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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi t-Trattati ta' l-UE ġew riveduti għal diversi drabi b'mod sostanzjali bil-ħsieb li jiġu 
ffaċċjati bżonnijiet u sfidi ġodda, u t-Trattat Euratom madankollu, tul l-istorja ta' ħamsin 
sena tiegħu, ġie emendat1 darba waħda biss, u f'dan iż-żmien id-dispożizzjonijiet ewlenin 
tiegħu u s-sustanza baqgħu iżommu l-verżjoni oriġinali, 

B. billi t-Trattat Euratom m'għadux jirrifletti konsensus Ewropew, peress li 11 mis-27 Stat 
Membru qatt ma użaw l-enerġija nukleari jew adottaw liġijiet li jeliminaw l-użu tagħha, u 
billi l-Italja abbandunat il-produzzjoni ta' l-elettriku bl-użu ta' l-enerġija nukleari u l-
Belġju, l-Olanda u l-Iżvezja ddeċidew favur pass simili, 

C. billi, sa mir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju 1998, il-Parlament talab lill-Kunsill biex 
waqt reviżjoni futura tat-trattat UE biex jinkorpora fit-Trattat kapitolu ddedikat għall-
enerġija, b'kusiderazzjoni xierqa tal-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija li tista' tiġġedded 
sabiex jiġi żgurat li f'livell Ewropew tiġi segwita politika ta' l-enerġija għal żmien twil u li 
ma tagħmilx ħsara lill-ambjent2,

D. billi, fl-abbozz tat-Trattat li jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa, il-Konvenzjoni 
kkunsidrat li dan il-konsensus spiċċa u pproponiet li t-Trattat Euratom għandu jkun 
separat mill-istruttura legali tal-Kostituzzjoni futura,

E. billi l-Parlament, fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Settembru 2003, laqa' b'sodisfazzjon 
din is-separazzjoni u ħeġġeġ lill-Konferenza Intergovernattiva biex  issejjaħ għal 
konferenza  dwar ir-reviżjoni tat-Trattat, sabiex id-dispożizzjonijiet li ġew superati u 
mhumiex aktar validi jiġu abrogati, b'mod partikolari dawk relatati mal-promozzjoni ta' l-
enerġija nukleari u n-nuqqas ta' proċeduri demokratiċi fit-teħid ta' deċiżjonijiet3,

F. billi l-Ġermanja, l-Irlanda, l-Awstrija, l-Ungerija u l-Iżvezja hemżu mal-Kostituzzjoni 
Ewropea dikjarazzjoni fejn innutaw li d-dispożizzjonijiet ċentrali tat-Trattat Euratom 
għandhom bżonn jiġu aġġornati u talbu biex tissejjaħ konferenza ta' reviżjoni kemm jista' 
jkun malajr,

1. Jinnota li l-aspettattivi ta' l-enerġija nukleari li t-Trattat Euratom esprima ħamsin sena ilu 
m'għadhomx jirriflettu l-ideat ta' bosta Stati Membri, li bl-ebda mod ma jista' jitqies li "l-
enerġija nukleari tikkostitwixxi riżorsa essenzjali biex tkun assigurata l-espansjoni u t-
tisħiħ ta’ produzzjoni u biex jitwettaq ix-xogħol tal-paċi"4, u li ma kienx possibbli li jiġu 
eliminati l-periklu potenzjali li l-enerġija nukleari tirrappreżenta, b'mod partikolari għall-
ġenerazzjonijiet futuri;

  
1 Bit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, iffirmat f'Maastricht fis-7 ta' Frar 1992.
2 ĠU C 210,  6.7.1998, p. 215, Punt 39.  
3 ĠU C 77 E, 26.3.2004, p. 255, Paragrafu 14.  
4 Preambolu tat-Trattat Euratom
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2. Jinnota nuqqas demokratiku inaċċettabbli fil-fatt li l-Parlament huwa kważi eskluż 
kompletament mill-proċess leġiżlattiv tal-Euratom u li huwa kkonsultat, u mhux aktar 
minn hekk, dwar waħda biss mill-għaxar kapitoli tat-Trattat Euratom;

3. Jirreferi għat-Trattat ta' Amsterdam ta' Mejju 1999, li jiggarantixxi d-dritt tal-Parlament 
Ewropew għall-kodeċiżjoni, dritt li, flimkien mal-prinċipju ta' kooperazzjoni ġusta 
stabbilit fl-Artikolu 10 tat-Trattat KE, jimponi fuq l-Istati Membri obbligu legali biex 
jibdew mingħajr dewmien proċess ta' kodeċizjoni sħiħa dwar it-Trattat Euratom permezz 
tal-Parlament ;

4. Jenfasizza li t-Trattat Euratom ħoloq ‘suq ġo suq' u, konsegwentement, wassal għal 
tagħwiġ fil-kompetizzjoni u ta bidu għal tfixkil serju tas-suq intern ta' l-enerġija, 
b'implikazzjonijiet għas-sigurtà ta' l-enerġija, u dipendenza reċiproka ta' l-enerġija għall-
pajjiżi kollha ta' l-Ewropa;

5. Jirrepeti b'enfasi is-sejħa tiegħu għal konferenza intergovernattiva li għandha titlaqqa' biex 
twettaq reviżjoni komprensiva tat-Trattat Euratom, biex tabroga id-dispożizzjonijiet 
skaduti tat-Trattat, biex tirrevedi id-dispożizzjonijiet li jibqgħu fid-dawl ta' politika 
moderna u sostenibbli ta' l-enerġija u biex tinkorporahom fit-Trattat KE f'kapitolu separat 
dwar l-enerġija;

6. Jemmen li l-possibilità miftuħa għal kull Stat Membru li, fuq il-bażi tal-liġi internazzjonali 
tat-trattati, kif inhu stabbilit b'mod partikolari fl-Artikoli 56 u 62 tal-Konvenzjoni ta' 
Vjenna dwar il-liġi tat-trattati, jirtiraw mit-Trattat Euratom mingħajr ma dan jeffettwa s-
sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea, għandu jiġi rikonoxxut.
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