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I. Introduzzjoni

L-Onorevoli Saryusz-Wolski, President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, għamel talba 
lill-President tal-Kumitat AFCO, l-Onorevoli Leinen, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 201 tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew, rigward l-interpretazzjoni jew l-eventawali modifika ta' 
l-Artikolu 182 tar-Regolament imsemmi hawn fuq. 

L-Onorevoli Saryusz-Wolski, filwaqt li enfasizza l-istatut partikolari tal-Kumitat AFET, l-
uniku kumitat li huwa assistit minn żewġ sotto-kumitati (Drittijiet tal-Bniedem, DROI, u 
Sigurtà u Difiża, SEDE), immotiva t-talba tiegħu bix-xewqa li ż-żewġ sotto-kumitati 
jingħataw espożizzjoni permezz li l-presidenti tagħhom jiġu rikonoxxuti li għandhom il-
kariġa ta' viċi-President tal-Kumitat AFET.  Pereżempju, dan ir-rikonoxximenti jippermetti li 
l-presidenti taż-żewġ sotto-kumitati jkollhom il-presidenza tal-ħidma tal-Kumitat AFET f'dak 
li jirrigwarda kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tagħhom.

Il-Konferenza tal-Presidenti (laqgħa tat-12 ta' Lulju 2007) diġà ddiskutiet il-possibilità li 
jinħoloq statut awtonomu għaż-żewġ sotto-kumitati, imma waslet għal konklużjoni negattiva 
u l-istatut taż-żewġ sotto-kumitati fil-Kumitat AFET baqa' kif kien, bil-għan li jkun garantit 
approċċ koerenti u integru fit-tmexxija tal-Politika Barranijia Ewropea.

Bħalissa, ir-Regolament tal-Parlament Ewropew ma fihx regola speċifika marbuta ma' l-irwol  
u l-istatut tal-Presidenti tas-sotto-kumitati fil-Kumitat li tiegħu dawn ta' l-aħħar huma l-
kapijiet. Għaldaqstant, il-Kumitat AFET talab li l-Kummitat AFCO jeżamina l-Artikolu 182 
bil-ħsieb li jivverifika jekk hux possibbli li tingħata interpretazzjoni b'mod li tippermetti li l-
kariga tal-Presidenti tas-sotto-kumitati tkun rikonoxxuta ex-officio bħala viċi-Presidenti tal-
Kumitat li ħatarhom, jew fil-każ kuntarju, jekk ikunx xieraq li r-Regolament jiġi emendat 
sabiex tkun modifikata l-għamla ta' l-Artikolu 182 attwali, kif jidher hawn taħt:

Test attwali Emendi proposti
Artikolu 182: Bureaux tal-Kumitati
1. Fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat wara li 
saret l-elezzjoni tal-membri tal-Kumitati 
skond l-Artikolu 177, il-Kumitat jaħtar 
President u, f'eżami separat, wieħed, tenjen 
jew tliet viċi-Presidenti li flimkien jagħmlu 
l-Bureaux tal-Kumitati tal-Kumitat. 
Salv id-dispożizzjonijiet ta' l-ewwel sub-
paragrafu, għall-perjodu ta' Jannar 2007 sa 
Lulju 2009, kull Presidenza tal-Bureau tal-
Kumitati tkun magħmula minn erba' viċi-
Presidenti

Artikolu 182: Bureaux tal-Kumitati
1. Fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat wara li saret l-
elezzjoni tal-membri tal-Kumitati skond l-
Artikolu 177, il-Kumitat jaħtar President u, 
f'eżami separat, wieħed, tenjen jew tliet viċi-
Presidenti li flimkien jagħmlu l-Bureaux tal-
Kumitati tal-Kumitat. 
Salv id-dispożizzjonijiet ta' l-ewwel sub-
paragrafu, għall-perjodu ta' Jannar 2007 sa 
Lulju 2009, kull Presidenza tal-Bureau tal-
Kumitati tkun magħmula minn erba' viċi-
Presidenti.
Il-Presidenti tas-sotto-kumitati għandhom 
jiġu kkunsidrati ex officio viċi-Presidenti tal-
Kumitat li fih ġew iffurmati s-sotto-kumitati.

II. It-tweġibiet possibbli min-naħa tal-Kummissjoni AFCO.
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Min-naħa legali, l-objettiv imfassal mill-Kumitat AFET ma deherx li seta' jintlaħaq bis-sħiħ 
permezz ta' ipoteżi interpretattiva minħabba li d-dispożizzjonijiet, fosthom l-Artikolu 182,  
huma kompleti. Fil-fatt, fir-rigward tal-leġiżlatura attwali, huwa maħsub m'mod espliċitu li 
kull Bureaux tal-Kumitati jkun magħmul minn erba' viċi-Presidenti, filwaqt li jinħatru 
massimu ta' tliet viċi-Presidenti għal-leġiżlaturi suċċessivi. 

La darba tiġi eskluża l-interpretazzjoni, huwa tajjeb li jiġi evalwat liema opzjonijiet oħra 
huma xieraq sabiex jintlaħqu l-eżiġenzi manifestati mill-Kumitat AFET.

1. L-ewwel għażla hija li ssir il-modifika tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament. Minkejja 
li l-President tal-Kumitat AFET jagħmel ipoteżi dwar il-modifika ta' l-Artikolu 182, 
jidher li jkun aktar xieraq li jiġi emendat l-Artikolu 181, b'mod speċifiku dedikat għas-
sotto-kumitati, permezz taż-żieda ta' paragrafu ta' konklużjoni fejn jiġi preċiżat l-irwol 
tal-Presidenti tas-sotto-kumitati fil-Kumitat prinċipali, u tingħatalhom il-kariga ta' 
viċi-Presidenti.

2. It-tieni għażla hija aktar prudenti. Fil-fatt din l-għażla tippermetti li tinsab triq tan-nofs 
fir-rigward tat-talbiet tal-Kumitat AFET, mingħajr ma jiġi modifikat ir-Regolament. 
Ipoteżi ta' riżoluzzjoni bħal din tissejjes fuq il-verifika tan-nuqqas ta' dispożizzjonijiet 
regolamentari li  jostakolaw b'mod ċar lill-President tal-Kumitat prinċipali milli 
jdaħħal il-Presidenti tas-sotto-kumitati fix-xogħol tal-Bureaux tal-Kumitat jew li 
jippermettilhom li jieħdu l-presidenza f'dibattitu li jirrigwarda kwistjonijiet li jiġu 
trattati fis-sotto-kumitat. Għalhekk jidher li huwa ammissibbli li fil-prassi, il-President 
ta' Kumitat "prinċipali" jirrikorri għas-setgħat li diġà huma rikonoxuti b'mod impliċitu 
bil-għan li tingħata aktar viżibilità lill-attivitajiet u l-irwoli tal-Presidenti tas-sotto-
kumitati. B'mod ċar, fl-eżerċizzju ta' setgħat impliċiti bħal dawn, id-deċiżjonijiet tal-
President għandhom ikunu sottoposti għall-attenzjoni tal-Bureaux tal-Kumitati kollha 
u appoġġjati b'kunsens mill-istess Bureaux.

III. Id-dibattitu li sar fi ħdan il-Kumitat

Fl-okkażjoni tad-dibattitu preliminari li sar fil-Kumitat fis-26 ta' Mejju li għadda, ir-
Rapporteur preżenta iż-żewġ għażliet imsemmija hawn fuq bil-għan li jiġi mifhum lejn liema 
waħda l-Kumitat kien qed jippreferi. Minkejja l-intenzjoni tal-bidu, il-parti l-kbira tad-
dibattitu ffoka fuq il-kwistjoni - ta' ambitu aktar ġenerali - ta' l-istatut tas-sotto-kumitati SEDE 
u DROI. Fil-fatt, uħud mill-membri ħadu spunt mill-okkażjoni biex jenfasizzaw it-
trasformazzjoni taż-żewġ sotto-kumitati fil-Kumitati hekk imsejħa b'titolu. Madankollu, kif 
fakkar il-President Leinen, il-Kumitat AFCO mhux kompetenti fil-qasam.  Fil-fatt huwa l-
inkarigu tal-Konferenza tal-Presidenti li tieħu deċiżjoni bħal din, biex imbagħad tgħaddieha 
għall-votazzjoni fil-Parlament fis-seduta plenarja. 

Min-naħa l-oħra, f'dak li jirrigwarda b'mod speċifiku t-talba mibgħuta min-naħa tal-Kumitat 
AFET, ir-Rapporteur enfasizza biss li mid-diskussjoni li saret fil-Kumitat mhux possibbli li 
jiġi vverifikat l-appoġġ unanimu f'dak li jirrigwarda l-ipoteżi li tinkludi modifika.   

IV. Konklużjonijiet
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Fid-dawl tar-riżultat tad-dibattitu fil-Kumitat, ir-Rapporteur jirrakkomanda li jiġi adottat 
approċċ kawt li jqis in-nuqqas ta' kunsens wiesa' biżżejjed favur l-eventwali modifika tar-
Regolament.

Barra minn hekk, minħabba l-importanza ta' l-ekwilibriji politiċi li d-dispożizzjonijiet taħt 
eżami, kif ifformultati bħalissa, jippermettu li jintlaħqu u li jinżammu, ma jidhrix mixtieq li 
ssir modifika ta' l-Artikolu 182 jew ta' l-Artikolu 181.  Fil-fatt, wara d-dispożizzjonijiet 
speċifiċi rigward il-kompożizzjoni tal-Bureaux tal-Kumitati hemm il-volontà impliċita li tkun 
garantita, fil-Kumitati kollha, rappreżentazzjoni ekwa u proporzjonata tal-forzi politiċi li 
jiffurmaw il-Parlament. Għaldaqstant, il-ħatra ta' wieħed jew aktar viċi-Presidenti ex officio
jpoġġi f'riskju ta' preġudizzju jew, f'kull każ, jagħmel aktar kumplessa t-tfittxija ta' ekwilibriju 
ta' natura politika bħal dan fil-Kumitati individwali tal-Parlament.

Bħala regola ġenerali, ir-Rapporteur iqis li huwa possibbli li jiġu affrontati t-talbiet ifformulati 
min-naħa tal-Kumitat AFET mingħajr ma jsir rikors għal modifika effettiva tar-Regolament. 
Fil-fatt, b'mod taċitu, dan ta' l-aħħar jiggarantixxi marġinu ta' ċaqliq kbir biżżejjed lill-
President ta' kull Kumitat fit-tmexxija ta' l-attivitajiet interni tal-Kumitat stess. 

Għalhekk huwa propost li l-Kumitat AFCO jippreżenta lill-Parlament, skond l-Artikolu 
201(3) tar-Regolament, l-interpretazzjoni li ġejja ta' l-Artikolu 182(1):

"L-Artikolu 182(1) ma jostakolax lill-President tal-Kumitat prinċipali li jassoċja lill-Presidenti 
tas-sotto-kumitati mal-ħidma tal-Bureau tal-Kumitati jew li jippermettilhom li jieħdu l-
presidenza ta' dibattitu rigward kwistjonijiet trattati b'mod speċifiku mis-sotto-kumitati 
sakemm proċeduri bħal dawn ikunu sottoposti għall-attenzjoni tal-Bureau tal-Kumitati kollu 
kemm hu u bl-appoġġ tal-kunsens ta' l-istess Bureaux".
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