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Emenda 85
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Emenda orizzontali

Test preżenti Emenda

emenda orizzontali m’għandhiex tinkludi 
regoli li jkollhom x’jaqsmu mat-Trattat ta’ 
Liżbona qabel il-proċess ta’ ratifikazzjoni 
jkun komplut

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-regoli jistgħu jiġu addottati biss meta u jekk il-proċess ta’ ratifikazzjoni tat-Trattat 
ta’ Liżbona jkun lest. Bla preġudizzju għal xogħol possibbli ta’ tħejjija u diskussjoni fil-
kumitat, se jkun hemm biżżejjed ħin sabiex jerġa’ jibda u jinkiseb mill-Parlament li jmiss bejn 
l-aħħar tal-proċess ta’ ratifikazzjoni u l-ġurnata possibbli tad-dħul  fis-seħħ tat-Trattat il-
ġdid.

Emenda 86
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Il-Parlament jista’ jistabbilixxi regoli li 
jirregolaw it-trasparenza tal-interessi 
finanzjarji tal-Membri tiegħu, liema regoli 
għandhom ikunu mehmuża ma’ dawn ir-
Regoli ta’ Proċedura bħala anness1.

1. Il-Parlament għandu jistabbilixxi regoli 
li jirregolaw it-trasparenza tal-interessi 
finanzjarji tal-Membri tiegħu, liema regoli 
għandhom ikunu mehmuża ma’ dawn ir-
Regoli ta’ Proċedura bħala anness1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anness diġa jeżisti, għalhekk il-Parlament jista’ juri kemm huwa impenjat bis-sħiħ rigward 
il-kwistjoni tat-transparenza. B’konformità ma’ dan l-obbligu, l-anness għandu jsemmi li l-
informazzjoni orali mogħtija minn Membru li ma jurix interess finanzjarju huwa mniżżel fil-
minuti bħalma huwa diġa l-każ għal kwalunkwe intervent fil-plenarja li jeħtieġ ikun espliċitu 
                                               
1 Ara Anness I.
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fil-livell ta’ kumitat meta propost bħala rapporteur.

Emenda 87
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 10 a – paragrafu 1 (ġdid)
Artikolu 10 a – paragrafu 2 (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 10 a
Osservaturi

1. Meta Trattat ta’ adeżjoni ta’ Stat fl-
Unjoni Ewropea ġie ffirmat, il-President, 
wara li jkun kiseb l-ftehim tal-Konferenza 
tal-Presidenti, jista’ jistieden lill-
Parlament tal-Istat ta’ adeżjoni jinnomina 
minn fost il-membri tiegħu, numru ta’ 
osservaturi ekwivalenti għan-numru ta’ 
siġġijiet futuri fil-Parlament Ewropew 
allokati lil dak l-Istat.
Dawk l-osservaturi għandhom jieħdu 
sehem fil-proċeduri tal-Parlament 
sakemm it-Trattat ta’ Adeżjoni jidħol fis-
seħħ, u għandu jkollhom dritt li jitkellmu 
f’kumitati u gruppi politiċi. M’għandux 
ikollhom id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu 
għall-elezzjoni għal pożizzjonijiet fil-
Parlament. Il-parteċipazzjoni tagħhom 
m’għandhux ikollha effetti legali fuq il-
proċeduri tal-Parlament.
It-trattament tagħhom għandu jkun 
assimilat ma’ dak ta’ Membru tal-
Parlament f’dak li għandu x’jaqsam mal-
użu tal-faċilitajiet tal-Parlament u r-
rimborż ta’ spejjeż magħmula fl-
attivitajiet tagħhom bħala osservaturi.
2. (*) Paragrafu 1 għandu japplika 
mutatis mutandix sakemm jidħol fis-seħħ 
l-arranġament1 fejn numru ta’ siġġijiet 
addizzjonali fil-Parlament huma allokati 
lil ċerti Stati Membri sal-aħħar tas-seba’ 
terminu parlamentari. 
L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
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ikunu mistiedna bħala osservaturi biex 
jinnominaw dawk il-kandidati li kieku 
ġew eletti kien ikollhom is-siġġijiet 
addizzjonali   allokati fiż-żmien ta’ qabel 
l-elezzjonijiet Ewropej.
____________________________
1 Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-
11 u t-12 ta’ Diċembru 2008.

Or. en

Emenda 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 10 a (ġdid) (*)

Test Preżenti Emenda

Artikolu 10 a (*)
Wara d-Dikjarazzjoni tal-Kunsill 
Ewropew ta’ Diċembru 2008, ladarba t-
Trattat  ta’ Liżbona jidħol fis-seħħ, it-
tmintax-il Membru miżjuda li ħarġu minn 
differenzi bejn l-arranġament speċifikat 
għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2009 u 
dawk speċifikati fid-Dikjarazzjonijiet fl-
Anness għall-Att Finali 2007,  il-
Konferenza Intergovernattiva għandha 
tidħol fil-Parlament Ewropew bl-istejtus 
ta’ osservatur.
Dawn l-osservaturi MPE jistgħu jgawdu l-
prerogattivi kollha miftiehma mal-
Membri tal-Parlament Ewropew ladarba 
l-liġi ewlenija tal-Unjoni Ewropea tiġi
emendata bħalma indikat fid-
Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ 
Diċembru 2008.
Il-Ħatra tal-MPE osservatur għandha 
tkun ir-responsabilità ta’ kull Stat 
Membru kkonċernat f’konkordanza  mal-
liġi elettorali tiegħu u għandu jiġi adottat
sa 30 ġurnata fuq il-kalendarju tal-
pubblikazzjoni tat-Trattat ta’ Liżbona fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
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Or. es

Emenda 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 24 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test Preżenti Emenda

4 a. Il-Konferenza tal-Presidenti tkun l-
awtorità responsabbli biex twettaq 
konsultazzjonijiet strutturati mas-soċjetà 
ċivili Ewropea dwar il-kwistjonijiet li 
qegħdin fuq quddiem nett tal-aġenda 
politika Ewropea. Il-Bureau għandu 
jinnomina Viċi President inkarigat jew 
inkarigata bl-implimentazzjoni ta’ dawn 
il-konsultazzjonijiet. Din il-persuna 
għandha tirraporta lura regolarment lill-
Konferenza tal-Presidenti dwar l-
attivitajiet tagħha f'dan ir-rigward.

Or. fr

Emenda 90
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test preżenti Emenda

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 
jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub u 
ppubblikati fil-Bullettin tal-Parlament, 
flimkien mat-tweġibiet li jingħataw, fi 
żmien tletin jum minn meta jitressqu.

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 
jiġu ppreżentati lill-President bil-miktub, 
innotifikati lill-Membri u ppubblikati fuq 
il-websajt tal-Parlament, flimkien mat-
tweġibiet li jingħataw, fi żmien tletin jum 
minn meta jitressqu.

Or. en
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(Din l-emenda tisosstitwixxi Emenda 1 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis il-fatt li l-Bullettin ma jeżistix.

Emenda 91
Íñigo Méndez de Vigo

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 30 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 30a
Intergruppi

Membri individwali jistgħu jiffurmaw 
Intergruppi, li jistgħu jilagħbu rwol 
importanti b’mod informali fil-
promozzjoni ta’ skambji ta’ opinjonijiet 
dwar kwistjonijiet speċifiċi madwar 
gruppi politiċi differenti, bl-għajnuna ta’ 
Membri ta’ kumitati parlamentari 
differenti, u jippromwovu kuntatt bejn il-
Membri u s-soċjetà ċivili.
L-intergruppi jistgħu ma jintrabtux 
f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw 
f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċċjali tal-
Parlament jew tal-korpi tiegħu.  Sakemm 
il-kundizzjonijiet stabbiliti li jirregolaw it-
twaqqif ta’ Intergruppi, kif adottati mill-
Bureau, ikunu rispettati, il-gruppi politiċi 
għandhom jiffaliċitaw l-attivitajiet tal-
Intergruppi billi jipprovduhom b’appoġġ
loġistiku.

Or. en

Emenda 92
Kathy Sinnott

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 30 a (ġdid)
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Test preżenti Emenda

Artikolu 30a
Intergruppi

Membri individwali jistgħu jiffurmaw 
Intergruppi, li jistgħu jilagħbu rwol 
importanti b’mod informali fil-
promozzjoni ta’ skambji ta’ opinjonijiet 
dwar kwistjonijiet speċifiċi madwar 
gruppi politiċi differenti, bl-għajnuna ta’ 
Membri ta’ kumitati parlamentari 
differenti, u jippromwovu kuntatt bejn il-
Membri u s-soċjetà ċivili.
L-intergruppi jistgħu ma jintrabtux 
f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw 
f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċċjali tal-
Parlament jew tal-korpi tiegħu.  Sakemm 
il-kundizzjonijiet stabbiliti li jirregolaw it-
twaqqif ta’ Intergruppi, kif adottat mill-
Bureau, jkunu rrispettati, il-gruppi 
politiċi għandhom jiffaliċitaw l-attivitajiet 
tal-Intergruppi billi jipprovduhom 
b’appoġġ loġistiku.

Or. en

Emenda 93
Richard Howitt

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 30 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 30
Intergruppi

Membri individwali jistgħu jiffurmaw 
Intergruppi, li jistgħu jilagħbu rwol 
importanti b’mod informali fil-
promozzjoni ta’ skambji ta’ opinjonijiet 
dwar kwistjonijiet speċifiċi madwar 
gruppi politiċi differenti, bl-għajnuna ta’ 
Membri ta’ kumitati parlamentari 
differenti, u jippromwovu kuntatt bejn il-
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Membri u s-soċjetà ċivili.
L-intergruppi jistgħu ma jintrabtux 
f’attivitajiet li jistgħu jirriżultaw 
f’konfużjoni mal-attivitajiet uffiċċjali tal-
Parlament jew tal-korpi tiegħu.  Sakemm 
il-kundizzjonijiet stabbiliti li jirregolaw it-
twaqqif ta’ Intergruppi, kif adottati mill-
Bureau, jkunu rrispettati, il-gruppi 
politiċi għandhom jiffaliċitaw l-attivitajiet 
tal-Intergruppi billi jipprovduhom 
b’appoġġ loġistiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tenfasizza l-irwol u l-importanza tal-Intergruppi fil-promozzjoni ta’ kooperazzjoni bejn il-
gruppi u l-kumitati u s-soċjetà ċivili dwar kwistjonijiet speċifiċi, u tenfasizza kif l-Intergruppi 
għandhom ikunu ffaċilitati f’konformità mar-regoli addottati mill-Bureau.

Emenda 94
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 34 (*)

Test preżenti Emenda

Eżami tar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali, tal-prinċipji tas-

sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, tal-
istat tad-dritt u ta' implikazzjonijiet 

finanzjarji

Rispett għall-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea

Waqt l-eżami ta' proposta leġiżlattiva, il-
Parlament għandu jagħti attenzjoni 
partikulari lir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali u b'mod partikulari biex l-
att leġiżlattiv jkun konformi mal-Karta 
tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
Fundamentali, il-prinċipji 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 riżorsi finanzjarji 
suffiċjenti.

1. Il-Parlament għandu fl-attivitajiet 
kollha tiegħu jirrispetta b’mod sħiħ id-
drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.
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Il-Parlament għandu jirrispetta wkoll bis-
sħiħ id-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 2 u fl-Artikolu 6(2) u (3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
2. Fejn il-kumitat responsabbli, grupp 
politiku jew mill-inqas erbgħin Membru 
huma tal-opinjoni li proposta għal att 
legali jew partijiet minnha ma 
jikkonformawx mad-drittijiet stabbiliti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, il-kwistjoni għandha, 
fuq talba tagħhom, tiġi riferuta lill-
kumitat responsabbli għall-
interpretazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. L-opinjoni ta’ dan il-
kumitat għandha tkun annessa mar-
rapport tal-kumitat responsabbli.
Jekk il-kumitat responsabbli jiddeċiedi li 
d-drittijiet imniżżla fil-Karta inkisru, il-
proposta għall-att legali għandha tiġi 
riferuta lura lill-inizjatur tal-inizjattiva.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem ta’ Emenda 2 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

L-aħħar sentenza nżiedet biex tagħti iktar piż lill-kumitat tal-Opinjoni.

Emenda 95
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 36 a (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 36a (*)
Analiżi tar-rispett tal-prinċipji ta’ 

sussidjarjetà u proporzjonalità
1. Waqt l-analiżi ta’ proposta għal att 
legali, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari għar-rispett tal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-



AM\773817MT.doc 11/77 PE421.322v01-00

MT

proporzjonalità.Minbarra fil-każi ta’ 
urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-
Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti 
nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m’għandux jikkonkludi l-
ewwel qari tiegħu qabel l-iskadenza ta’ 
tmien ġimgħat stabbilita fl-Artikolu 6 tal-
Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità .
2. Wara talba tal-kumitat responsabbli 
jew b’inizjattiva tiegħu stess, il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jista’ jiddeċiedi li jfassal 
rakkomandazzjonijiet dwar kull proposta 
għal att legali.
3. Jekk parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni motivata bi qbil mal-
Artikolu 3 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-
Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
u proporzjonalità, dak id-dokument 
għandu jkun riferut lill-kumitat 
responsabbli u mressaq għal 
informazzjoni lill-kumitat responsabbli 
għal rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà. 
Meta l-Parlament jirċievi opinjoni 
motivata wara li l-kumitat responsabbli 
adotta r-rapport tiegħu, huwa għandu 
jitqassam lill-Membri kollha qabel il-
votazzjoni bħala dokument ta’ sessjoni. Il-
President tal-kumitat responsabbli jista’ 
jitlob li l-kwistjoni tkun riferuta lura lill-
kumitat.
4. Fejn opinjonijiet motivati dwar in-
nuqqas ta’ konformità ta’ abbozz ta' att 
leġiżlattiv mal-prinċipju ta' sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas terz tal-voti 
kollha allokati għall-Parlamenti 
nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ abbozz ta’ 
att leġiżlattiv imressaq fuq il-bażi tal-
Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni 
sakemm il-protagonist tal-proposta 
jistipula kif huwa intenzjonat li 
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jipproċedi.
5. Fejn skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, opinjonijiet motivati dwar 
nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal 
att leġiżlattiv bil-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas maġġoranza 
sempliċi tal-voti allokati lill-Parlamenti 
nazzjonali, il-kumitat responsabbli għar-
rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, wara 
li jqis l-opinjonijiet motivati tal-
Parlamenti nazzjonali u mill-
Kummissjoni, għandu jew jirrakkomanda 
lill-Parlament li huwa jirrifjuta l-proposta 
fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà jew iressaq lill-Parlament 
kull rakkomandazzjoni oħra, li tista’ 
tinkludi suġġerimenti għal emenda 
relatata mar-rispett tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.
Ir-rakkomandazzjoni għandha titressaq 
lill-Parlament għal dibattitu u għal 
votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex 
tkun rifjutata l-proposta tkun adottata 
b’maġġoranza tal-voti mitfugħa, il-
President għandu jiddikjara l-proċedura 
magħluqa. Fejn il-Parlament ma 
jirrifjutax il-proposta, il-proċedura 
għandha tkompli, u tqis kull 
rakkomandazzjoni approvata mill-
Parlament.
6. Fejn il-Kumitat tar-Reġjuni jippreżenta 
lill-Parlament opinjoni li fiha huwa 
jopponi att legali propost fuq il-bażi ta’ 
ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-
opinjoni għandha tkun riferuta lill-
kumitat responsabbli u lill-kumitat 
responsabbli għall-kwistjoni msemmijja 
f’paragrafu 1. Il-kumitat tal-aħħar jista’ 
jressaq rakkomandazzjonijiet li 
għandhom jitressqu għall-votazzjoni qabel 
il-konklużjoni tal-ewwel qari.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem ta’ Emenda 5 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Ġustifikazzjoni

Tittrasponi l-proċeduri l-ġodda għall-parlamenti nazzjonali rigward ir-rispett tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà (proċedura tal-“karta s-safra” u proċedura tal-“karta oranġjo”) fir-Regoli 
ta’ Proċedura. 
Skont l-Artikolu 8 tal-Protokoll għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità il-Kumitat tar-Reġjuni jista’ jressaq azzjoni fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà, il-Parlament għandu jqis partikularment kull opinjoni minn dan il-Kumitat li 
toġġezzjona att propost fuq din il-bażi.

Emenda 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 36 a (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 36a (*)
Analiżi tar-rispett tal-prinċipji ta’ 

sussidjarjetà u proporzjonalità
1. Waqt l-analiżi ta’ proposta għal att 
legali, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari għar-rispett tal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità. Minbarra fil-każi ta’ 
urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-
Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti 
nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m’għandux jikkonkludi l-
ewwel qari tiegħu qabel l-iskadenza ta’ 
tmien ġimgħat stabbiliti fl-Artikolu 6 tal-
Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità.
2. Wara talba tal-kumitat responsabbli 
jew b’inizjattiva tiegħu stess, il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jista’ jiddeċiedi li jfassal 
rakkomandazzjonijiet dwar kull proposta 
għal att legali.
3. Jekk Parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni motivata bi qbil mal-
Artikolu 3 tal-Protokoll dwar ir-rwol tal-
Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
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u l-Artikolu 6 tal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
u proporzjonalità, li dokument għandu 
jkun riferut lill-kumitat responsabbli u 
mressaq għal informazzjoni lill-kumitat 
responsabbli għal rispett tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Meta l-Parlament jirċievi 
opinjoni motivata wara li l-kumitat 
responsabbli adotta r-rapport tiegħu, 
huwa għandu jitqassam lill-Membri 
kollha qabel il-votazzjoni bħala dokument 
ta’ sessjoni. Il-President tal-kumitat 
responsabbli jista’ jitlob li l-kwistjoni tkun 
riferuta lura lill-kumitat.
4. Fejn opinjonijiet motivati dwar in-
nuqqas ta’ konformità ta’ abbozz ta' att 
leġiżlattiv mal-prinċipju ta' sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas terz tal-voti 
kollha allokati għall-Parlamenti 
nazzjonali jew kwart fil-każ ta’ abbozz ta’ 
att leġiżlattiv imressaq fuq il-bażi tal-
Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni 
sakemm il-protagonist tal-proposta 
jistipula kif huwa intenzjonat li 
jipproċedi.
5. Fejn skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, opinjonijiet motivati dwar 
nuqqas ta’ konformità ta’ proposta għal 
att leġiżlattiv bil-prinċipju ta’ sussidjarjetà 
jirrappreżentaw mill-inqas maġġoranza 
sempliċi tal-voti allokati lill-Parlamenti 
nazzjonali, il-kumitat responsabbli għal 
rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, wara 
li jqis l-opinjonijiet motivati mill-
Parlamenti nazzjonali u mill-
Kummissjoni, għandu jew jirrakkomanda 
lill-Parlament li huwa jirrifjuta l-proposta 
fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà jew iressaq lill-Parlament 
kull rakkomandazzjoni oħra, li tista’ 
tinkludi suġġerimenti għal emenda 
relatata mar-rispett tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.
Ir-rakkomandazzjoni għandha titressaq 
lill-Parlament għal dibattitu u għal 
votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex 
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tkun rifjutata l-proposta tkun adottata 
b’maġġoranza tal-voti mitfugħa fil-
Parlament Ewropew jew jekk maġġoranza 
ta’ 55% tal-Membri tal-Kunsill opponew 
il-proposta, il-President għandu jiddikjara 
li l-proċedura ngħalqet. Fejn il-Parlament 
ma jirrifjutax il-proposta, il-proċedura 
għandha tkompli, u tqis kull 
rakkomandazzjoni approvata mill-
Parlament.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parti mill-kliem ta’ Emenda 5 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Emenda 97
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 36 a (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

 Artikolu 36a (*)
Analiżi tar-rispett tal-prinċipji ta’ 

sussidjarjetà u proporzjonalità
1. Waqt l-analiżi ta’ proposta għal att 
legali, il-Parlament għandu jagħti 
attenzjoni partikulari għar-rispett tal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità. Minbarra fil-każi ta’ 
urġenza stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-
Protokoll 1 dwar l-irwol tal-Parlamenti 
nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m’għandux jikkonkludi l-
ewwel qari tiegħu qabel l-iskadenza ta’ 
tmien ġimgħat stabbiliti fl-Artikolu 6 tal-
Protokoll 2 dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità ma tkun skadiet.
2. Wara talba tal-kumitat responsabbli 
jew b’inizjattiva tiegħu stess, il-kumitat 
responsabbli għall-affarijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jista’ jiddeċiedi li jfassal 
rakkomandazzjonijiet dwar kull proposta 
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għal att legali.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem ta’ Emenda 5 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taqsam il-proċeduri għall-eżerċizzju ta’ kontroll tas-sussidjarjetà fil-fażijiet 
differemti tagħhom.

Emenda 98
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 36 b (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 36b (*)
Opinjonijiet motivati

1. Fejn parlament nazzjonali jibgħat lill-
President opinjoni motivata bi qbil mal-
Artikolu 3 tal-Protokoll 1 dwar l-irwol tal-
Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
u Artikolu 6 tal-Protokoll 2 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
u proporzjonalità, dak id-dokument 
għandu jkun riferut lill-kumitat settorjali 
u mressaq għal informazzjoni lill-kumitat 
responsabbli għal rispett ta’ prinċipju ta’ 
sussidjarjetà. Il-kumitati għandhom 
jagħtu każ tal-opinjoni motivata skont l-
ewwel paragrafu ta’ Artikolu 7 tal-
Protokoll 2. Meta l-Parlament jirċievi 
opinjoni motivata wara li l-kumitat 
settorjali responsabbli jkun adotta r-
rapport tiegħu, għandu jkun mqassam 
lill-Membri kollha qabel il-votazzjoni 
bħala dokument ta’ sessjoni. Il-president 
tal-kumitat settorjali responsabbli jista’ 
jitlob li l-kwistjoni tkun riferuta lura lill-
kumitat.
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2. Fejn, skont it-tieni paragrafu 
ta’Artikolu 7 tal-Protokoll 2, opinjonijiet 
motivati  dwar in-nuqqas ta’ konformità 
ta’ abbozz ta' att leġiżlattiv mal-prinċipju 
ta' sussidjarjetà jirrappreżentaw mill-
inqas terz tal-voti kollha allokati għall-
Parlamenti nazzjonali jew kwart fil-każ 
ta’ abbozz ta’ att leġiżlattiv imressaq fuq 
il-bażi tal-Artikolu 76 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Parlament m'għandux jieħu deċiżjoni 
sakemm il-protagonist tal-proposta 
jistipula kif huwa intenzjonat li 
jipproċedi.
3. Fejn, skont it-tielet paragrafu tal-
Artikolu 7 tal-Protokoll 2, dawn l-
opinjonijiet motivati jirrappreżentaw tal-
inqas maġġoranza sempliċi tal-voti 
allokati lill-Parlamenti nazzjonali, il-
kumitat responsabbli għal rispett tal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà,wara li jkun ta 
lill-kumitat settorjali responsabbli l-
ooportunità li jinstema’, għandu 
jikkunsidra l-opinjonijiet motivati
mressqa mill-Parlamenti nazzjonali u l-
Kummissjoni. Qabel ma jikkonkludi l-
ewwel qari, il-kumitat għandu jew 
jirrakkomanda lill-Parlament li jirrifjuta 
l-proposta fuq il-bażi ta’ ksur tal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà jew iressaq lill-Parlament 
kull rakkomandazzjoni oħra, li tista’ 
tinkludi suġġerimenti għal emenda 
relatata mar-rispett tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.
Ir-rakkomandazzjoni għandha titressaq 
lill-Parlament għal dibattitu u għal 
votazzjoni. Jekk rakkomandazzjoni biex 
tkun rifjutata l-proposta tkun adottata 
b’maġġoranza tal-voti mitfugħa fil-
Parlament Ewropew jew jekk maġġoranza 
ta’ 55% tal-Membri tal-Kunsill opponew 
il-proposta, il-President għandu jiddikjara 
l-proċedura magħluqa. Fejn il-Parlament 
ma jirrifjutax il-proposta, il-proċedura 
għandha tkompli, u tqis kull 
rakkomandazzjoni approvata mill-
Parlament.
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4. Fejn il-Kumitat tar-Reġjuni jippreżenta 
lill-Parlament opinjoni li fiha huwa 
jopponi att legali propost fuq il-bażi ta’ 
ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-
opinjoni għandha tkun riferuta lill-
kumitat settorjali responsabbli u lill-
kumitat responsabbli għal rispett tal-
prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-kumitat tal-
aħħar jista’ jressaq rakkomandazzjonijiet 
li għandhom jitressqu għall-votazzjoni 
qabel il-konklużjoni tal-ewwel qari.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem ta’ Emenda 5 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkompli d-deskrizzjoni tal-proċeduri li jridu jiġu addottati mill-Parlament 
sabiex jaqdi fid-dettall l-obbligi tiegħu taħt ir-regoli l-ġodda ta’ sussidjarjetà.

Emenda 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Il-Parlament, billi jadotta riżoluzzjoni 
fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja 
li jsir mill-kumitat responsabbli, jista' jitlob 
lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 192, it-
tieni paragrafu, tat-Trattat KE, sabiex 
tressaq quddiemu kwalunkwe proposta 
xierqa biex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu 
emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni 
għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-
Membri li jiffurmaw il-Parlament. Il-
Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi 
limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din 
il-proposta.

1. Il-Parlament, billi jadotta riżoluzzjoni 
fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja 
li jsir mill-kumitat responsabbli, jista' jitlob 
lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 192, it-
tieni paragrafu, tat-Trattat KE, sabiex 
tressaq quddiemu kwalunkwe proposta 
xierqa biex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu 
emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni 
għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-
Membri li jiffurmaw il-Parlament fil-vot 
finali. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, 
jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-
preżentazzjoni ta' din il-proposta.

Or. en
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Emenda 100
Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test Preżenti Emenda

1. Il-Parlament, billi jadotta riżoluzzjoni 
fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja 
li jsir mill-kumitat responsabbli, jista' jitlob 
lill-Kummissjoni, skond l-Artikolu 192, it-
tieni paragrafu, tat-Trattat KE, sabiex 
tressaq quddiemu kwalunkwe proposta 
xierqa biex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu 
emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni 
għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-
Membri li jiffurmaw il-Parlament. Il-
Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi 
limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din 
il-proposta.

1. Il-Parlament, billi jadotta riżoluzzjoni 
fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja 
li jsir mill-kumitat responsabbli, jista' jitlob 
lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 192, it-
tieni paragrafu, tat-Trattat KE, sabiex 
tressaq quddiemu kwalunkwe proposta 
xierqa biex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu 
emendati atti eżistenti. Fil-votazzjoni finali 
r-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-
maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-
Parlament. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, 
jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-
preżentazzjoni ta' din il-proposta.

Or. de

Emenda 101
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 41 (*)

Test preżenti Emenda

Konsultazzjoni dwar inizjattivi preżentati 
minn Stat Membru

Proċeduri leġiżlattivi dwar inizjattivi 
preżentati minn Stat Membru

1. Inizjattivi ppreżentati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 67 (1) tat-Trattat KE jew 
l-Artikoli 34 (2) u 42 tat-Trattat UE
għandhom jiġu trattati skont dan l-Artikolu 
u skont l-Artikoli 34 sa 37, 40 sa 51.

1. Inizjattivi ppreżentati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 67 (1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament  tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu trattati skont dan l-Artikolu 
u skont l-Artikoli 34 sa 37, 40 sa 51.

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden 
rappreżentant tal-Istat Membru li ħareġ bl-
inizjattiva biex jippreżentaha lill-kumitat. 
Ir-rappreżentant jista' jiġi akkompanjat 
mill-Presidenza tal-Kunsill.

2. Il-kumitat responsabbli jista' jistieden 
rappreżentanti tal-Istat Membru li ħareġ 
bl-inizjattiva biex jippreżentaha lill-
kumitat. Ir-rappreżentanti jista' jiġi 
akkompanjat mill-Presidenza tal-Kunsill.

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi 
għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-

3. Qabel ma l-kumitat responsabbli jgħaddi 
għall-votazzjoni, għandu jistaqsi lill-
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Kummissjoni jekk ippreparatx pożizzjoni 
fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-każ, 
jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex 
tiddikjara l-pożizzjoni tagħha lill-kumitat.

Kummissjoni jekk ippreparatx pożizzjoni 
fuq l-inizjattiva u, jekk dan ikun l-każ, 
jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex 
tiddikjara l-pożizzjoni tagħha lill-kumitat.

4. Fejn żewġ proposti jew aktar 
(ippreżentati mill-Kummissjoni u/jew minn 
Stat Membru) bl-istess għan leġiżlattiv, 
jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin 
jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn 
għandhom jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-
rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli 
għandu jindika għal liema test qed jiġu 
proposti l-emendi u jsemmi t-testi l-oħra 
kollha fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

4. Fejn żewġ proposti jew aktar 
(ippreżentati mill-Kummissjoni u/jew minn 
Stat Membru) bl-istess għan leġiżlattiv, 
jiġu ppreżentati lill-Parlament fl-istess ħin 
jew f'perjodu qasir ta' żmien, dawn 
għandhom jitqiesu f'rapport wieħed. Fir-
rapport tiegħu, il-kumitat responsabbli 
għandu jindika għal liema test qed jiġu 
proposti l-emendi u jsemmi t-testi l-oħra 
kollha fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

5. Il-perjodu taż-żmien imsemmi fl-
Artikolu 39(1) tat-Trattat UE għandu 
jibda meta jitħabbar f'seduta plenarja li l-
Parlament ikun irċieva inizjattiva bil-
lingwi uffiċjali, flimkien ma' nota 
spjegattiva li tikkonferma li l-inizjattiva 
tkun konformi mal-Protokoll dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità annessi 
mat-Trattat KE.

Or. en

(Din l-emenda tisostitwixxi l-Emendi 6 u 12 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Emenda 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test preżenti Emenda

2. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li 
jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja 
għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament 
skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira 
stipulata fl-Artikolu 131a. Emendi għal 
mozzjonijiet għal riżoluzzjoniijiet bħal 
dawn m'humiex ammissibbli biex jitqiesu 
fil-plenarja kemm-il darba ma jkunux
imressqa mir-rapporteur biex jitqies tagħrif 

2. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li 
jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja 
għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament 
skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira 
stipulata fl-Artikolu 131a. Emendi għal 
mozzjonijiet għal riżoluzzjoniijiet bħal 
dawn għandhom ikunu ammissibbli biss
biex jitqiesu fil-plenarja jekk kemm-il 
darba jkunu mressqa mir-rapporteur biex 
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ġdid, imma mozzjonijiet għal 
riżoluzzjonijiet alternattivi jistgħu 
jitressqu skont l-Artikolu 151(4). Dan il-
paragrafu m'għandux japplika fejn is-
suġġett tar-rapport jikkwalifika għal 
dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-
rapport jitfassal skont id-dritt ta' inizjattiva 
msemmi fl-Artikoli 38a jew 39, jew fejn ir-
rapport jista' jitqies bħala rapport strateġiku 
skont il-kriterji stipulati mill-Konferenza 
tal-Presidenti. 

jitqies tagħrif ġdid jew minn tal-inqas 
żewġ gruppi politiċi jew għall-inqas 
wieħed minn għaxra tal-Membri 
Parlamentari.  Gruppi li jagħmlu emendi 
importanti jistgħu jressqu mozzjonijiet 
għal riżoluzzjonijiet alternattivi skont l-
Artikolu 151(4). Dan il-paragrafu 
m'għandux japplika fejn is-suġġett tar-
rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' 
prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal 
skont id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-
Artikoli 38a jew 39, jew fejn ir-rapport 
jista' jitqies bħala rapport strateġiku skont 
il-kriterji stipulati mill-Konferenza tal-
Presidenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza ta’ dan l-aħħar uriet li dan l-esperiment ta’ projbizzjoni fuq kollox dwar l-
emendi ta’ rapporti ta’ inizjattiva tagħhom stess iwasslu għall-riżultati mhux sodisfaċenti, 
speċjalment dwar suġġetti kumplessi, li jħaddnu ftit rispett. Ħafna MEPs ilmentaw dwar ix-
xogħol fil-prattika tal-Artikolu 45(2) attwali. Din l-emenda tippermetti żewġ gruppi jew aktar 
jew 10% tal-MEPs biex iressqu l-emendi. Gruppi li ma kinux ipparteċipaw għal dawn l-
emendi jkunu għadhom jistgħu jressqu riżoluzzjonijiet alternattivi.

Innota li l-emenda tal-ALDE għall-Artikolu 151(4) hija relatata ma’ din il-proposta.

Emenda 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test preżenti Emenda

2. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li 
jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja 
għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament 
skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira 
stipulata fl-Artikolu 131a. Emendi għal 
mozzjonijiet għal riżoluzzjoniijiet bħal 
dawn m'humiex ammissibbli biex jitqiesu 
fil-plenarja kemm-il darba ma jkunux 
imressqa mir-rapporteur biex jitqies 
tagħrif ġdid, imma mozzjonijiet għal 

2. Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet li 
jkunu f' rapporti fuq inizjattiva proprja 
għandhom jiġu eżaminati mill-Parlament 
skont il-proċedura bi preżentazzjoni qasira 
stipulata fl-Artikolu 131a. Dan il-paragrafu 
m'għandux japplika fejn is-suġġett tar-
rapport jikkwalifika għal dibattitu ta' 
prijorità fil-plenarja, fejn ir-rapport jitfassal 
skont id-dritt ta' inizjattiva msemmi fl-
Artikoli 38a jew 39, jew fejn ir-rapport 
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riżoluzzjonijiet alternattivi jistgħu 
jitressqu skont l-Artikolu 151(4). Dan il-
paragrafu m'għandux japplika fejn is-
suġġett tar-rapport jikkwalifika għal 
dibattitu ta' prijorità fil-plenarja, fejn ir-
rapport jitfassal skont id-dritt ta' inizjattiva 
msemmi fl-Artikoli 38a jew 39, jew fejn ir-
rapport jista' jitqies bħala rapport strateġiku 
skont il-kriterji stipulati mill-Konferenza 
tal-Presidenti.

jista' jitqies bħala rapport strateġiku skont 
il-kriterji stipulati mill-Konferenza tal-
Presidenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjonijiet li jitpoġġew fuq il-plenarja biex ma jitressqux emendi jew jissejħu għal voti 
maqsuma/separati kkawżat iktar problemi milli solviet. Madankollu, sakemm rapport 
mhuwiex ta’ importanza strateġika, m’hemmx bżonn għal dibattitu sħiħ u l-preżentazzjoni 
qasira tkun biżżejjed.

Emenda 104
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 47 – inċiż 3

Test preżenti Emenda

–il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u 
r-rapporteurs għall-opinjonijiet 
ikkonċernati għandhom jippruvaw
jidentifikaw flimkien oqsma tat-test li 
jaqgħu taħt il-kompetenzi esklużivi jew 
konġunti tagħhom u jilħqu qbil dwar l-
arranġamenti preċiżi għall-koperazzjoni 
tagħhom; 

–il-presidenti tal-kumitati, ir-rapporteur u 
r-rapporteurs għall-opinjonijiet 
ikkonċernati għandhom jidentifikaw 
flimkien oqsma tat-test li jaqgħu taħt il-
kompetenzi esklużivi jew konġunti 
tagħhom u jilħqu qbil dwar l-arranġamenti 
preċiżi għall-koperazzjoni tagħhom. F’każ 
ta’ nuqqas ta’ qbil dwar id-delimitazzjoni 
ta’ kompetenzi l-kwistjoni għandha 
titressaq,  fit-talba ta’ wieħed mill-
kumitati involuti, lill-Konferenza tal-
Presidenti li tista’ tiddeċiedi rigward il-
kompetenzi rispettivi jew tiddeċiedi li l-
għandha tapplika proċedura mal-laqgħat 
konġunti tal-kumitat skont l-Artikolu 47a; 
it-tieni u t-tielet sentenzi tal-Artikolu 179 
(2) għandhom japplikaw mutatis 
mutandis;
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Or. en

Emenda 105
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 47 – inċiż 4

Test preżenti Emenda

–il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta 
mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat 
assoċjat meta dawn ikunu dwar 
kwistjonijiet li l-president tal-kumitat 
responsabbli iqis, fuq il-bażi tal-Anness 
VI, wara li jikkonsulta lill-president tal-
kumitat assoċjat, li jaqgħu taħt il-
kompetenzi esklussivi tal-kumitat assoċjat, 
u li ma jmorrux kontra elementi oħra tar-
rapport. Il-president tal-kumitat 
responsabbli għandu jqis kwalunkwe 
ftehim milħuq taħt it-tielet inċiż;

– il-kumitat responsabbli għandu jaċċetta 
mingħajr votazzjoni emendi minn kumitat 
assoċjat meta dawn ikunu dwar 
kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza 
esklussiva tal-kumitat assoċjat. Jekk 
emendi dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt 
il-kompetenza konġunta tal-kumitat 
responsabbli u ta’ kumitat assoċjat ikunu
rrifjutati minn ta’ qabel, dan tal-aħħar 
jista’ jressaq dawk l-emendi direttament 
lill-Parlament;

Or. en

Emenda 106
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 47 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 47a
Proċedura mal-laqgħat tal-kumitat 

konġunt
Fejn il-kundizzjonijiet li jidhru f’Artikolu 
46(1) u Artikolu 47 huma sodisfatti, il-
Konferenza tal-Presidenti tista’, jekk hi 
sodisfatta li l-kwistjoni hija ta’ importanza 
kbira, tiddeċiedi li proċedura ma’ laqgħat 
tal-kumitati konġunti u votazzjoni 
konġunta għandha tkun applikata. F’dik 
l-eventwalità, ir-rapporteurs rispettivi 
għandhom ifasslu abbozz ta’ rapport 
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wieħed, li għandu jkun eżaminat u vvutat 
mill-kumitati involuti f’laqgħat konġunti 
li jsiru taħt il-presidenza konġunta tal-
kumitat tal-presidenti kkonċernati. Il-
kumitati involuti jistgħu jiffurmaw gruppi 
ta’ xogħol bejn il-kumitati biex iħejju l-
laqgħat konġunti u l-votazzjonijiet.

Or. en

Emenda 107
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test preżenti Emenda

3. It-test tal-proposta kif approvat mill-
Parlament u r-riżoluzzjoni li takkumpanjah 
għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni mill-President bħala opinjoni
tal-Parlament. 

3. It-test tal-proposta kif approvat mill-
Parlament u r-riżoluzzjoni li takkumpanjah 
għandhom jintbagħtu lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni mill-President bħala 
pożizzjoni tal-Parlament.
(Emenda orizzontali: fid-dispożizzjonijiet 
kollha relatati mal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, il-kliem “l-opinjoni tal-
Parlament” għandu jkun sostitwit fit-test 
kollu tar-Regoli ta’ Proċedura minn 
“pożizzjoni tal-Parlament”)

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi kważi b’mod sħiħ il-kliem tal-Emenda 8 tal-
abbozz ta' rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament jadotta fl-ewwel qari mhux aktar “opinjoni” iżda “pożizzjoni”.

Emenda 108
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 52 – paragrafu 1
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Test preżenti Amendment

1. Jekk proposta tal-Kummissjoni ma 
jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-
voti mitfugħa, il-President, qabel ma l-
Parlament jivvota fuq l-abbozz tar-
riżoluzzjoni leġiżlattiva, għandu jitlob lill-
Kummissjoni biex tirtira l-proposta.

1. Jekk proposta tal-Kummissjoni ma 
jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-
voti mitfugħa, jew jekk mozzjoni għar-
rifjut tagħha (li tista’ titressaq mill-
kumitat responsabbli, grupp politiku jew 
mill-inqas erbgħin Membru) kienet 
adottata, il-President, qabel ma l-
Parlament jivvota fuq l-abbozz tar-
riżoluzzjoni leġiżlattiva, għandu jitlob lill-
Kummissjoni biex tirtira l-proposta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

S’issa r-Regoli ma ppermettewx mozzjoni li tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni fl-ewwel 
qari minkejja li hemm ħtieġa għal dan f'ċerti sitwazzjonijiet. L-istess proċedura bħal dik 
mitluba f’Artikolu 61 biex tirrifjuta pożizzjoni komuni tal-Kunsill għandha tapplika.

Emenda 109
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test preżenti Amendment

1. Jekk proposta tal-Kummissjoni ma 
jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-
voti mitfugħa, il-President, qabel ma l-
Parlament jivvota fuq l-abbozz tar-
riżoluzzjoni leġislattiva, għandu jitlob lill-
Kummissjoni biex tirtira l-proposta.

1. Jekk proposta tal-Kummissjoni ma 
jirnexxilhiex tikseb il-maġġororanza tal-
voti mitfugħa, jew jekk mozzjoni għal 
rifjut tagħha, li tista’ titressaq mill-
kumitat responsabbli jew għall-anqas 
erbgħin membru, tiġi adottata, il-
President, qabel ma l-Parlament jivvota fuq 
l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġislattiva, 
għandu jitlob lill-Kummissjoni biex tirtira 
l-propostaCommission to withdraw the 
proposal.

Or. en

(Din l-Emenda tissostitwixxi l-emenda 9 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))
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Ġustifikazzjoni

S’issa l-Artikoli ma ppermettewx mozzjoni li tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni fl-ewwel 
qari minkejja hemm ħtieġa għal dan f’ċerti sitwazzjonijiet.

Emenda 110
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 53 a (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 53a (*)
Proposti għal atti legali ppreżentati minn 

grupp ta’ Stati Membri

Jekk att legali ġie propost minn grupp ta’ 
Stati Membri, rappreżentanti ta’ dawn l-
Istati jistgħu jiġu mistiedna biex 
jipparteċipaw fid-diskussjonijiet fil-livell 
tal-kumitat u fis-seduta plenarja. L-
Artikoli 52 u 53 jistgħu japplikaw mutatis 
mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmodifika l-emenda 12 tar-rapport tal-abbozz (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000)). Dawn il-kliem “fejn meħtieġ” fil-bidu tat-tieni frażi huma mħassra bħala 

superfluwu.

Emenda 111
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 65 a (ġdid) (għandu jiġi introdott taħt Kapitolu 6: Konklużjoni tal-Proċedura 
Leġiżlattiva)

Test preżenti Emenda

Artikolu 65a
Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri 

leġiżlattivi 
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1. Negozjati ma’ Istituzzjonijiet oħra bl-
għan li jintlaħaq ftehim fi proċess 
leġiżlattiv għandhom isiru fil-waqt li 
jitqies il-Kodiċi ta’ Kondotta għal 
negozjar ta’ dokumenti fil-kuntest tal-
proċeduri tal-kodeċiżjoni1.Fid-deċiżjoni 
tiegħu, sabiex tiġi awtorizzata 
delegazzjoni tal-Membri tagħhom sabiex 
jittieħdu tali negozjati,il-kumitat jista’, 
b’mod partikolari, jadotta mandat, 
orjentamenti jew prijoritajiet għall-
kondotta tan-negozjati.

Fejn tali negozjati jiġu konklużi wara l-
adozzjoni ta’ rapport mill-kumitat 
responsabbli, l-istess kumitat jista’ 
jippreżenta l-emendi bl-għan li jintlaħaq 
kompromess mal-Kunsill.
2. Fejn japplika l-Artikolu 47a, barra dan, 
il-ftuħ tan-negozjati, il-mandat u l-
kompożizzjoni tad-delegazzjoni għandhom 
jiġu deċiżi fil-laqgħat konġunti.
____________________________
1 Ara Anness XVIe.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 22 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tifformalizza l-prattika tal-ftehimiet fl-ewwel jew fit-tieni qari. Ara wkoll l-
emendi dwar l-Artikolu 182 a (ġdid) u l-Artikolu 204 – Punt (ca) ġdid.

Emenda 112
Philip Bushill-Matthews

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 65 a (ġdid) (li jrid ikun introdott skont il-Kapitolu 6: Konklużjoni tal-
Proċedura Leġiżlattiva)

Test preżenti Emenda

Artikolu 65a

                                               
1
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Negozjati interistituzzjonali fi proċeduri 
leġiżlattivi 

Negozjati ma’ Istituzzjonijiet oħra bl-
għan li jintlaħaq ftehim fi proċess 
leġiżlattiv għandu jiġi kondott fil-waqt li 
jitqies il-Kodiċi ta’ Kondotta għal 
negozjar ta’ dokumenti fil-kuntest tal-
proċeduri tal-kodeċiżjoni1. 
M’għandu jkun hemm l-ebda preżunzjoni 
li delegazzjoni mill-kumitat tidħol fin-
negozjati mal-istituzzjonijiet l-oħra. 
Minflok,deċiżjoni speċifika trid tittieħed 
fil-kumitat li għandha tirrifletti il-kunsens 
komplet u tiġi kkonsidrata l-opinjoni tar-
rapporteur. Jekk ikun neċessarju, il-
kumitat għandu jivvota jekk jidħolx fin-
negozjati jew ikompli direttament għall-
fażi plenarja.
Fid-deċiżjoni tiegħu, sabiex tiġi 
awtorizzata delegazzjoni tal-Membri 
tiegħu, immexxija mir-rapporteur indikat 
bi qbil mal-Artikolu 2(2), biex jittieħdu 
tali negozjati, il-kumitat jista’, 
partikolarment, jadotta mandat, 
orjentamenti jew prijoritajiet għall-
kondotta tan-negozjati.
Fejn tali negozjati jiġu konklużi wara l-
adozzjoni ta’ rapport mill-kumitat 
responsabbli, l-istess kumitat jista’ 
jippreżenta l-emendi bl-għan li jintlaħaq 
kompromess mal-Kunsill.
____________________________
1 Ara Anness XVIe.

Or. en

Emenda 113
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 66

                                               
1
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Test preżenti Emenda

1. Meta, skond l-Artikolu 251(2) tat-Trattat 
KE, il-Kunsill ikun informa lill-Parlament 
li jkun approva l-emendi tiegħu, imma ma 
jkunx bidel b'modi l-oħra l-proposta tal-
Kummissjoni, jew jekk l-ebda istituzzjoni 
ma tkun emendat il-proposta tal-
Kummissjoni, il-President għandu jħabbar 
fil-Parlament li l-proposta tkun ġiet 
adottata b'mod definittiv.

Meta, skond l-Artikolu 251(2) tat-Trattat 
KE, il-Kunsill ikun informa lill-Parlament 
li jkun approva l-pożiżżjoni tiegħu, il-
President, suġġetta għall-finalizzazzjoni bi 
qbil mal-Artikolu 172a, għandu jħabbar 
fil-Parlament li l-proposta tkun ġiet 
adottata fil-kliem li jikkorrispondi għall-
pożizzjoni tal-Parlament.

2. Qabel ma jagħmel din it-tħabbira, il-
President għandu jivverifika li kull tibdila 
teknika li ssir lill-proposta mill-Kunsill 
ma tkunx taffettwaw l-proposta fil-mertu. 
Fil-każ ta' dubju, huwa għandu 
jikkonsulta lill-kumitat responsabbli. Jekk 
xi tibdiliet li jsiru jiġu kkunsidrati li 
jaffettwaw il-mertu, il-President għandu 
jinforma lill-Kunsill li l-Parlament se 
jkompli bit-tieni qari malli jitwettqu l-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 57.
3. Wara li jagħmel it-tħabbira imsemmija 
fil-paragrafu 1, il-President għandu, 
flimkien mal-President tal-Kunsill, 
jiffirma l-att propost u jagħmel 
arranġamenti għall-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea, 
skont l-Artikolu 68.

Or. en

(Tissostitwixxi l-emenda 23 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Modifikazzjoni li tikkonsidra l-proċedura l-ġdida taħt l-Artikolu 172 a (ġdid).

Emenda 114
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 – titolu
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Test preżenti Emenda

Iffirma ta' atti adottati Rekwżiti għall-abozz tal-atti leġiżlattivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher xieraq li r-rekwiżiti formali għall-abbozzar ta’ atti leġiżlattiv jiġi ttrattat f’Artikolu 
waħdu, u l-firma u l-pubblikazzjoni jiġu ttrattati f’ieħor (ara l-Artikolu ġdid 68-a).

Emenda 115
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. It-testi ta' atti adottati b'mod konġunt
mill-Parlament u l-Kunsill għandhom 
ikunu ffirmati mill-President u mis-
Segretarju Ġenerali, malli jkun ivverifikat 
li l-proċeduri ntemmu kif imiss.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 – titolu.

Emenda 116
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 – paragrafu 7

Test preżenti Emenda

7. L-atti msemmija aktar 'il fuq 
għandhom ikunu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-
Segretarji Ġenerali tal-Parlament u tal-
Kunsill.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 – titolu.

Emenda 117
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 a (ġdid) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6: KONKLUŻJONI TAL-
PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA wara l-Artikolu 68)

Test preżenti Emenda

Artikolu 68a
Firem tal-atti adottati

Wara l-finalizzazzjoni tat-test adottat bi 
qbil mal-Artikolu 172a u ladarba jiġi 
verifikat li l-proċeduri kollha ġew 
korrettament kompleti, l-atti adottati bi 
qbil mal-proċedura mniżżla fl-Artikolu 
251 tat-Trattat tal-KE għandhom jiġu 
ffirmati mill-President u s-Segretarju 
Ġenerali u għandhom jiġu ppubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea mis-
Segretarji Ġenerali tal-Parlament u l-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu speċifiku li jirrigwarda l-firma u l-pubblikazzjoni tal-atti adottati skont il-kodeċiżjoni 
f’kuntrast mal-Artikolu l-ġenerali l-ġdid 172a li japplika għat-testi kollha adottati mill-
Parlament.

Emenda 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Titolu tal-Kapitolu 6 a (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott wara l-Artikolu 68 u qabel 
Kapitolu 7)



PE421.322v01-00 32/77 AM\773817MT.doc

MT

Test preżenti Emenda

KAPITOLU 6a (*)
KWISTJONIJIET ISTITUZZJONALI 

Or. en

Emenda 119
Johannes Voggenhuber

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 a (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 68a (*)
Reviżjoni ta’ Trattat Ordinarju 

1. Bi qbil mal-Artikoli 38a u 45 il-kumitat 
responsabbli jista’ jissottometti rapport 
lill-Parlament bil-proposti indirizzati lill-
Kunsill għall-emenda tat-Trattati. 
2. Jekk il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi li 
jsejjaħ Konvenzjoni, ir-rappreżentanti tal-
Parlament jistgħu jiġu nkarigati mis-
sezzjoni plenarja tal-Parlament fuq 
proposta mill-gruppi politiċi rispettivi.
Id-delegazzjoni tal-Parlament għandha 
teleġġi l-mexxej u l-kandidati tiegħu għas-
sħubija ta’ kwalunkwe grupp ta’ tmexxija 
jew bureau mwaqqaf mill-Konvenzjoni.
3. Fejn il-Kunsill Ewropew jitlob il-
kunsens tal-Parlament dwar deċiżjoni 
biex ma sseħħx Konvenzjoni għall-analiżi 
ta' emendi proposti tat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tkun riferuta għall-
kumitat responsabbli bi qbil mal-Artikolu 
75.
F’każ li jkun hemm modifika tal-proposta 
tal-Kunsill Ewropew, fil-mandat tiegħu 
jew fir-riżultat, mill-konferenza tar-
rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati 
Membri, il-Parlament għandu jevalwa 
jekk il-modifikazzjonijiet humiex koperti 
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mill-kunsens tiegħu u jekk mhumiex, 
għandu jirrevokah.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 26 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Emenda 120
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 a (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 68a (*)
Reviżjoni ta’ Trattat Ordinarju

1. Bi qbil mal-Artikoli 38a and 45 il-
kumitat responsabbli jista’ jissottometti 
rapport lill-Parlament bil-proposti
indirizzati lill-Kunsill għall-emenda tat-
Trattati.
2. Jekk il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi li 
jressaq Konvenzjoni, ir-rappreżentanti tal-
Parlament għandhom jinħatru mill-
Parlament fuq proposta mill-Konferenza 
tal-Presidenti.
Il-proposta għandha tinkludi l-għażla ta’ 
mexxej tad-delegazzjoni tal-Parlament 
għas-sħubija ta’ kwalunkwe grupp ta’ 
tmexxija jew bureau mwaqqaf mill-
Konvenzjoni.
3. Fejn il-Kunsill Ewropew jitlob il-
kunsens tal-Parlament dwar deċiżjoni 
biex ma sseħħx Konvenzjoni għall-analiżi
ta' emendi proposti tat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tkun riferuta għall-
kumitat responsabbli bi qbil mal-Artikolu 
75.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 26 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Ġustifikazzjoni

Mhux dejjem jista’ jkun possibbli li d-delegazzjoni tal-Parlament tkun ippreseduta  minn 
membru tal- grupp tat-tmexxijja tal-Konvenzjoni, bureau jew praesidium.

Emenda 121
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 a (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 68a (*)
Reviżjoni ta’ Trattat Ordinarju

1. Bi qbil mal-Artikoli 38a and 45 il-
kumitat responsabbli jista’ jissottometti 
rapport lill-Parlament bil-proposti
indirizzati lill-Kunsill għall-emenda tat-
Trattati.
2. Jekk il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi li 
jsejjaħ Konvenzjoni, ir-rappreżentanti tal-
Parlament jistgħu jiġu nkarigati mill-
Parlament fuq proposta mill-Presidenti 
tal-Konferenza.
Il-proposta għandha tinkludi l-għażla ta’ 
mexxej tad-delegazzjoni.
3. Fejn il-Kunsill Ewropew jitlob il-
kunsens tal-Parlament dwar deċiżjoni 
biex ma sseħħx Konvenzjoni għall-analiżi 
ta' emendi proposti tat-Trattati, il-
kwistjoni għandha tkun riferuta għall-
kumitat responsabbli bi qbil mal-Artikolu 
75.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 26 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "li għandu jkun il-kandidat tal-Parlament għas-sħubija ta’ kwalunkwe grupp ta’ 
tmexxija jew bureau mwaqqaf mill-Konvenzjoni" f’paragrafu 2 tħassret minħabba li tagħmel 
l-Artikolu wisq speċifiku.
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Emenda 122
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 c (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a (ġdid))

Test preżenti Emenda

Artikolu 68c (*)
Trattati ta' adeżjoni

1. Kull applikazzjoni minn xi Stat 
Ewropew sabiex isir membru tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi referuta lill-
kumitat responsabbli biex tkun 
ikkunsidrata.
2. Il-Parlament jista' jiddeċiedi, fuq 
proposta tal-kumitat responsabbli, ta' xi 
grupp politiku jew ta' mhux inqas minn 
erbgħin Membru, li jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex 
jipparteċipaw f'dibattitu qabel ma jibdew 
in-negozjati mal-Istat applikant.
3. Matul in-negozjati l-Kummissjoni u l-
Kunsill għandhom jinfurmaw lill-kumitat 
responsabbli regolarment u bi sħiħ dwar 
il-progress fin-negozjati u, jekk ikun 
meħtieġ, dan it-tagħrif għandu jingħata 
b'mod kunfidenzjali.
4. Fi kwalunkwe stadju tan-negozjati, l-
Parlament jista', fuq il-bażi ta' rapport 
mill-kumitat responsabbli, jadotta 
rakkomandazzjonijiet u jitlob li dawn jiġu 
kkunsidrati qabel jiġi konkluż xi trattat 
għall-adeżjoni ta' Stat applikant fl-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta jitlestew in-negozjati, imma qabel 
ma jiġi ffirmat kwalunkwe ftehim, l-
abbozz tal-ftehim għandu jitressaq 
quddiem il-Parlament għall-kunsens bi 
qbil mal-Artikolu 75.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi u tissostitwixxi parzjalment il-kliem tal-emenda 28 tal-abbozz ta’ 
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rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) u tal-Artikolu 82 attwali, li se jitħassar jekk din 
l-emenda tkun adottata)

Emenda 123
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 d (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a (ġdid))

Test preżenti Emenda

Artikolu 68d (*)
Jekk Stat Membru, skont l-Artikolu 50 
tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, jixtieq li 
jirtira mill-Unjoni, il-kwistjoni għandha 
tkun riferuta lill-kumitat tal-Parlament 
responsabbli. L-Artikolu 68c għandu 
japplika mutatis mutandis. Il-Parlament 
għandu jiddeċiedi fuq kunsens għall-
ftehim tal-irtirar b'maġġoranza tal-voti 
mitfugħa.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi l-kliem tal-emenda 29 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 75700))

Ġustifikazzjoni

Jaħseb għall-possibiltà l-ġdida għall-irtirar mill-Unjoni.

Emenda 124
Marco Cappato

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 68 e (ġdid) (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 6 a  (ġdid))

Test preżenti Emenda

Artikolu 68 e (*)
Ksur ta' prinċipji findamentali minn Stat 

Membru
1. Il-Parlament jista’, fuq il-bażi ta’ 
rapport speċifiku tal-kumitat responsabbli 
mfassal bi qbil mal-Artikoli 38a u 45:
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(a) votazzjoni dwar proposta motvata li 
tistieden lill-Kunsill li jipproċedi skont l-
Artikolu 7(1) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea;
(b) jivvota fuq proposta li titlob lill-
Kummissjoni jew lill-Istati Membri sabiex 
iressqu proposta skont l-Artikolu 7(2) tat-
Trattat fuq l-Unjoni Ewropea;
(c) jivvota fuq proposta li titlob lill-Kunsill 
sabiex jaġixxi skont l-Artikolu 7(3) jew, 
sussegwentement, skond l-Artikolu 7(4) 
tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.
2. Kull talba mill-Kunsill għal kunsens 
dwar proposta mressqa bi qbil mal-
Artikolu 7(1) u (2) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea flimkien mal-osservazzjonijiet 
imressqa mill-Istat Membru kkonċernat 
għandhom jitħabbru lill-Parlament u 
riferuti lill-kumitat responsabbli skont l-
Artikolu 75. Ħlief fil-każ ta' ċirkustanzi 
urġenti u ġustifikati, il-Parlament għandu 
jieħu d-deċiżjoni tiegħu fuq proposta mill-
Kumitat responsabbli. 
3. Deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 
jeħtieġu maġġoranza assoluta tal-Membri 
kollha tal-Parlament. 
4. Suġġett għall-awtorizzazzjoni tal-
Konferenza tal-Presidenti, il-kumitat 
responsabbli jista’ jressaq mozzjoni li 
takkumpanja għal riżoluzzjoni. Din il-
mozzjoni għal riżoluzzjoni għandha turi l-
fehmiet tal-Parlament dwar xi nuqqas 
serju minn xi Stat Membru, dwar is-
sanzjonijiet xierqa u dwar kif dawk is-
sanzjonijiet jiġu mibdula jew revokati.
5. Il-kumitat responsabbli għandu jiżgura 
li l-Parlament ikun infurmat b'mod sħiħ 
u, fejn ikun meħtieġ, li jintalab jagħti l-
opinjonijiet tiegħu dwar il-miżuri li 
jsegwu l-kunsens tiegħu mogħti skont il-
paragrafu 3. Il-Kunsill għandu jkun 
mistieden biex jiddeskrivi żviluppi kif 
meħtieġ. Fuq proposta tal-kumitat 
responsabbli, imfassla bl-awtorizzazzjoni 
tal-Konferenza tal-Presidenti, il-
Parlament jista’ jadotta 
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rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill.

Or. it

Emenda 125
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 76 (*) (li jrid ikun introdott fil-Kapitolu 68 g fil-Kapitolu 6 a (ġdid))

Test preżenti Emenda

Artikolu 76 Artikolu 68g (*)
Proċeduri fil-Parlament Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati 

Membri
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 il-Kumitat 
responsabbli biex jikkunsidrahom. L-
Artikoli 35, 36, 37, 40, 49 sa 56 u 75 
għandhom japplikaw kif imiss.

1. Talbiet sabiex ikun hemm koperazzjoni 
msaħħa bejn Stati Membri u 
konsultazzjonijiet tal-Parlament skond l-
Artikolu 20 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea għandhom jitressqu mill-
President quddiem il-Kumitat responsabbli 
biex jikkunsidrahom. L-Artikoli 35, 36, 37, 
40, 49 sa 55 u 75 għandhom japplikaw kif 
imiss.

2. Il-kumitat responsabbli għandu 
jivverifika l-ħarsien tal-Artikolu 11 tat-
Trattat KE u l-Artikoli 27a, 27b, 40, 43, 44 
u 44a tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-kumitat responsabbli għandu 
jivverifika l-ħarsien tal-Artikolu 20 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 
326 sa 334 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

3. Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' 
koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun 
stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-
Parlament skond l-istess proċeduri bħal 
meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx 
tapplika.

3. Atti sussegwenti proposti taħt reġim ta' 
koperazzjoni msaħħa, malli dan ikun 
stabbilit, għandhom ikunu trattati mill-
Parlament skond l-istess proċeduri bħal 
meta l-koperazzjoni msaħħa ma tkunx 
tapplika. L-Artikolu 40 jista’ japplika.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 44 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) u tal-Artikolu 76 attwali, li se jitħassar jekk din 

l-emenda tkun adottata)
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Emenda 126
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 69 b (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 69b (*)
Dokumenti ta' ħidma

1. Għandhom jiġu aċċessibbli mill-Istati 
Membri kollha d-dokumenti li ġejjin:
(a) sommarju mill-Kunsill tad-
deliberazzjonijiet tiegħu dwar abbozz tal-
baġit;
(b) il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz 
tal-baġit imfassal skont l-Artikolu 314(3) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea;
(c) kull abbozz ta’ deċiżjoni dwar it-tnax 
fil-mija proviżorji skont l-Artikolu 315 tat-
Trattat dwar l-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.
2. Dawn id-dokumenti għandhom ikunu 
rreferuti lill-kumitat responsabbli. Kull 
kumitat ikkonċernat jista' jagħti l-
opinjoni tiegħu. 
3. Jekk kumitati oħra jkunu jixtiequ 
jagħtu opinjoni, il-President għandu 
jistabbilixxi żmien sa meta dawn l-
opinjonijiet għandhom jiġu kkomunikati 
lill-kumitat responsabbli.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 34 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) u tal-Artikolu 1 tal-Anness IV attwali, li se 

jitħassar jekk din l-emenda tkun adottata)

Emenda 127
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 69 d (ġdid) (*)
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Test preżenti Emenda

Artikolu 69d (*)
Trilogu Finanzjarju

Il-President tal-Parlament jista’ jiddelega 
r-responsabiltajiet tiegħu taħt l-Artikolu 
324 tat-Trattat il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea lill-Viċi-President li 
jkollu esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji 
jew lill-President tal-kumitat responsabbli 
għall-kwistjonijiet baġitarji.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 36 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura baġitarja ġdida tagħmilha neċessarja li l-Presidenti tat-tliet istituzzjonijiet 
jiltaqgħu regolarment.

Emenda 128
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 69 e (ġdid) (*)

Test preżenti Emenda

Artikolu 69e (*)
Konċiljazzjoni baġitarja

1. Il-President għandu jlaqqa’ l-Kumitat 
ta’ Konċiljazzjoni bi qbil mal-Artikolu 
314(4) u (5) tat-Trattat tal-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.
2. Il-membri tad-delegazzjoni għandhom 
ikunu maħtura mill-gruppi politiċi kull 
sena qabel il-votazzjoni tal-Parlament 
dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, 
preferibilment minn fost il-membri tal-
kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baġitarji u kumitati oħrajn ikkonċernati. 
Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-
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President tal-Parlament. Il-President 
jista’ jiddelega dan id-dover lill-Viċi 
President li jkollu esperjenza fi 
kwistjonijiet baġitarji jew lill-President 
tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baġitarji.
3. Artikolu 64(2), (4), (5), (7) and (8) 
għandu japplika.
4. Fejn ftehima dwar test konġunt 
tintlaħaq fi ħdan il-Kumitat ta’ 
Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha 
titpoġġa fuq l-aġenda ta’ seduta tal-
Parlament li trid titwettaq fi żmien 
erbatax-il ġurnata mid-data ta’ din il-
ftehima. L-Artikoli 65(2) u (3) għandhom 
japplikaw.
5. It-test konġunt b’mod sħiħ għandu 
jkun suġġett għal votazzjoni unika. Il-
kumitat responsabbli jew mill-inqas 
wieħed minn għaxra tal-Membri jistgħu 
jressqu mozzjoni biex jirriffjutaw it-test 
konġunt. Il-votazzjoni għandha tittieħed 
bis-sejħa tal-ismijiet.
6. Jekk il-Parlament japprova t-test 
konġunt waqt li l-Kunsill jirrifjutah, il-
kumitat responsabbli jista’ jressaq l-
emendi kollha jew xi emendi tal-
Parlament għall-pożizzjoni tal-Kunsill 
għal konferma bi qbil mal-Artikolu 
314(7)(d) tat-Trattat għall-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.
7. Fil-każijiet b’referenza għall-paragrafi 
5 u 6, id-derogi mill-Artikolu 138(1) 
għandhom jiġu permessibbli kemm jista’ 
jkun biex jiġu rrispettati d-dati ta’ 
skadenza.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 37 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))



PE421.322v01-00 42/77 AM\773817MT.doc

MT

Emenda 129
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 75 – paragrafu 1 (*)

Test preżenti Emenda

1. Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
kunsens tiegħu għal att propost, għandu 
jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta' 
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jirrifjuta l-att.

1. Meta l-Parlament jintalab li jagħti l-
permess  tiegħu għal att propost, għandu 
jieħu deċiżjoni fuq il-bażi ta' 
rakkomandazzjoni mill-kumitat 
responsabbli li japprova jew jirrifjuta l-att.

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar l-
att li jkun jeħtieġ il-kunsens tiegħu skond 
it-Trattat KE jew it-Trattat UE permezz ta' 
votazzjoni waħda, u ebda emenda ma tista' 
titqiegħed fuq il-mejda. Il-maġġoranza 
meħtieġa għall-adozzjoni tal-kunsens
għandha tkun il-maġġoranza stipulata fl-
Artikolu tat-Trattat KE jew tat-Trattat EU
li joħolqu l-bażi legali għall-att propost.

Il-Parlament għandu jieħu deċiżjoni dwar l-
att li jkun jeħtieġ il-permess tiegħu skond 
it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea  jew 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-permess għandha tkun il-
maġġoranza stipulata fl-Artikolu tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea  jew it-
Trattat  dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea li joħolqu l-bażi legali għall-att 
propost.

Il-kumitat responsabbli jista’ jiddeċiedi li 
jfassal riżoluzzjoni li takkumpanja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 42 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)). Jitħassru l-kliem "suġġett għal awtorizzazzjoni 

mill-Konferenza tal-Presidenti" mill-aħħar paragrafu.

Emenda 130
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 75 – paragrafu 2 (*)

Test preżenti Emenda

2. Għal trattati ta' adeżjoni u ftehimiet 
internazzjonali u biex ikun determinat jekk 

2. Għal trattati ta' adeżjoni u ftehimiet 
internazzjonali u biex ikun determinat jekk
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jeżistix ksur serju u persistenti ta' prinċipji 
komuni mill-Istati Membri, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 82, 83 u 95 
rispettivament. Għal proċedura ta' 
koperazzjoni msaħħa f'qasam li jaqa' taħt 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat KE, għandu japplika l-Artikolu 76.

jeżistix ksur serju u persistenti ta' prinċipji 
komuni mill-Istati Membri, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 82, 83 u 95 
rispettivament. Għal proċedura ta' 
koperazzjoni msaħħa f'qasam li jaqa' taħt 
il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandu 
japplika l-Artikolu 76.

(Emenda Orizzontali: il-kliem  "il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat KE" għandu jiġi sostitwit matul it-
test kollu tar-Regoli tal-Proċedura mill-
kliem “il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja")

Or. en

Emenda 131
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 75 – paragrafu 3 (*)

Test preżenti Emenda

3. Meta l-kunsens tal-Parlament ikun 
meħtieġ għal proposta leġiżlattiva, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 
r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 
li jippreżenta rapport interim dwar il-
proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament 
b'mozzjoni għal risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-proposta.

3. Meta l-permess tal-Parlament ikun 
meħtieġ għal att leġiżlattiv propost jew 
għal trattat internazzjonali previst, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 
r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 
li jippreżenta rapport interim dwar il-att 
leġiżlattiv propost 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 finali tiegħu għall-
kunsens tal-Parlament fid-dawl tar-
riżultat tad-diskussjoni mal-Kunsill.

(Emenda orizzontali: ħlief għall-Artikoli 52 
u 53, il-kliem "Proposta tal-Kummissjoni" 
u "proposta leġiżlattiva" se jinbidlu matul 
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it-test kollu tar-Regoli ta' Proċedura bil-
kliem "proposta għal att leġiżlattiv".)

Or. en

Emenda 132
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 75 – paragrafu 3 (*)

Test preżenti Emenda

3. Meta l-kunsens tal-Parlament ikun 
meħtieġ għal proposta leġiżlattiva, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 
r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 
li jippreżenta rapport interim dwar il-
proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament 
b'mozzjoni għal risoluzzjoni li jkun fiha 
rakkomandazzjonijiet għall-modifika jew 
għall-implimentazzjoni tal-proposta.

3. Meta l-permess  tal-Parlament ikun 
meħtieġ għal att leġiżlattiv propost jew 
għal trattat internazzjonali previst, il-
kumitat responsabbli jista', sabiex jiffaċilita 
r-riżultat pożittiv tal-proċedura, jiddeċiedi 
li jippreżenta 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 finali tiegħu għall-
kunsens tal-Parlament fid-dawl tar-
riżultat tad-diskussjoni mal-Kunsill.

(Emenda orizzontali: ħlief għall-Artikoli 52 
u 53, il-kliem "Proposta tal-Kummissjoni" 
u "proposta leġiżlattiva" se jinbidlu matul 
it-test kollu tar-Regoli ta' Proċedura bil-
kliem "proposta għal att leġiżlattiv" jew
"att leġiżlattiv propost" minħabba li hi 
grammatikalment korretta.)

Or. {EN}en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 43 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Emenda 133
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu 
negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew 
l-emendar ta' ftehima internazzjonali, 
inklużi ftehimiet li jikkonċernaw oqsma 
speċifiċi bħal ma huma affarijiet monetarji 
jew kummerċ, il-kumitat responsabbli 
għandu jiżgura li l-Parlament ikun 
infurmat bi sħiħ mill-Kummissjoni dwar
ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għall-
mandat ta' nnegozjar u, jekk ikun hemm il-
ħtieġa, dan it-tagħrif għandu jingħata 
b'mod kunfidenzjali.

1. Meta jkun hemm il-ħsieb li jinfetħu 
negozjati dwar il-konklużjoni, it-tiġdid jew 
l-emendar ta' ftehima internazzjonali, 
inklużi ftehimiet li jikkonċernaw oqsma 
speċifiċi bħal ma huma affarijiet monetarji 
jew kummerċ, il-kumitat responsabbli 
jista’ jiddeċiedi li jfassal rapport jew 
inkella jiċċekkja l-proċedura u jinforma 
lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat 
ta’ dik id-deċiżjoni. Fejn meħtieġ, il-
kumitati jistgħu jiġu mitluba jagħtu l-
opinjoni konformi mal-Artikolu 46(1). L-
Artikoli 179(2), 47 or 47a għandhom 
japplikaw fejn meħtieġ.
Il-Presidenti u r-rapporteurs tal-kumitat 
responsabbli u, skont kif ikun il-każ tal-
kumitati assoċjati għandhom jieħdu 
azzjoni konġunta kif meħtieġ biex 
jiżguraw li l-Kummissjoni tipprovdi lill-
Parlament bl-informazzjoni kollha dwar 
ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għall-
mandat ta' nnegozjar u, jekk ikun hemm il-
ħtieġa, dan it-tagħrif għandu jingħata 
b'mod kunfidenzjali, kif ukoll bl-
informazzjoni bħalma hemm referenza 
għalihom f’paragrafi 3 u 4.

Or. en

Emenda 134
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 86 – titolu (*)

Test preżenti Emenda

Ħatra ta' rappreżentanti speċjali għall-
finijiet tal-politika barranija u ta' sigurtà 

Rappreżentanti speċjali 
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komuni

Or. en

Emenda 135
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 86 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

4a. Rappreżentant speċjali mill-Kunsill 
b'mandat li jkollu x'jaqsam ma’ 
kwistjonijiet ta' politika partikulari, jista' 
jiġi mistieden mill-Parlament, jew jiġi 
mistieden sabiex jagħmel stqarrija lill-
kumitat responsabbli.

Or. en

(Din l- emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-Artikolu 87 attwali – paragrafu 3 li se 
jitħassar jekk din l-emenda tkun adottata)

Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem jagħti ċans li jiġu mistiedna rappreżentanti speċjali meta jkun meħtieġ u mhux 
biss fl-okkażżjoni tal-appuntament tagħhom.

Emenda 136
Marco Cappato

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 95 – paragrafu 3

Test Preżenti Emenda

3. Deċiżjonijiet skond il-paragrafi 1 u 2 
jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi tal-voti 
mitfugħa li tkun tirrappreżenta il-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament.

3. Deċiżjonijiet skont il-paragrafi 1 u 2 
jeħtieġu l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta
tal-Membri kollha tal-Parlament.

Or. it
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Emenda 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 97 a (ġdid)

Test Preżenti Emenda

Artikolu 97 a
Is-sehem taċ-ċittadini 

Wara li tittieħed deċiżjoni mill-
Konferenza tal-Presidenti skont l-Artikolu 
24(4a), il-Parlament jista’ jwettaq dibattiti 
pubbliċi, miftuħin għall-parteċipazzjoni 
ta’ ċittadini interessati, dwar suġġetti ta’ 
interess ġenerali Ewropew.

Or. fr

Emenda 138
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 98 (*)

Test preżenti Emenda

1. Meta l-Kunsill ikun laħaq ftehim dwar 
in-nomina ta' President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-persuna 
nominata biex tagħmel stqarrija u 
tippreżenta l-orjentamenti politiċi tagħha 
lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun 
segwita minn dibattitu. 

1. Meta l-Kunsill Ewropew ikun jiproponi 
kandidat għall-President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-persuna 
kandidata biex tagħmel stqarrija u 
tippreżenta l-orjentamenti politiċi tagħha 
lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun 
segwita minn dibattitu.

Il-Kunsill għandu jkun mistieden jieħu 
sehem fid-dibattitu. 

Il-Kunsill Ewropew għandu jkun mistieden 
jieħu sehem fid-dibattitu. 

2. Il-Parlament għandu japprova jew 
jiċħad in-nomina b'maġġoranza tal-voti 
mitfugħa.

2. Il-Parlament għandu jeleġġi l-President 
tal-kummissjoni b'maġġoranza tal-Membri 
komponenti.

Għandu jittieħed vot sigriet.
3. Jekk il-persuna nominata tiġi eletta, il-
President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill 
u jitlob lilu u lill-President elett tal-

3. Jekk il-persuna kandidata tiġi eletta, il-
President għandu jgħarraf b'dan lill-Kunsill 
u jitlob lilu u lill-President elett tal-
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Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim 
bejniethom il-persuni nominati għall-karigi 
differenti bħala Kummissarji.

Kummissjoni biex jipproponu bi ftehim 
bejniethom il-persuni nominati għall-karigi 
differenti bħala Kummissarji.

4. Jekk il-Parlament jiċħad in-nomina, il-
President għandu jitlob lill-Kunsill 
jinnomina kandidat ieħor.

4. Jekk il-kandidat ma jiksibx il-
maġġoranza meħtieġa, il-President għandu 
jitlob il-Kunsill Ewropew biex jipproponi
kandidat ieħor sa xahar qabel l-elezzjoni 
f’konkordanza mal-istess proċeduri.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 59 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Ġustifikazzjoni

Tikkunsidra d-dritt il-ġdid tal-Parlament biex jeleġġi l-President tal-Kummissjoni.

Emenda 139
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test Preżenti Emenda

1. Meta l-Kunsill ikun laħaq ftehim dwar 
in-nomina ta' President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-persuna 
nominata biex tagħmel stqarrija u 
tippreżenta l-orjentamenti politiċi tagħha 
lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun 
segwita minn dibattitu.

1. Il-Parlament jeleġġi lill-President tal-
Kummissjoni b’vot sigriet u bil-
maġġoranza tal-Membri kollha tiegħu 
wara proposta tal-Kunsill Ewropew u 
wara li huwa jkun ippreżenta l-
orjentamenti politiċi tiegħu lill-
Parlament. Il-preżentazzjoni għandha 
tkun segwita minn dibattitu.

Or. el

Emenda 140
Johannes Voggenhuber

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 98 – paragrafu 1
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Test preżenti Emenda

1. Meta l-Kunsill ikun laħaq ftehim dwar 
in-nomina ta' President tal-Kummissjoni, 
il-President għandu jitlob lill-persuna 
nominata biex tagħmel stqarrija u 
tippreżenta l-orjentamenti politiċi tagħha 
lill-Parlament. L-istqarrija għandha tkun 
segwita minn dibattitu.

1. Wara stqarrija mill-kandidat u wara 
dibattitu, il-Parlament għandu jeleġġi l-
President tal-Kummissjoni b’maġġoranza 
tal-Membri komponenti fuq il-proposta 
mressqa mill-Kunsill Ewropew. Jekk il-
kandidat ma jiksibx il-maġġoranza 
meħtieġa, il-President jista’ jitlob lill-
Kunsill Ewropew biex jipproponi kandidat 
ieħor sa xahar qabel l-elezzjoni 
f’konkordanza mal-istess proċeduri.

Il-Kunsill jista’ jiġi mistieden jieħu parti 
fid-dibattitu.

Or. en

Emenda 141
Costas Botopoulos

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 98 – paragrafu 2

Test Preżenti Emenda

2. Il-Parlament għandu japprova jew 
jiċħad in-nomina b'maġġoranza tal-voti 
mitfugħa. 

2. Jekk il-kandidat ma jiksibx il-
maġġoranza meħtieġa, il-President 
jistieden lill-Kunsill Ewropew biex fi 
żmien xahar jipproponi kandidat ġdid 
għall-votazzjoni skont l-istess proċedura.

Għandu jittieħed vot sigriet.

Or. el

Emenda 142
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 103 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill 
u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin 

1. Il-Membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill 
u tal-Kunsill Ewropew jistgħu f'kull ħin 
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jitolbu permess mingħand il-President 
permess biex jagħmlu stqarrija. Il-President 
għandu jiddeċiedi meta l-istqarrija tkun 
tista' ssir u jekk għandhiex tiġi segwita 
minn dibattitu sħiħ jew minn tletin minuta 
ta' mistoqsijiet qosra u konċizi mill-
Membri.

jitolbu permess mingħand il-President tal-
Parlament permess biex jagħmlu stqarrija. 
Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu 
jagħmel stqarrija wara kull laqgħa tal-
Kunsill. Il-President jiddeċiedi meta l-
istqarrija tkun tista' ssir u jekk għandhiex 
tiġi segwita minn dibattitu sħiħ jew minn 
tletin minuta ta' mistoqsijiet qosra u 
konċizi mill-Membri. 

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi u tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 62 tal-abbozz ta’ 
rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tal-provvediment għall-istejtus partikulari tal-President tal-Kunsill Ewropew.

Emenda 143
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Jistgħu isiru mistoqsijiet lill-Kunsill jew 
lill-Kummissjoni minn kumitat, minn 
grupp politiku jew minn mhux inqas minn 
erbgħin Membru, b'talba biex il-
mistoqsijiet jidħlu fl-aġenda tal-Parlament. 

1. Jistgħu isiru mistoqsijiet lill-Kunsill jew 
lill-Kummissjoni minn kumitat, 
delegazzjoni interparlamentarja
permanenti, minn grupp politiku jew minn 
mhux inqas minn erbgħin Membru, b'talba 
biex il-mistoqsijiet jidħlu fl-aġenda tal-
Parlament.

Or. en

Emenda 144
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 115 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test preżenti Emenda

Skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu Skond id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
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132, il-Parlament jista' jwarrab suġġett li 
jkun se jiġi diskuss u jibdlu ma' ieħor mhux 
skedat għad-dibattitu. Il-mozzjonijiet għal 
riżoluzzjonijiet fuq is-suġġetti magħżula
għandhom jitqiegħdu fuq il-mejda sa fil-
għaxija ta' dik il-ġurnata li fiha tkun 
approvata l-aġenda. Il-President għandu 
jistabbilixxi data ta' skadenza preċiża sa 
meta jistgħu jitqiegħdu fuq il-mejda dawn 
il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet.

132, il-Parlament jista' jwarrab suġġett li 
jkun se jiġi diskuss u jibdlu ma' ieħor mhux 
skedat għad-dibattitu. Il-mozzjonijiet għal 
riżoluzzjoni li  tieħu ħsieb suġġett mill-
aġenda għandhom jitqiegħdu fuq il-mejda 
mill-kumitat responsabbli għall-
protezzjoni tad-drittijiet umani,  
jikkunsidraw il-pożizzjonijiet relevanti 
adottati mill-Parlament, l-kumitati u d-
delegazzjonijiet. Il-President għandu 
jistabbilixxi data ta' skadenza preċiża sa 
meta jistgħu jitqiegħdu fuq il-mejda dawn 
il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet.

Or. en

Emenda 145
Marco Cappato

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 115 – paragrafu 4 – interpretazzjoni

Test Preżenti Emenda

Il-votazzjonijiet li jsiru meħuda skond dan 
l-Artikolu jistgħu jiġu organizzati fuq bażi 
kollettiva taħt ir-responsabbiltà tal-
President jew tal-Konferenza tal-
Presidenti.

Id-diskussjonijiet u l-votazzjonijiet li 
jittieħdu skont dan l-Artikolu għandhom 
jiddaħħlu bħala l-ewwel punt fuq l-
aġenda ta’ kull sessjoni parzjali.

Or. it

Emenda 146
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 115 – paragrafu 5

Test preżenti Emenda

5. Jekk tnejn jew aktar mozzjonijiet għar-
riżoluzzjonijiet huma mressqa dwar l-
istess suġġett, il-proċedura maħruġa fl-
Artikolu 103(4)għandha tapplika.

imħassar
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Or. en

Emenda 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 116

Test preżenti Emenda

Artikolu 116 imħassar
Dikjarazzjonijiet bil-miktub

1. Sa massimu ta' ħames membri jistgħu 
jippreżentaw dikjarazzjoni bil-miktub ta' 
mhux iżjed minn 200 kelma dwar 
kwistjoni li taqa' fi ħdan l-isfera ta' 
attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. 
Dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom 
ikunu stampati bil-lingwi uffiċjali u 
mqassma. Dawn għandhom jiddaħħlu 
f'reġistru flimkien mal-ismijiet tal-
firmatarji. Dan ir-reġistru għandu jkun 
pubbliku u għandu jinżamm barra d-
daħla tal-Kamra waqt is-sessjonijiet 
parzjali u f'post xieraq li għandu jkun 
stabbilit mill-Kulleġġ tal-Kwesturi.
Il-kontenut ta' dikjarazzjoni bil-miktub 
m'għandux imur 'lil hinn mill-
karatteristiċi ta' dikjarazzjoni u, b'mod 
partikolari, m'għandux ikun fih xi 
deċiżjoni dwar kwistjonijiet li għall-
adozzjoni tagħhom ikun hemm stipulati 
proċeduri u kompetenzi speċifiċi fir-
Regoli ta' Proċedura.
2. Kull Membru jista' jżid il-firma tiegħu 
ma' dikjarazzjoni inkluża fir-reġistru.
3. Meta dikjarazzjoni tkun iffirmata mill-
maġġoranza tal-Membri kollha tal-
Parlament, il-President għandu jgħarraf 
b'dan lill-Parlament u jippubblika l-
ismijiet tal-firmatarji fil-minuti.
4. Dikjarazzjoni ta' dan it-tip għandha, fl-
aħħar tas-sessjoni parzjali, tintbagħat lill-
istituzzjonijiet imsemmijin fiha flimkien 
mal-ismijiet tal-firmatarji. Din għandha 
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tiddaħħal fil-minuti tas-seduta li fiha tkun 
imħabbra. Il-pubblikazzjoni fil-minuti 
għandha tagħlaq il-proċedura.
5. Dikjarazzjoni bil-miktub li tkun ilha fir-
reġistru għal aktar minn tliet xhur u li ma 
tkunx ġiet iffirmata minn mhux inqas 
minn nofs il-Membri kollha tal-Parlament 
għandha taqa'.

Or. en

Emenda 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 131 a

Test preżenti Emenda

Fuq talba tar-rapporteur jew fuq proposta 
tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament 
jista' wkoll jiddeċiedi li punt li ma jkunx 
jeħtieġ dibattitu sħiħ jiġi ttrattat permezz ta' 
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-
rapporteur. F'dak il-każ, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-opportunità li tintervjeni u 
kwalunkwe Membru għandu jkollu d-dritt 
li jirreaġixxi billi jippreżenta stqarrija bil-
miktub addizzjonali skont l-Artikolu 
142(7).

Fuq talba tar-rapporteur jew fuq proposta 
tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament 
jista' wkoll jiddeċiedi li punt li ma jkunx 
jeħtieġ dibattitu sħiħ jiġi ttrattat permezz ta' 
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-
rapporteur. F'dak il-każ, il-Kummissjoni u 
kelliem għal kull grupp politiku għandu 
jkollha l-opportunità li tintervjeni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-preżentazzjoni qasira, Membru wieħed għal kull grupp politiku għandu jitħalla 
jintervjeni sabiex jesprimi il-pożizzjoni tal-grupp tiegħu għar-rapport ippreżentat.

Emenda 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 131 a
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Test preżenti Emenda

Fuq talba tar-rapporteur jew fuq proposta 
tal-Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament 
jista' wkoll jiddeċiedi li punt li ma jkunx 
jeħtieġ dibattitu sħiħ jiġi ttrattat permezz ta' 
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-
rapporteur. F'dak il-każ, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-opportunità li tintervjeni u 
kwalunkwe Membru għandu jkollu d-dritt 
li jirreaġixxi billi jippreżenta stqarrija bil-
miktub addizzjonali skond l-Artikolu 
142(7).

Fuq talba tar-rapporteur u fuq proposta tal-
Konferenza tal-Presidenti, il-Parlament 
jista' wkoll jiddeċiedi li punt li ma jkunx 
jeħtieġ dibattitu sħiħ jiġi ttrattat permezz ta' 
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-
rapporteur. F'dak il-każ, il-Kummissjoni 
għandu jkollha l-opportunità li tintervjeni, 
segwit b’interventi mill-Membri skont il-
proċedura “olqot l-għajn”. Il-Membri
għandhom ikollhom ukoll id-dritt li 
jirreaġixxu billi jippreżentaw stqarrija bil-
miktub addizzjonali skond l-Artikolu 
142(7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelliema tal-grupp li jitkellmu wara min imisshom jagħtu lok għal dibattitu komprensiv iżda 
xorta konklużiv – waqt li jkun hemm aktar rispett lejn ir-rapporteur u l-Kummissjoni.

Emenda 150
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142

Test preżenti Emenda

Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista 
tal-kelliema

1. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' 
tipproponi lill-Parlament li jkun allokat il-
ħin għal diskorsi dwar xi dibattitu 
partikulari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi 
fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni.

1. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' 
tipproponi lill-Parlament li jkun allokat il-
ħin għal diskorsi dwar xi dibattitu 
partikulari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi 
fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni.

1a. Il-Membri ma jistgħux jitkellmu 
sakemm ma jgħidilhomx il-President. Il-
Membri għandhom jindirizzaw lill-
President. Jekk il-kelliema jitbiegħdu mis-
suġġett, il-President għandu jsejħilhom 
għall-ordni.
1b. Il-President jista’ jfassal, għall-ewwel 
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parti ta’ dibattitu partikolari, lista tal-
kelliema li jistgħu xjitkellmu aktar minn 
darba, minn kull grupp politiku li jixtieq 
jitkellmu, skont id-daqs tal-grupp, u 
Membru li m’għandux x’jaqsam.

2. Il-ħin għad-diskorsi għandu jiġi allokat 
skond il-kriterji li ġejjin:

2. Il-ħin għad-diskorsi għal din il-parti 
tad-dibattitu għandu jiġi allokat skond il-
kriterji li ġejjin:

(a) l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi 
għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-
gruppi politiċi kollha;

(a)l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi 
għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-
gruppi politiċi kollha;

(b) parti oħra għandha tinqasam bejn il-
gruppi politiċi fi proporzjon skond in-
numru sħiħ tal-membri tagħhom;

(b) parti oħra għandha tinqasam bejn il-
gruppi politiċi fi proporzjon skond in-
numru sħiħ tal-membri tagħhom;

(c) il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu 
allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun 
ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp 
politiku skond is-subparagrafi (a) u (b).

(c) il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu 
allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun 
ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp 
politiku skond is-subparagrafi (a) u (b).

3. Meta jkun allokat ħin totali għad-
diskorsi għal diversi punti fl-aġenda, il-
gruppi politiċi għandhom jinfurmaw lill-
President dwar il-parti mill-ħin allokat 
lilhom li se tintuża għal kull punt 
individwali. Il-President għandu jiżgura li 
dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu 
rispettati.

3. Meta jkun allokat ħin totali għad-
diskorsi għal diversi punti fl-aġenda, il-
gruppi politiċi għandhom jinfurmaw lill-
President dwar il-parti mill-ħin allokat 
lilhom li se tintuża għal kull punt 
individwali. Il-President għandu jiżgura li 
dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu 
rispettati.

3a. Il-ħin li jibqa’ għal dibattitu 
m’għandux jiġi speċifikament allokat 
minn qabel. Minflok, il-President  għandu 
jsejjaħ lill-Membri jitkellmu, bħala regola 
ġenerali, għal aktar minn minuta. Il-
President għandu jiżgura- sa fejn hu 
possibbli – li l-interventi minn kelliema 
b'opinjonijiet politiċi differenti u minn 
Stati Membri differenti jalternaw.
3b. Fuq talba , tista’ tingħata l-prijorità 
lill-president jew rapporteur tal-kumitat 
responsabbli u l-presidenti tal-gruppi 
politiċi li jixtiequ jitkellmu f’isimhom, jew 
kelliema li jkunu qed jissostitwixxuhom.
3c. Il-President jista’ jagħti l-kelma lill-
Membri li jindikaw, billi jgħollu l-karta l-
blu, jekk iridu jinterrompu, għal intervent 
qasir, diskors ieħor, fejn il-President iqis 
li dan mhux se jfixkel id-dibattitu.
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4. Ebda Membru ma jista' jitkellem għal 
iktar minn minuta fuq kull wieħed minn 
dawn li ġejjin: il-minuti, mozzjonijiet 
proċedurali, emendi għall-aħħar abbozz tal-
aġenda jew għall-aġenda.

4. Ebda Membru ma jista' jitkellem għal 
iktar minn minuta fuq kull wieħed minn 
dawn li ġejjin: il-minuti tal-proċeduri, 
mozzjonijiet proċedurali, emendi għall-
aħħar abbozz tal-aġenda jew għall-aġenda.

5. Fid-dibattitu fuq xi rapport il-
Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-
preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-
Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur 
jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod 
partikolari biex jirrispondu għall-istqarrijiet 
magħmula mill-Membri.

5. Fid-dibattitu fuq xi rapport il-
Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-
preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-
Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur 
jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod 
partikolari biex jirrispondu għall-istqarrijiet 
magħmula mill-Membri.

6. 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.

6. 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.

7. Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi 
dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba 
f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw 
stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 
200 kelma li għandha tiġi annessa mar-
rapport verbatim tad-dibattitu.

7. Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi 
dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba 
f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw 
stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 
200 kelma li għandha tiġi annessa mar-
rapport verbatim tad-dibattitu.

Or. en

(Din l-emenda tirripproduċi parzjalment il-kliem tal-emenda 67 tal-abbozz ta’ rapport (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Ġustifikazzjoni

142 (1a): Biex ikun dibattitu b’saħħtu, il-kelliema għandhom jimlew l-ewwel ringieli tas-sala 
plenarja.
142 (3)c: Biex ikun hemm aktar opportunità biex tixxejjer l-karta l-blu. 
142 (4a): Xejn m’għandu jitħassar mir-rapporti verbatim biex ikun hemm konsiderazzjoni 
komprensiva bis-sħiħ tal-proċeduri. Rekords iddettaljati jistgħu jkunu neċessarji f’każ ta’ 
argument jew miżuri dixxiplinarji possibbli.

Emenda 151
Klaus-Heiner Lehne

 Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142
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Test Preżenti Emenda

Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista 
tal-kelliema

1. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' 
tipproponi lill-Parlament li jkun allokat il-
ħin għal diskorsi dwar xi dibattitu 
partikulari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi 
fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni. 

1. Il-Konferenza tal-Presidenti tista' 
tipproponi lill-Parlament li jkun allokat il-
ħin għal diskorsi dwar xi dibattitu 
partikulari. Il-Parlament għandu jiddeċiedi 
fuq din il-proposta mingħajr diskussjoni.

1a. Ebda membru ma jista' jitkellem ħlief 
meta jissejjaħ biex jagħmel dan mill-
President. Il-Membri għandhom jitkellmu 
mill-postijiet tagħhom u għandhom 
jindirizzaw lis-Sedja. Jekk kelliem joħroġ 
barra mis-suġġett, il-President għandu 
jsejjaħlu għall-ordni.
1b. Għall-ewwel parti ta’ xi dibattitu 
partikulari l-President jista’ jikkompila 
lista’ ta’ kelliema li tinkludi rawnd jew 
rawnds ta’ kelliema mill-gruppi politiċi
kollha li jixtiequ jitkellmu, fl-ordni 
stabbilita skont l-għadd ta' membri 
tagħhom, kif ukoll membru mhux affiljat.

2. Il-ħin għad-diskorsi għandu jiġi allokat 
skond il-kriterji li ġejjin:

Il-ħin għad-diskorsi ta’ din il-parti tad-
dibattitu għandu jiġi allokat skont il-kriterji 
li ġejjin:

a) l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi 
għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-
gruppi politiċi kollha;

a) l-ewwel parti tal-ħin għad-diskorsi 
għandha tinqasam b'mod indaqs bejn il-
gruppi politiċi kollha;

b) parti oħra għandha tinqasam bejn il-
gruppi politiċi fi proporzjon skond in-
numru sħiħ tal-membri tagħhom;

b) parti oħra għandha tinqasam bejn il-
gruppi politiċi fi proporzjon skont in-
numru sħiħ tal-membri tagħhom;

c) il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu 
allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun 
ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp 
politiku skond is-subparagrafi (a) u (b).

c) il-Membri mhux affiljati għandhom jiġu 
allokati ħin totali għad-diskorsi li jkun 
ibbażat fuq il-partijiet allokati lil kull grupp 
politiku skont is-subparagrafi (a) u (b).

3. Meta jkun allokat ħin totali għad-
diskorsi għal diversi punti fl-aġenda, il-
gruppi politiċi għandhom jinfurmaw lill-
President dwar il-parti mill-ħin allokat 
lilhom li se tintuża għal kull punt 
individwali. Il-President għandu jiżgura li 
dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu 
rispettati.

3. Meta jkun allokat ħin totali għad-
diskorsi għal diversi punti fl-aġenda, il-
gruppi politiċi għandhom jinfurmaw lill-
President dwar il-parti mill-ħin allokat 
lilhom li se tintuża għal kull punt 
individwali. Il-President għandu jiżgura li 
dawn il-ħinijiet għad-diskorsi jkunu 
rispettati.
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3a. Il-bqija tal-ħin allokat għal xi dibattitu 
ma jinqasamx bil-quddiem. Minflok, il-
President jagħti l-kelma lil diversi 
Membri, iżda f'kull każ għal mhux iżjed 
minn minuta għal kull intervent. Il-
President għandu jiżgura, sa fejn ikun
possibbli, li jkun hemm alternanza bejn 
kelliema ta' fehmiet politiċi differenti u 
bejn kelliema li jitkellmu lingwi differenti.
3b. Fuq talba, madankollu, tista' tingħata 
priorità lill-president jew lir-rapporteur 
tal-kumitat responsabbli u lill-presidenti 
ta' gruppi politiċi li jkunu jixtiequ 
jitkellmu f' isem il-grupp tagħhom, jew lil 
kelliema li jkunu qed jissostitwuhom.
3c. Bil-ftehim tal-kelliema kkonċernati u 
jekk il-President ikun konvint li dan ma 
jimpedix id-dibattitu, il-President jista’ 
jagħti l-kelma lil dawk il-Membri li 
jgħollu karta ta’ kulur blu u b’hekk 
jindikaw li jixtiequ jindirizzaw mistoqsija 
lil xi Membru ieħor waqt l-intervent 
tiegħu.

4. Ebda Membru ma jista' jitkellem għal 
iktar minn minuta fuq kull wieħed minn 
dawn li ġejjin: il-minuti, mozzjonijiet 
proċedurali, emendi għall-aħħar abbozz tal-
aġenda jew għall-aġenda.

4. Ebda Membru ma jista' jitkellem għal 
iktar minn minuta fuq kull wieħed minn 
dawn li ġejjin: il-minuti, mozzjonijiet 
proċedurali, emendi għall-aħħar abbozz tal-
aġenda jew għall-aġenda.

4a. Bla preġudizzju għas-setgħat 
dixxiplinarji l-oħra tiegħu, il-President 
jista' jordna li d-diskorsi ta' Membri li ma 
kienx tahom permess biex jitkellmu jew li 
komplew jitkellmu iktar mill-ħin mogħti 
lilhom jitħassru mir-rapport tas-seduti.

5. Fid-dibattitu fuq xi rapport il-
Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-
preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-
Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur 
jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod 
partikolari biex jirrispondu għall-istqarrijiet 
magħmula mill-Membri.

5. Fid-dibattitu fuq xi rapport il-
Kummissjoni u l-Kunsill għandhom 
jinstemgħu, bħala regola, minnufih wara l-
preżentazzjoni tiegħu mir-rapporteur. Il-
Kummissjoni, il-Kunsill u r-rapporteur 
jistgħu jinstemgħu mill-ġdid, b'mod 
partikolari biex jirrispondu għall-istqarrijiet 
magħmula mill-Membri.

6. 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' 

6. 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' 
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ħin għad-diskorsi. ħin għad-diskorsi.

7. Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi 
dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba 
f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw 
stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 
200 kelma li għandha tiġi annessa mar-
rapport verbatim tad-dibattitu.

7. Membri li ma jkunux tkellmu waqt xi 
dibattitu jistgħu, mhux iżjed minn darba 
f'kull sessjoni parzjali, jippreżentaw 
stqarrija bil-miktub ta' mhux iżjed minn 
200 kelma li għandha tiġi annessa mar-
rapport verbatim tad-dibattitu.

(Jekk tiġi adottata din l-emenda, jitħassru 
l-Artikoli 141 u 143.)

Or. de

Emenda 152
Marco Cappato

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142 – paragrafu 2 – subparagrafu c) a (ġdid)

Test Preżenti Emenda

c) a. il-ħin allokat għad-diskorsi mill-
Membri li jaqraw testi miktubin għandu 
jitnaqqas bi kwart; din id-dispożizzjoni ma 
tapplikax għall-każijiet fejn huma 
kkwotati testi legali jew leġiżlattivi.

Or. it

Emenda 153
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

3a. Il-ħin li jibqa’ għal dibattitu mhux ser 
jiġi allokat b’mod speċifiku minn qabel. 
Minflok, il-President se jistieden lill-
Membri biex jitkellmu, bħala regola 
ġenerali, għal mhux iktar minn minuta. 
Il-President għandu jiżgura – safejn ikun 
possibbli – li kelliema b’opinjonijiet 
differenti u minn Stati Membri differenti 
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jitkellmu f’sekwenza adattata. L-ordni li 
fih isiru t-talbiet għal ħin biex wieħed 
jitkellem għadu jiġu kkunsidrat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sentenza ġdida ġiet miżjuda fl-aħħar.

Emenda 154
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test preżenti Emenda

3b. Meta tintalab, tista’ tingħata prijorità 
lill-president jew lir-rapporteur tal-
kumitat responsabbli, lill-president tad-
delegazzjoni interparlamentari 
responsabbli għal pajjiżi li huwa 
kkonċernat dwar id-dibattitu u lill-
presidenti ta’ gruppi politiċi li jkunu 
jixtiequ jitkellmu f’isimhom, jew lil 
kelliema li jkunu qed jissostitwuhom.

Or. en

(Din l-emenda tissostitwixxi Paragrafu 3b ta’ Emenda 67 (Artikolu 142 – Allokazzjoni ta’ ħin 
għad-diskorsi) tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Emenda 155
Costas Botopoulos

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 142 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test preżenti Emenda

3c. Il-President għandu jiżgura l-
iżvolġiment tajjeb tad-dibattitu u jista’ 
jagħti l-kelma lil dawk il-Membri li jitolbu 
l-permess għal intervent billi jgħollu karta 
ta’ kulur blu. Dan il-permess jingħata 
wara li jkun temm id-diskors tiegħu l-
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Membru li jkun qed jitkellem. It-tul tal-
intervent m’għandux jaqbeż nofs minuta. 

Or. el

Emenda 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 144

Test preżenti Emenda

Għal perjodu ta' mhux iżjed minn tletin 
minuta waqt l-ewwel seduta ta' kull 
sessjoni parzjali l-President għandu jsejjaħ 
biex jitkellmu Membri li jixtiequ jiġbdu l-
attenzjoni tal-Parlament dwar kwistjoni ta' 
importanza politika. Il-ħin tad-diskors għal 
kull Membru m'għandux jisboq il-minuta. 
Il-President jista' jaċċetta li jkun hemm 
perjodu ieħor bħal dan iktar tard matul l-
istess sessjoni parzjali.

Għal perjodu ta' mhux iżjed minn tletin 
minuta waqt l-ewwel seduta ta' kull 
sessjoni parzjali l-President għandu jsejjaħ 
biex jitkellmu Membri li jixtiequ jiġbdu l-
attenzjoni tal-Parlament dwar kwistjoni ta' 
importanza politika. Il-ħin tad-diskors għal 
kull Membru m'għandux jisboq il-minuta. 
Il-President jista' jaċċetta li jkun hemm 
perjodu ieħor bħal dan fl-istess ġurnata ta’ 
kull sessjoni parzjal.

Or. en

Emenda 157
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 151 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test preżenti Emenda

L-Artikolu 103(4) għandu japplika 
mutatis mutandis.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija assoċjata mat-test tal-proposta tal-ALDE biex jiġi emendat l-Artikolu 
45(2). Mhux ser jibqa’ raġuni biex jiġu permessi riżoluzzjonijiet konġunti bl-addoċċ jekk ir-
rapporti fuq inizjattiva proprja jerġgħu jibdew jiġu suġġetti għal emendi permezz ta’ 
proċedura aħjar.
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Emenda 158
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 157 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Meta t-test li għandu jitqiegħed għall-vot 
ikun fih żewġ dispożizzjonijiet jew iżjed, 
jew referenzi għal żewġ punti jew iżjed, 
jew ikun jista' jinqasam f'żewġ partijiet jew 
iżjed, kull waħda b'tifsira loġika u valur 
normattiv distint, jistgħu jintalbu voti 
maqsuma minn grupp politiku jew minn 
mhux inqas minn erbgħin Membru.

1. Meta t-test li għandu jitqiegħed għall-vot 
ikun fih żewġ dispożizzjonijiet jew iżjed, 
jew referenzi għal żewġ punti jew iżjed, 
jew ikun jista' jinqasam f'żewġ partijiet jew 
iżjed li jkollhom tifsira loġika u/jew valur 
normattiv distint, jistgħu jintalbu voti 
maqsuma minn grupp politiku jew minn 
mhux inqas minn erbgħin Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu kif inhu issa wera li huwa limitat wisq għall-ħtieġijiet tal-prattika parlamentari.

Emenda 159
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 159

Test preżenti Emenda

1. Normalment, il-Parlament għandu 
jivvota b'turija tal-idejn.

1. Normalment, il-Parlament għandu 
jivvota billi juża sistema ta’ votazzjoni 
elettronika. 

2. Jekk il-President jiddeċiedi li r-riżultat 
huwa dubjuż, għandu jittieħed vot mill-
ġdid permezz tas-sistema ta' votazzjoni 
elettronika u, jekk din ma tkunx qed 
taħdem, jittieħed vot billi l-Membri jpoġġu 
bil-qiegħda u jqumu bil-wieqfa.

2. Jekk il-votazzjoni elettronika ma tkunx 
tista’ tintuża għal raġunijiet tekniċi, 
għandu jittieħed vot mill-ġdid permezz ta’ 
turija tal-idejn jew billi l-Membri jpoġġu 
bilqiegħda u jqumu bilwieqfa.

3. Ir-riżultat tal-vot għandu jiġi reġistrat. 3. Ir-riżultat tal-vot għandu jiġi reġistrat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ votazzjoni elettronika tiggarantixxi ċertezza mir-riżultat sew jekk ikunu hemm 
maġġoranza, jew maġġoranza kwalifikata jew jekk il-kworun ikun preżenti fil-plenarja jew fil-
kumitat mingħajr ħtieġa li jiġu ċċekkjati l-votazzjonijiet li saru s’issa permezz ta’ turija ta’ 
idejn fir-Regoli attwali.

Emenda 160
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 159 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 159a
Votazzjoni finali

1. Normalment f’votazzjoni dwar 
kwalunkwe biċċa leġiżlazzjoni sħiħa, sew 
jekk tkun votazzjoni unika u/jew finali, il-
Parlament għandu jivvota billi jsejjaħ l-
ismijiet permezz tas-sistema ta’ votazzjoni 
elettronika.
2. Ir-riżultat tal-votazzjoni għandu jkun 
irreġistrat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità lejn iċ-ċittadini tiżdied jekk il-votazzjonijiet finali kollha fuq biċċa 
leġiżlazzjoni jsiru permezz ta’ sejħa tal-ismijiet mingħajr preġudizzju ta’ talba addizzjonali 
skont l-Artikolu 160.

Emenda 161
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 160 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Barra mill-każi msemmija fl-Artikoli 
99(4) u 100(5), il-vot għandu jittieħed 
b'sejħa tal-ismijiet jekk issir talba bil-

1. Barra mill-każi msemmija fl-Artikoli 
99(4) u 100(5) u 159a, il-vot għandu 
jittieħed b'sejħa tal-ismijiet jekk issir talba 
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miktub minn xi grupp politiku jew minn 
mhux inqas minn erbgħin Membru sa 
mhux aktar tard minn filgħaxija tal-ġurnata 
ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-
President jistabbilixxi skadenza differenti.

bil-miktub minn xi grupp politiku jew 
minn mhux inqas minn erbgħin Membru sa 
mhux aktar tard minn filgħaxija tal-ġurnata 
ta' qabel il-votazzjoni, ħlief fil-każ li l-
President jistabbilixxi skadenza differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta timmira li tadatta l-Artikolu għall-prattika eżistenti tal-votazzjonijiet 
minħabba li l-votazzjonijiet permezz ta’ sejħa tal-isem dejjem isiru permezz tas-sistema 
elettronika.

Emenda 162
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament
Artikolu 160 – paragrafu 2 – subparagrafu 11

Test preżenti Emenda

2. L-ismijiet għandhom jissejħu f'ordni 
alfabetiku, u jibdew bl-isem ta' Membru li 
jittella bil-polza. Il-President għandu jkun 
l-aħħar wieħed li jivvota.

2. Il-votazzjoni permezz tas-sejħa tal-
ismijiet għandha ssir b’sistema ta’ 
votazzjoni elettronika. Meta ma tkunx 
tista’ tintuża din is-sistema għal raġunijiet 
tekniċi, l-ismijiet għandhom jissejħu 
f'ordni alfabetiku, u jibdew bl-isem ta' 
Membru li jittella bil-polza. Il-President 
għandu jkun l-aħħar wieħed li jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta timmira li tadatta l-Artikolu għall-prattika eżistenti minħabba li l-
votazzjonijiet permezz ta’ sejħa tal-isem dejjem isiru permezz tas-sistema elettronika.

Emenda 163
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 161 – paragrafu 1
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Test preżenti Emenda

1. Il-President jista’, fi kwalunkwe ħin, 
jiddeċiedi li l-votazzjonijiet indikati fl-
Artikoli 159, 160 u 162 għandhom isiru
permezz tas-sistema ta’ votazzjoni 
elettronika. 

Meta s-sistema ta’ votazzjoni elettronika 
ma tkunx tista’ tintuża għal raġunijiet 
tekniċi, il-votazzjonji għandha ssir skond l-
Artikolu 159, 160(2) jew 162.

L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-
sistema ta’ votazzjoni elettronika 
għandhom jkunu rregolati b' istruzzjonijiet 
mill-Bureau.

1. Il-President għandu jiżgura li l-
votazzjonijiet indikati fl-Artikoli 159, 160 
u 162 se jsiru permezz tas-sistema ta’ 
votazzjoni elettronika. 

Meta s-sistema ta’ votazzjoni elettronika 
ma tkunx tista’ tintuża għal raġunijiet 
tekniċi, il-votazzjonji għandha ssir b’turija 
tal-idejn, jew skont l-Artikolu 160(2) jew 
162.

L-arranġamenti tekniċi għall-użu tas-
sistema ta’ votazzjoni elettronika 
għandhom jkunu rregolati b' istruzzjonijiet 
mill-Bureau.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm koerenza interna fir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, l-awturi 
ssuġġerew li jiġi emendat Artikolu 161(1) f’konformità mal-modifiki proposti għal Artikoli 
159 u 160.

Emenda 164
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 172 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

Artikolu 172a
Testi adottati

1. It-testi adottati mill-Parlament 
għandhom jiġu ppubblikati 
immedjatament wara l-votazzjoni. Dawn 
għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament 
b’rabta mal-minuti tas-seduta relevanti u 
għandhom jinżammu fir-rekords tal-



PE421.322v01-00 66/77 AM\773817MT.doc

MT

Parlament.
2. It-testi adottati mill-Parlament 
għandhom ikunu soġġetti għall-
finalizzazzjoni legali-lingwistika taħt ir-
responsabilità tal-President. Meta tali testi 
huma adottati abbażi ftehima li saret bejn 
il-Parlament u l-Kunsill, tali 
finalizzazzjoni għandha titwettaq miż-
żewġ istituzzjonijiet li jkunu qegħdin 
naħdmu b’koperazzjoni mill-qrib u bi 
ftehim reċiproku.
3. Il-proċedura stipulata f’Artikolu 204a 
għandha tapplika meta, bil-għan li tiġi 
żgurata l-koerenza u l-kwalità tat-test 
skont ir-rieda espressa mill-Parlament, se 
jkun hemm ħtieġa għal adattamenti li 
jmorru ’lil hin mill-korrezzjonijiet ta’ 
żballji tipoloġiċi u korrezzjonijiet li huma 
neċessarji biex tiġi żgurata l-konkordanza 
tal-verżjonijiet tal-lingwi kollha kif ukoll 
il-korrettezza lingwistika tagħhom u l-
konsistenza tat-terminoloġija.
4. It-testi adottati mill-Parlament skont il-
proċedura stipulata f’Artikolu 251 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea se jieħdu l-forma ta’ test 
konsolidat. Meta l-vot tal-Parlament ma 
kienx ibbażat fuq ftehima mal-Kunsill, it-
test konsolidat se jidentifika kull emenda 
adottata.
5. Wara l-finalizzazzjoni, it-testi adottati 
se jiġu ffirmati mill-President u mis-
Segretarjat Ġenerali u se jiġu ppubblikati 
fil-Ġurnal Uffiċjali.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post Emendi 74 u 75 tal-abbozz ta’ rapport (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Emenda 165
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 175 – titolu
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Test preżenti Emenda

Twaqqif ta’ Kumitati Temporanji Twaqqif ta’ Kumitati Speċjali

Or. en

Emenda 166
József Szájer

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 177 – paragrafu 1 – interpretazzjoni (ġdida)

Test preżenti Emenda

Il-kompożizzjoni tal-kumitati se tirrifletti 
strettament il-kompożizzjoni tal-
Parlament. M’hu se jiġi permess l-ebda 
skambju ta’ siġġijiet bejn il-gruppi 
politiċi.

Or. en

Emenda 167
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 177 – paragrafu 1 – interpretazzjoni (ġdida)

Test preżenti Emenda

Il-proporzjonalità fost il-gruppi 
m’għandhiex titbiegħed mill-eqreb numru 
sħiħ adegwat. Jekk grupp jiddeċiedi li ma 
jiħux siġġijiet f’kumitat, is-siġġijiet 
inkwistjoni se jibqgħu vojta u l-kumitat 
għandu jiġi mnaqqas bin-numru 
korrispondenti.

Or. en



PE421.322v01-00 68/77 AM\773817MT.doc

MT

Emenda 168
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu179 – paragrafu 2

Test preżenti Emenda

2. Jekk kumitat permanenti jiddikjara lilu 
nnifsu mhux kompetenti sabiex jeżamina xi 
kwistjoni, jew jekk jinqala konflitt dwar il-
kompetenza ta’ żewġ kumitati permanenti 
jew iżjed, il-kwistjoni ta’ kompetenza 
għandha titressaq quddiem il-Konferenza 
tal-Presidenti fi żmien erba' ġimgħat minn 
meta jitħabbar fil-Parlament li saret 
riferenza lill-kumitat. Il-Konferenza tal-
Presidenti tal-Kumitati għandha tkun 
notifikata u tista’ tagħmel 
rakkomandazzjoni lill-Konferenza tal-
Presidenti. Il-Konferenza tal-Presidenti 
għandha tieħu deċiżjoni fi żmien sitt 
ġimgħat tax-xogħol minn meta ssir ir-
riferenza tal-kwistjoni ta’ kompetenza. 
Jekk ma jsirx hekk, il-kwistjoni għandha 
titqiegħed fl-aġenda tas-sessjoni parzjali li 
jkun imiss biex tittieħed deċiżjoni dwarha.

2. Jekk kumitat permanenti jiddikjara lilu 
nnifsu mhux kompetenti sabiex jeżamina xi 
kwistjoni, jew jekk jinqala konflitt dwar il-
kompetenza ta’ żewġ kumitati permanenti 
jew iżjed, il-kwistjoni ta’ kompetenza 
għandha titressaq quddiem il-Konferenza 
tal-Presidenti fi żmien erba' ġimgħat minn 
meta jitħabbar fil-Parlament li saret 
riferenza lill-kumitat. Il-Konferenza tal-
Presidenti għamndha tieħu deċiżjoni 
f’temp ta’ sitt ġimgħat abbażi 
rakkomandazzjoni mill-Konferenza 
Presidenti tal-Kumitati jew, jekk l-ebda 
tali rakkomandazzjoni ma tkun se ssir, 
mill-President. Jekk il-Konferenza tal-
Presidenti tonqos milli tieħu deċiżjoni
f’dak il-perjodu, ir-rakkomandazzjoni
titqies bħala adottata.

Or. en

Emenda 169
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 179 – paragrafu 2 – interpretazzjoni (ġdida)

Test preżenti Emenda

Il-presidenti tal-kumitat jistgħu jidħlu fi 
ftehimiet mal-presidenti oħrajn tal-
kumitat rigward l-allokazzjoni ta’ punt lil 
kumitat partikolari li, fejn ikun 
neċessarju, jkun soġġett għall-
awtorizzazzjoni ta’ proċedura ma’ 
kumitati assoċjati skont Artikolu 47.

Or. en
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Emenda 170
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 181

Test preżenti Emenda

Sottokumitati Gruppi ta’ ħidma tal-Kumitat
1.    Kumitat permanenti jew temporanju 
jista’, fl-interess ta’ xogħolu, 
b'awtorizzazzjoni minn qabel mill-
Konferenza tal-Presidenti, jaħtar 
sottokumitat wieħed jew iżjed, li tagħhom 
l-istess kumitat għandu jiddetermina l-
kompożizzjoni, skond l-Artikolu 177 u l-
qasam ta’ responsabiltà. Sottokumitati 
għandhom jirraportaw lill-kumitat li jkun 
waqqafhom. 

2.    Il-proċedura 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-
dispożizzjonijiet 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 jintgħażlu minn fost il-membri 
tal-kumitat prinċipali

Il-kumitati jistgħu jwaqqfu gruppi ta’ 
ħidma għall-għajnuna jew għall-
preparazzjoni ta’ xogħlhom. Gruppi ta 
ħidma bħal dawn għandhom jiġu offruti 
faċilitajiet tekniċi u amministrattivi 
komparabbli ma’ dawk li huma offruti 
lill-kumitati. Il-Bureau se jistipula 
dispożizzjonijiet implimentattivi.

Or. en

Emenda 171
Costas Botopoulos

Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 182 a (ġdid)
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Test Preżenti Emenda

Artikolu 182a
Koordinaturi tal-kumitati u shadow 

rapporteurs
1. Il-gruppi politiċi u l-Membri mhux 
affiljati ta’ xi kumitat jistgħu jaħtru 
koordinatur minn fosthom.
2. Fejn meħtieġ, il-President jistieden lill-
koordinaturi ta’ kull kumitat biex iħejju 
d-deċiżjonijiet li se jieħu l-kumitat u 
b’mod partikulari d-deċiżjonijiet li 
jirrigwardaw il-proċedura u l-ħatra tar-
rapporteurs. 
3. Għal kull rapport il-gruppi politiċi u l-
Membri mhux affiljati jistgħu jaħtru 
shadow rapporteur li josserva l-progress 
tar-rapport li jkun. Il-President għandu 
jitgħarraf dwar l-ismijiet tagħhom. 

Or. el

Emenda 172
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
RArtikolu 182 a (ġdid) f’Kapitolu 2

Test preżenti Emenda

Artikolu 182a
Koordinaturi tal-kumitat u shadow 

rapporteurs
1. Il-gruppi politiċi u l-Membri mhux 
affiljati ta’ kumitat jistgħu jaħtru wieħed 
mill-Membri tagħhom bħala koordinatur.
2. Il-koordinaturi tal-kumitat, meta jkun 
neċessarju, se jintgħażlu mill-president 
biex iħejju d-deċiżjonijiet li se jittieħdu 
mill-kumitat, b’mod partikolari d-
deċiżjonijiet dwar il-proċedura u l-ħatra 
ta’ rapporteurs. Il-kumitat jista’ jiddelega 
l-poter tat-teħid ta’ ċerti deċiżjonijiet lill-
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koordinaturi, bl-eċċezzjoni tal-adozzjoni 
ta’ rapporti, opinjonijiet jew emendi. Il-
viċi-presidenti jistgħu jiġu mistidna 
jipparteċipaw, bi rwol konsultattiv, fil-
laqgħat tal-koordinaturi tal-kumitat. Il-
koordinaturi għandhom jagħmlu ħilithom 
biex jintlaħaq kunsens. Meta ma jkunx 
jista’ jintlaħaq kunsens, huma jistgħu 
jaġixxu biss permezz ta’ maġġoranza li 
b’mod ċar tirrappreżenta l-parti l-kbira 
tal-kumitat, wara li jiġu kkunsidrati l-
ħiliet rispettivi tal-gruppi diversi.
2a. Fil-bidu ta’ kull sena kalendarja, kull 
grupp għandu jingħata punti li jiġu 
attribwiti għal rapporti skont id-daqs 
tiegħu. Ir-rapporti jistgħu ma jkunu 
attribwiti l-ebda punt. Il-koordinaturi se 
jfittxu li jattribwixxu r-rapporti 
b’kunsensus. Jekk ma jintlaħaqx dan, 
għandha ssir votazzjoni, ippeżata mid-
daqs tal-gruppi.
3. Il-gruppi politiċi u l-Membri mhux 
affiljati jistgħu jagħżlu shadow 
rapporteur, għal kull rapport, biex isegwi 
l-progress tar-rapport relevanti u biex 
jipprova jsib kompromessi fil-kumitat 
f’isem il-grupp jew l-Membri mhux 
affiljati. Isimhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-president. Ir-rapporteur 
għandu jinforma u jikkonsulta x-shadow 
rapporteurs f’kull stadju tal-kodeċiżjoni 
jew tal-proċeduri leġiżlattivi. Il-linji gwida 
stipulati f’[Anness XYZ] għandhom jiġu 
onorati bis-sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda saret biex jiġi rikonoxxut l-irwol li għandhom fil-prattika l-koordinaturi u x-
shadow rapporteurs  u biex dan jiġi definit u formalizzat. 
Is-sistema għall-attribuzzjoni ta’ punti lil rapporti kienet għada qatt ma ġiet stipulata fl-
Artikoli.
L-esperjenza, partikolarment tad-deċiżjonijiet fl-ewwel qari, uriet il-ħtieġa ta’ linji gwida 
aktar stretti.
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Emenda 173
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 184

Test preżenti Emenda

Il-minuti ta’ kull laqgħa ta’ kumitat 
għandhom ikunu mqassma lill-membri 
kollha ta’ dak il-kumitat u ppreżentati lill-
kumitat għall-approvazzjoni tiegħu fil-
laqgħa li jkun imiss.

Il-minuti ta’ kull laqgħa ta’ kumitat 
għandhom ikunu mqassma lill-membri 
kollha ta’ dak il-kumitat u ppreżentati lill-
kumitat għall-approvazzjoni tiegħu fil-
laqgħa li jkun imiss.

Kull rekord awdjoviżiv tal-proċeduri, 
inkluż il-kolonna sonora minn kull 
kabina tal-interpretazzjoni, għandu jiġi 
prodott u magħmul disponibbli fuq l-
Internet.

Or. en

Emenda 174
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 185 – paragrafu 2

Test preżenti Emenda

2. Kumitat jista’ jivvota b'mod validu meta 
kwart mill-membri tiegħu ikunu fil-fatt 
preżenti. 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-
maġġoranza tal-membri li jiffurmaw il-
kumitat ikunu ħadu sehem fiha.

2. Kumitat jista’ jivvota b'mod validu meta 
kwart mill-membri tiegħu jkunu fil-fatt 
preżenti kif stabbilit permezz ta’ sistema 
elettronika ta’ votazzjoni. 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-maġġoranza tal-membri 
li jiffurmaw il-kumitat ikunu ħadu sehem 
fiha kif stabbilit permezz ta’ sistema 
elettronika ta’ votazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm il-koerenza interna fir-Regoli ta’ Proċedura tal-PE, l-awturi ssuġġerew li jiġi 
emendat Artikolu 161 f’konformità mal-modifiki proposti għal Artikoli 159 u 160.
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Emenda 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 185 – paragrafu 3

Test preżenti Emenda

3. Votazzjonijiet fil-kumitat għandhom 
isiru b'turija tal-idejn, ħlief jekk kwart
mill-membri tal-kumitat jitolbu votazzjoni 
b'sejħa tal-ismijiet. F'dan il-każ, il-vot 
għandu jittieħed skond l-Artikolu 160(2).

3. Votazzjonijiet fil-kumitat għandhom 
isiru b'turija tal-idejn, ħlief jekk wieħed 
minn kull għaxra mill-membri tal-kumitat 
jitolbu votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet. F'dan 
il-każ, il-vot għandu jittieħed skont l-
Artikolu 160(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għadd ta’ dossiers leġiżlattivi magħluqin fl-ewwel qari żdied b’mod sostanzjali. Fl-istess 
ħin, il-proċedura simplifikata fi plenarja tapplika ħafna aktar drabi, għalhekk, il-votazzjoni 
fil-kumitat issir aktar deċiżiva u għandha tkun aktar faċli biex tiġi traċċata. Faċilitajiet 
oħrajn għall-votazzjoni elettronika tjiebu b’mod sostanzjali.

Emenda 176
Hanne Dahl

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 185 – paragrafu 3

Test preżenti Emenda

3. Votazzjonijiet fil-kumitat għandhom 
isiru b'turija tal-idejn, ħlief jekk kwart 
mill-membri tal-kumitat jitolbu votazzjoni 
b'sejħa tal-ismijiet. F'dan il-każ, il-vot 
għandu jittieħed skond l-Artikolu 160(2).

3. Votazzjonijiet fil-kumitat għandhom 
normalment isiru permezz ta’ sistema ta’ 
votazzjoni elettronika. Jekk din is-sistema 
ma tistax tintuża minħabba raġunijiet 
tekniċi, il-votazzjoni tkun tista’ ssir b'turija 
tal-idejn jew billi l-Membri jpoġġu 
bilqiegħda u jqumu bilwieqfa. Votazzjoni 
b'sejħa tal-ismijiet għandha tittieħed biss
jekk kwart mill-membri tal-kumitat jitolbu 
li ssir. F'dan il-każ, il-vot għandu jittieħed 
permezz ta’ sistema ta’ votazzjoni 
elettronika skont l-Artikolu 160(2)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm il-koerenza interna fir-Regoli ta’ Proċedura tal-PE, l-awturi ssuġġerew li jiġi 
emendat Artikolu 161 f’konformità mal-modifiki proposti għal Artikoli 159 u 160.

Emenda 177
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 188 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

6a. Il-president ta’ delegazzjoni għandu 
jingħata opportunità li jiġi mismugħ minn 
kumitat speċjalizzat meta punt li jkun fl-
aġenda jkollu x’jaqsam mal-qasam tar-
responsabilità tad-delegazzjoni. L-istess 
ħaġa għandha tapplika għall-president 
fil-laqgħat ta’ delegazzjoni jew għar-
rapporteur ta’ kumitat speċjalizzat.

Or. en

Emenda 178
Andrew Duff

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 190 a (ġdid)

Test preżenti Emenda

TITOLU VII a
INTERGRUPPI

Artikolu 190a
Intergruppi

Il-Parlament se jirrikonoxxi t-twaqif tal-
Intergruppi.
Il-Bureau se jistipula metodi ta’ ħidma 
sabiex l-Intergruppi jkunu jistgħu 
jiltaqgħu b’mod regolari u biex ikunu 
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jistgħu joperaw b’mod effikaċi.

Or. en

Emenda 179
Richard Corbett

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Artikolu 192 – paragrafu 1

Test preżenti Emenda

1. Il-kumitat responsabbli jista’ jiddeċiedi 
li jagħmel rapport jew li b'xi mod ieħor 
jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar 
petizzjonijiet li jkun iddikjara bħala 
inammissibbli.

1. Il-kumitat responsabbli jista’ jiddeċiedi 
li jagħmel rapport li jkun konformi ma’ 
Artikolu 45 jew li b'xi mod ieħor jesprimi 
l-opinjoni tiegħu dwar petizzjonijiet li jkun 
iddikjara bħala inammissibbli.

Il-kumitat jista’, b'mod partikulari fil-każ 
ta’ petizzjonijiet li jfittxu li jkun hemm 
tibdil f'liġijiet eżistenti, jitlob opinjonijiet 
mingħand kumitati oħra skond l-Artikolu 
46.

Meta r-rapport jittratta, b’mod partikolari, 
l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni Ewropea, il-kumitat 
responsabbli għall-materja tas-suġġett 
għandu jkun assoċjat f’konformità ma’ 
Artikolu 46(1) u mal-ewwel u t-tieni inċiżi 
ta’ Artikolu 47. Il-kumitat responsabbli se 
jaċċetta, mingħajr ma ssir votazzjoni, 
suġġerimenti għal partijiet tal-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li waslu mill-kumitat 
responsabbli għall-materja tas-suġġett li 
jittratta l-applikazzjoni jew l-
interpretezzjoni tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Jekk il-kumitat responsabbli ma 
jaċċettax tali suġġerimenti, il-kumitat 
assoċjat jista’ jressaqhom direttament lill-
Parlament.

Or. en

Emenda 180
Marco Cappato

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness I – Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test preżenti Emenda

Id-dikjarazzjonijiet fir-reġistru għandhom 
isiru taħt ir-responsabiltà personali tal-
Membru u għandhom ikunu aġġornati kull 
sena.

Id-dikjarazzjonijiet fir-reġistru għandhom 
isiru taħt ir-responsabiltà legali tal-
Parlament u għandhom ikunu aġġornati 
kull sena.

Or. it

Emenda 181
Johannes Voggenhuber

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness IV – Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test preżenti Emenda

M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq 
l-abbozzi ta’ emendi u l-proposti għal 
modifikazzjonijiet li jiġu miċħuda mill-
kumitat responsabbli sakemm ma ssirx 
talba għal votazzjoni bil-miktub minn 
kumitat jew mill-anqas minn erbgħin 
Membru, qabel ma jiskadi ż-żmien iffissat 
mill-President; din l-iskadenza m'għandha 
fl-ebda każ tkun ta’ anqas minn 24 siegħa 
qabel ma tibda l-votazzjoni.

M'għandux jittieħed vot fil-Parlament fuq 
l-abbozzi ta’ emendi u l-proposti għal 
modifikazzjonijiet li jiġu miċħuda mill-
kumitat responsabbli sakemm ma ssirx 
talba għal votazzjoni bil-miktub minn 
kumitat, minn grupp politiku jew mill-
anqas minn erbgħin Membru, qabel ma 
jiskadi ż-żmien iffissat mill-President; din 
l-iskadenza m'għandha fl-ebda każ tkun ta’ 
anqas minn 24 siegħa qabel ma tibda l-
votazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm raġuni għala l-gruppi ma jistgħux jerġgħu jirrappreżentaw emendi għall-
plenarja fil-proċedura tal-baġit iżda jkollhom jgħaddu mill-proċedura ingobranti ta’ ġbir ta’ 
firem.

Emenda 182
Johannes Voggenhuber

Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew
Anness IV – Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test preżenti Emenda

3. Biex ikunu ammissibbli, dawn l-abbozzi 
ta’ emendi għandhom jiġu ppreżentati bil-
miktub u għandhom ikunu ffirmati mill-
anqas minn erbgħin Membru jew 
għandhom jitressqu f'isem kumitat u 
għandhom jiżguraw li jinżamm bilanċ bejn 
id-dħul u l-infiq. L-Artikolu 46(5) ma 
japplikax.

3. Biex ikunu ammissibbli, dawn l-abbozzi 
ta’ emendi għandhom jiġu ppreżentati bil-
miktub u għandhom ikunu ffirmati mill-
anqas minn erbgħin Membru jew 
għandhom jitressqu f'isem kumitat jew 
grupp politiku u għandhom jiżguraw li 
jinżamm bilanċ bejn id-dħul u l-infiq. L-
Artikolu 46(5) ma japplikax

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm raġuni għala l-gruppi ma jistgħux jerġgħu jirrappreżentaw emendi għall-
plenarja fil-proċedura tal-baġit iżda jkollhom jgħaddu mill-proċedura ingobranti ta’ ġbir ta’ 
firem.


