu bażi legali għall-adozzjoni ta' miżuri 
ta' appoġġ għat-taħriġ tal-ġudikatura u ta' l-istaff ġudizzjarju; huwa ta' l-opinjoni li dawn 
il-miżuri, li jridu jiġu adottati bil-proċedura ta' kodeċiżjoni u jistgħu jinkludu l-
approssimazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti ta' l-Istati Membri, għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala kwistjoni ta' urġenza fid-dawl tat-tħassib muri f'rapport riċenti tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali;

9. Jiddispjaċih li aktar progress sostanzjali fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja fi 
kwistjonijiet ċivili se jibqa' ferm imxekkel minn din it-tip ta’ koperazzjoni li hija limitata 
mill-Artikolu 81 tat-TFEU għal “kwistjonijiet li għandhom implikazzjonijiet 
transkonfinali”;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proċedura l-ġdida għall-ħatra ta' l-Imħallfin u l-Avukati-Ġenerali 
tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali kif ipprovdut fl-Artikolu 255 tat-TFUE, li 
jistipula li d-deċiżjoni tal-gvernijiet nazzjonali għandha tiġi ppreċeduta minn opinjoni 
dwar kemm il-kandidati jkunu adatti sabiex iwettqu d-doveri tagħhom, mogħtija minn 
panil ta' seba' esperti, li wieħed minnhom irid ikun propost mill-Parlament Ewropew; iqis 
li r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament iridu jipprovdu proċedura speċjali għall-ħatra ta' 
dan il-membru tal-panil b'deċiżjoni tal-plenarja meħuda fuq il-bażi ta' l-opinjoni tal-
kumitat responsabbli;

11. Iqis li d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar atti legali u l-ġerarkija tan-normi, b'mod 
partikulari l-ħolqien ta' l-att iddelegat, se jikkontribwixxu b'mod deċiżiv għall-kwalità tal-
leġiżlazzjoni ta' l-Unjoni; iqis li huwa meħtieġ, sabiex titħaffef l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar atti ddelegati, li l-istituzzjonijiet jaqblu fuq formola standard li tkun 
tista' tintuża regolarment fil-proposti leġiżlattivi; iqis ukoll li jinħtieġ malajr kemm jista' 
jkun li nimxu lejn l-adozzjoni, b'kodeċiżjoni, ta' regolament dwar atti ta' implimentazzjoni 
bbażati fuq l-Artikolu 291 tat-TFEU;

12. Filwaqt li jqis li se jinħtieġ ċertu ammont ta' ħin sabiex wieħed jaġġusta ruħu għat-Trattat 
il-ġdid, jikkunsidra li l-proċess ta' allinjament ta' l-acquis mad-Deċiżjoni riċenti dwar 
Komitoloġija jrid jitlesta b'urġenza qabel ma jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Liżbona; huwa ta' 
l-opinjoni li, wara li t-Trattat il-ġdid jidħol fis-seħħ, jeħtieġ li jitwettaq allinjament ġdid li 
jqis l-atti ddelegati, li huwa aktar kumpless mill-eżerċizzju li qed jitwettaq bħalissa, u 
huwa fiduċjuż li l-Kummissjoni se tippreżenta l-proposti meħtieġa għal dan il-għan; 
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jiġbed l-attenzjoni li, għalkemm id-definizzjoni ta' atti ddelegati tixbaħ lill-kunċett ta' atti 
"kważi leġiżlattivi" li għalihom hija applikata l-proċedura ta' regolamentazzjoni bi 
skrutinju, iż-żewġ kunċetti ma jistgħux jitqiesu li huma l-istess u għalhekk iqis li l-
proċedura ta' allinjament li qed titwettaq bħalissa ma tistax titqies li tikkostitwixxi 
preċedent għall-ġejjieni;

13. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-numru konsiderevoli ta' proċeduri ta' kodifikazzjoni li 
qed jistennew li jiġu adottati mill-Kunsill, li, min-naħa tiegħu, irid jistinka jekk irid li l-atti 
kkodifikati jkunu adottati qabel ma jidħol fis-seħħ it-Trattat il-ġdid;

14. Jilqa' l-fatt li, minn issa 'l quddiem, il-proċedura ta' kodeċiżjoni se tapplika għar-
Regolamenti ta' l-Istaff, billi dan jippermetti li l-Parlament jieħu sehem, fuq l-istess livell 
tal-Kunsill, fl-aġġustamenti ta' dawn ir-regolamenti; iqis li dan se jkun partikolarment 
relevanti għall-istatut futur ta' l-assistenti tal-Membri li l-Parlament iddeċieda li jmexxi 'l 
quddiem u jimplimenta.
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