
PA\728911MT.doc PE407.916v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2008/2103(INI)

13.6.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar strateġija għall-arranġamenti futuri ta' l-aspetti istituzzjonali ta' l-Aġenziji 
Regolatorji
(2008/2103(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Eoin Ryan



PE407.916v01-00 2/3 PA\728911MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\728911MT.doc 3/3 PE407.916v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddispjaċih li l-qafas tal-Ftehima Interistituzzjonali 2005 dwar il-qafas li jopera għall-
aġenziji regolatorji Ewropej waqaf fil-livell tal-Kunsill; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni 
biex terġa' tniedi dibattitu dwar l-irwol ta' l-aġenziji fi ħdan l-istruttura ta' governanza ta' l-
UE;

2. Jemmen li għall-aġenziji regolatorji biex ikollhom rwol leġittimu fl-UE, huma għandhom 
jaderixxu ma' qafas li jinkorpora mandat ċar u struttura amministrattiva u eżekuttiva 
effiċjenti;

3. Jaqbel mat-tħassib tal-Kummissjoni li, fl-assenza ta' qafas ċar u ta' mandati definiti b'mod 
ċar, l-aġenziji regolatorji jistgħu jitilfu triqthom billi jsibu ruħhom f'oqsma ta' 
responsabilità tal-fergħat tat-tfassil tal-politika ta' l-UE; 

4. Ifakkar li l-aġenziji kollha jrid ikollhom responsabilità demokratika proprja lejn l-
istituzzjonijiet ta' l-UE, iridu jiġu stabbiliti fir-rigward tas-sentenza Meroni1 u jridu 
joperaw il-ħin kollu fir-rigward tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

5. Ma jaqbilx mal-bżonn li jiġu stabbiliti aġenziji regolatorji f'oqsma diġà koperti mill-
aġenziji regolatorji nazzjonali jew indipendenti; pjuttost jemmen li r-riżorsi għandhom 
jintnefqu biex jissaħħu l-korpi nazzjonali u li l-konsultazzjoni u l-iskambju ta' l-aħjar 
prattika għandhom isiru fil-qafas ta' l-istrutturi tan-netwerk jew tal-fora tal-Komunità;

6. Jappoġġja d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma jiġux proposti aġenziji regolatorji ġodda 
sakemm ma tkunx lesta evalwazzjoni għal dan il-għan; madankollu ma jaqbilx mad-
deċiżjoni li tipproċedi l-proposta fl-oqsma ta' l-enerġija u tat-telecoms waqt li jkunu qed 
jiġu ddubitati l-irwol, l-istruttura, il-mandat, ir-responsabilità, il-leġittimità u t-trasparenza 
ta' aġenziji regolatorji;

7. Ifakkar fis-sejħa, kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Parlament, fil-qafas tal-Ftehima 
Interistituzzjonali tal-2005 biex id-deċiżjoni dwar is-siġġu ta' aġenzija tiddaħħal fl-att 
bażiku;

                                               
1 Il-Każ 9/56 Meroni v High Authority [1957/58] ECR 133.
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