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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, minbarra fil-każijiet 
imsemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b'tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (per eżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċizjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità 
Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens minn Qabel 
għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali
(COM(2006)0250 – C6-0186/2006 – 2006/0080(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2006)0250)1,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens minn 
Qabel għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 133 u l-Artikolu 175(1), flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-
ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, li bis-saħħa 
tiegħu il-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0186/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2006),

1. Japprova l-konklużjoni tal-konvenzjoni;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din il-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.

  
1 ĠU C ... / Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-24 ta' Ottubru 2002 il-Parlament Ewropew ta l-opinjoni favorevoli tiegħu għall-
approvazzjoni tal-Kunsill, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar 
il-Proċedura għall-Kunsens minn Qabel għal ċerti kimiċi u pestiċidi fil-kummerċ 
internazzjonali1(Rapport A5-0290/2002). Il-Kummissjoni kienet ipproponiet li d-Deċiżjoni 
tal-Kunsill tkun ibbażata fuq l-Artikolu 133 tat-Trattat KE. Madankollu, il-Parlament 
ippropona li jbiddel il-bażi legali tad-Deċiżjoni għall-Artikolu 175 KE. Din l-emenda ġiet 
approvata unanimament mill-Kunsill. 

Id-deċiżjoni tal-Kunsill sabiex tiġi approvata l-Konvenzjoni bbażata fuq l-Artikolu 175, ġiet 
adottata fid-19 ta' Diċembru 2002 (Deċiżjoni 2003/106/KE2) u l-istrument ta' ratifika, 
flimkien mad-dikjarazzjoni ta' kompetenza tal-Komunità Ewropea, ġie ddepożitat mas-
Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-20 ta' Diċembru 2002. Il-Konvenzjoni ta' 
Rotterdam daħlet fis-seħħ fl-24 ta' Frar 2004.

Madankollu, il-Kummissjoni opponiet għat-tibdil tal-bażi legali, u fit-28 ta' Frar 2003 għamlet 
talba lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja , skond l-Artikolu 230 KE, għall-annullament tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill. Peress li l-kwistjoni tal-bażi legali kienet ukoll ta' tħassib għall-
Parlament, il-Parlament intervjena fil-Qorti għan-naħa tal-Kunsill.

Fl-opinjoni tagħha mogħtija fis-26 ta' Mejju 2005, l-Avukat Ġenerali ddikjarat: "Bħala 
konklużjoni: jekk jiġu kkunsidrati il-kontentut u l-għanijiet tal-Konvenzjoni u l-kuntest li fih 
ġiet konkluża, iċ-ċentru tal-gravità tagħha m'huwiex fil-qasam tal-politika kummerċjali 
komuni iżda fil-qasam tal-politika ambjentali. […] Naqbel mal-fehma tal-Kunsill u tal-
partijiet intervenjenti li l-Konvenzjoni, b'referenza għall-bażi legali għall-approvazzjoni 
tagħha, għandha aktar xebħ mal-Protokoll ta' Kartaġena dwar il-Bijosikurezza milli mal-
Ftehima Energy Star. Għaldaqstant kien korrett li l-approvazzjoni tal-Konvenzjoni tkun 
ibbażata fuq l-Artikolu 175(1) KE, u mhux fuq l-Artikolu 133 KE."3

Kienet għalhekk sorpriża, kemm għall-Kunsill, għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Parlament 
u għar-rapporteur tagħkom, li jkunu infurmati li fl-10 ta' Jannar 2006, fis-sentenza tagħha4, il-
Qorti tal-Ġustizzja annullat id-Deċiżjoni tal-Kunsill li kienet tapprova l-Konvenzjoni, billi 
ddeċidiet li kellu jkun hemm bażi legali doppja li tinkludi ż-żewġ Artikoli 133 u 175 l-ewwel 
paragrafu, minflok l-Artikolu uniku 133 li kien mitlub mill-Kummissjoni. 

Peress li ma hemm l-ebda appell possibbli għas-sentenza tal-Qorti, il-leġiżlatur irid jerġa' 
jibda l-proċedura li twassal għad-Deċiżjoni tal-Kunsill, din id-darba bil-bażi legali kif ordnat 
mill-Qorti.

L-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/106/KE ma jaffettwax ir-ratifika oriġinali tal-
Konvenzjoni mill-Komunità u l-KE tibqa' waħda mill-Partijiet skond il-Konvenzjoni ta' 
Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati. Madankollu, huwa neċċessarju li tiġi addottata Deċiżjoni tal-
Kunsill ġdida bil-bażi legali doppja kif imsemmija hawn fuq flimkien ma' dikjarazzjoni ta' 
kompetenza emendata biex tirrifletti t-tibdil fil-bażi legali . Sabiex tiġi evitata kwalunkwe 

  
1  ĠU C 300, 11.12.2003, p.443-607 E
2 ĠU L 63, 6.3.2003, p.27.
3 Punt 45 ta' l-opinjoni ta' l-Avukat Ġenerali fil-Każ C-94/03, ippreżentat fis-26 ta' Mejju 2005.
4 Każ C-94/03.
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lakuna legali, qed jiġi propost li d-deċiżjoni l-ġdida għandu jkollha effett retroattiv sad-data ta' 
l-adozzjoni tad-Deċiżjoni preċedenti tal-Kunsill.

Il-proposta attwali tal-Kummissjoni tipprova tbiddel id-deċiżjoni annullata tal-Kunsill ma' 
waħda ġdida bbażata fuq il-bażi legali korretta. Ir-rapporteur jirrakkomanda li l-proposta tal-
Kummissjoni tkun approvata mingħajr ma tiġi emendata.


