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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

A. billi, b’konformità ma’ l-Artikolu 47 tar-Regoli ta’ Proċedura, ġie assoċjat mar-Rapport 
mis-Sur Giuseppe Gargani dwar id-difiża tal-prerogattivi tal-Parlament quddiem il-qrati 
nazzjonali,

B. billi l-ambitu ta' din l-assoċjazzjoni jkopri kwistjonijiet marbuta mar-relazzjonijiet 
interistituzzjonali u mar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, billi dawn il-kwistjonijiet 
huma fir-responsabilità tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali skond l-Anness VI 
Taqsima XVIII tar-Regoli ta’ Proċedura, 

jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex, b’konformità 
mar-raba’ inċiż ta’ l-Artikolu 47 tar-Regoli ta’ Proċedura, mingħajr votazzjoni, jinkorpora l-
emendi li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rapport imressaq mis-Sur Gargani:

1. Jemenda l-paragrafu 1 kif ġej: 

“Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis ir-rikjesti possibbli mill-Parlament Ewropew biex 
tattiva l-proċedura ta' vjolazzjoni kontra Stat akkużat bi ksur ta' waħda mill-prerogattivi 
parlamentari u jitlob li jkun infurmat mill-Kummissjoni, bil-miktub u b’dettall sħiħ, 
dwar ir-raġunijiet f’każ li l-Kulleġġ jiddeċiedi li ma jiħux l-azzjoni kif mitlub;”

2. Jemenda l-paragrafu 3 kif ġej:

“Jissuġġerixxi li jsir eżami fil-fond dwar jekk il-mekkaniżmu legali stipulat fl-Artikolu 
300(6) tat-Trattat KE jistax jiġi applikat għall-każijiet fejn il-prerogattivi tal-Parlament 
Ewropew jkunu mhedda serjament, u li jkun permess lill-Parlament li jitlob lill-Qorti tal-
Ġustizzja għal opinjoni dwar il-kompatibilità ta' ċertu att ta' liġi nazzjonali mal-liġi 
Komunitarja primarja, mingħajr preġudizzju għas-setgħa esklussiva tal-Kummissjoni li 
tibda jew le proċedura ta' vjolazzjoni kontra Stat li seta' kkommetta vjolazzjoni;”

3. Iħassar il-paragrafu 4;

4. Jemenda l-paragrafu 6 kif ġej: 

“Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina kemm hu xieraq li tipproponi miżuri 
leġiżlattivi li jikkonċernaw l-aspetti marbuta mal-qrati tal-prerogattivi parlamentari, 
ladarba dawn se jkunu utli sabiex tkun iggarantita l-effettività sħiħa tar-regoli li 
jikkonferixxu ċerti prerogattivi fuq il-Parlament;

5. Jemenda l-premessa A kif ġej:

“billi l-Parlament Ewropew m’għandux personalità legali, u bħala tali huwa ta' spiss 
imxekkel fil-ħarsien tal-prerogattivi tiegħu quddiem il-qrati nazzjonali minn problemi li 
huma partikulari għan-natura speċifika tiegħu;"



PE404.531v03-00 4/4 PA\718724MT.doc

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Il-prinċipju tal-koperazzjoni legali bejn il-Kummissjoni u l-Parlament jirrikjedi li 
kwalunkwe deċiżjoni li għandha x’taqsam ma’ talba magħmula mill-Parlament tittieħed 
mill-kulleġġ. Ladarba tittieħed din id-deċiżjoni l-kulleġġ, fi ħdan is-setgħa tiegħu ta’ 
organizzazzjoni interna, jista’ jiddelega l-ħidma li jinforma lill-Parlament dwar id-
deċiżjoni tiegħu. 

2. Bħalissa l-Parlament għandu jevita kwalunkwe nuqqas ta’ ftehim possibbli rigward l-
intenzjoni tiegħu dwar talbiet ġodda biex tiġi emendata l-liġi primarja ta’ l-UE.  

3. Id-diffikultajiet deskritti fl-abbozz ta’ rapport ma jiġġustifikawx li wieħed jiddubita mill-
prerogattiva tal-President tal-Parlament Ewropew biex jirrappreżenta l-Parlament fi 
kwistjonijiet legali. 

4. Il-Kummissjoni ma tistax tadotta miżuri leġiżlattivi; tista’ biss tipproponihom jekk tqis li 
huma xierqa. 

5. Il-Parlament ma jistax jitqies bħala “l-istituzzjoni leġiżlattiva tranżnazzjonali ewlenija fl-
Ewropa” billi huwa jaqsam din il-kwalità mal-Kunsill.  In-natura speċifika tal-Parlament 
hija ostakolu biss fir-rigward tal-possibilità li jaġixxi quddiem il-qrati nazzjonali.  Fuq il-
livell ta’ l-Unjoni, il-limiti ta’ dawn il-possibilitajiet huma konsegwenza tal-bilanċ 
istituzzjonali attwali. 


	718724mt.doc

