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PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew fir-rigward l-
approvazzjoni tal-Kummissjoni (2007/2128(REG))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2008),

1. Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2. Ifakkar li dawn l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

Emenda 1

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 99 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test Preżenti Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni dwar l-organizzazzjoni 
ta' dawn is-seduti għandhom

 jiġu stabbiliti f'anness tar-Regoli ta' 
Proċedura.

Or. en

Emenda 2

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 99 – paragrafu 6

Test Preżenti Emenda

6. Fl-eventwalità ta' bidliet fil-portafoll 6. Fl-eventwalità ta' bidla sostanzjali fil-
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matul il-mandat tal-Kummissjoni, il-
Kummissarji kkonċernati għandhom ikunu 
mistiedna jidhru quddiem il-kumitati 
responsabbli għall-oqsma ta' responsabilità 
rilevanti. 

portafoll matul il-mandat tal-Kummissjoni, 
, bħall-ħatra ta' Kummissarju għal post 
vakanti jew l-adeżjoni ta' Stat Membru 
Ġdid il-Kummissarji kkonċernati 
għandhom ikunu mistiedna jidhru quddiem 
il-kumitati responsabbli għall-oqsma ta' 
responsabilità rilevanti. Paragrafi 2 u 2a 
għandhom japplikaw.

Or. en

Emenda 3

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Anness XVI b (ġdid)

Test Preżenti Emenda

ANNESS XVI b
Linji gwida għall-approvazzjoni tal-
Kummissjoni
1. Ir-responsabilità demokratika tal-
Kummissjoni Ewropea hija msaħħa ħafna 
minn proċess approvat mill-Parlament li 
huwa miftuħ, ġust u konsistenti, u li fih 
kull Kummissarju nnominat iressaq 
quddiem il-Parlament it-tagħrif kollu 
meħtieġ.
2. Il-Parlament għalhekk adotta l-
prinċipji, il-kriterji u l-arranġamenti li 
ġejjin biex il-kulleġġ kollu tal-
Kummissjoni jkun soġġett għall-vot ta' 
approvazzjoni tiegħu:
Kriterji għall-evalwazzjoni
(a) Il-Parlament għandu jevalwa l-
Kummissarji nnominati fuq il-bażi tal-
kompetenza ġenerali, l-impenn Ewropew 
u l-indipendenza lilhinn minn kull dubju 
tagħhom. Għandu jevalwa l-għarfien tal-
portafoll rilevanti u l-ħiliet ta' 
komunikazzjoni;
(b) Il-Parlament għandu jagħti attenzjoni 
speċjali lejn il-bilanċ tas-sessi. Jista' 
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jesprimi ruħu dwar l-allokazzjoni mill-
President elett tar-responsabilitajiet tal-
portafolji ;
(c) Il-Parlament jista' jfittex li jikseb kull 
tagħrif rilevanti biex jieħu deċiżjoni dwar 
il-kapaċitajiet tal-kandidati. Huwa se 
jistenna preżentazzjoni kompluta dwar it-
tagħrif relatat ma' l-interessi finanzjarji;
Seduti ta' smigħ
(d) Kull Kummissarju nnominat għandu 
jkun mistieden jidher quddiem il-kumitat/i 
parlamentari kkonċernat/i għal seduta 
waħda ta' tliet sigħat Is-seduti tas-smigħ 
isiru fil-pubbliku;
(e) Is-seduti tas-smigħ għandhom ikunu 
organizzati b'mod konġunt bejn il-
Konferenza tal-Presidenti u l-Konferenza 
taċ-Chairpersons tal-Kumitati. 
Għandhom isiru arranġamenti xierqa 
biex ikunu assoċjati l-kumitati rilevanti 
meta l-portafolji jkunu tħawdu. Hemm 
tliet possibilitajiet:
- jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' taħt il-kompetenza ta' 
kumitat parlamentari wieħed, huwa/hija 
għandu jinstema' minn dak il-kumitat 
biss,
- jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' bejn wieħed u ieħor bl-
istess mod taħt il-kompetenza ta' bosta 
kumitati parlamentari, huwa/hija għandu 
jinstema' minn dawn il-kumitati f'daqqa 
fl-istess seduta,
- jekk il-portafoll tal-Kummissarju 
nnominat jaqa' primarjament taħt il-
kompetenza ta' kumitat parlamentari 
wieħed u sa ċertu punt biss taħt il-
kompetenza ta' wieħed jew aktar kumitati 
parlamentari, huwa/hija għandu 
jinstema' mill-kumitat responsabbli, li 
għandu jistieden lill-kumitat jew lill-
kumitati l-oħra biex jattendu għas-seduta 
tas-smigħ.
Il-President elett tal-Kummissjoni għandu 
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jkun ikkonsultat bis-sħiħ dwar l-
arranġamenti;
(f) Il-kumitati parlamentari għandhom 
iressqu mistoqsijiet bil-miktub lill-
Kummissarji nnominati b'biżżejjed żmien 
qabel is-seduta. L-għadd ta' mistoqsijiet 
miktuba għandhom ikunu limitati għal 
ħamsa għal kull kumitat parlamentari 
responsabbli;
(g) Is-seduti tas-smigħ għandhom isiru 
f'ċirkostanzi, u taħt kondizzjonjiet, li 
fihom il-Kummissarji nnominati 
għandhom igawdu minn opportunità 
ugwali u ġusta biex jippreżentaw lilhom 
infushom u l-opinjonijiet tagħhom;
(h) Il-Kummissarji nnominati għandhom 
ikunu mistiedna biex jagħmlu 
dikjarazzjoni orali tal-bidu ta' mhux aktar 
minn għoxrin minuta. L-andament tas-
seduta għandu jimmira li jiżviluppa 
djalogu politiku pluralistiku bejn il-
Kummissarji nnominati u l-Membri tal-
Parlament. Qabel tmiem is-sessjoni, il-
Kummissarji nnominati għandhom 
jitħallew jagħmlu dikjarazzjoni qasira ta' 
l-għeluq;
Valutazzjoni
(i) Vidjow irrekordjat u b'indiċi tas-seduta 
tas-smigħ għandu jkun disponibbli għar-
reġistru pubbliku fi żmien 24 siegħa;
(j) Il-kumitati għandhom jiltaqgħu 
mingħajr dewmien wara s-seduta tas-
smigħ biex jivvalutaw il-Kummissarji 
nnominati. Dawn il-laqgħat se jsiru in 
camera. Il-kumitati huma mistiedna li 
jistqarru jekk il-Kummissarji nnominati 
humiex kemm ikkwalifikati li jkunu 
membri tal-kulleġġ kif ukoll li jwettqu d-
dmirijiet partikolari li għalihom ikunu 
ġew innominati. Jekk kumitat ma jkunx 
jista' jilħaq konsensus dwar dawn iż-żewġ 
punti, finalment iċ-Chairman għandu 
jressaq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet għall-
votazzjoni. L-istqarrijiet tal-valutazzjoni 
għandhom ikunu pubbliċi u ppreżentati 



PR\712487MT.doc 7/9 PE402.881v01-00

MT

f'laqgħa konġunta tal-Konferenza tal-
Presidenti u l-Konferenza taċ-
Chairpersons tal-Kumitati li għandha ssir 
in camera. Wara l-iskambju ta' 
opinjonijiet u, sakemm ma jiddeċidux li 
jridu aktar tagħrif, il-Konferenza tal-
Presidenti u l-Konferenza taċ-
Chairpersons tal-Kumitati għandhom 
jiddikjaraw is-seduta ta' smigħ 
"magħluqa";
(k) Il-President elett tal-Kummissjoni 
għandu jippreżenta l-kulleġġ kollu tal-
Kummissarji f'seduta tal-Parlament. Il-
preżentazzjoni għandha tkun segwita 
minn dibattitu. Sabiex jingħalaq id-
dibattitu, kull grupp politiku jew mill-
anqas erbgħin Membru jistgħu jressqu 
mozzjoni għal riżoluzzjoni. Wara l-
votazzjoni dwar il-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni, il-Parlament għandu jivvota 
dwar jekk jagħtix l-approvazzjoni jew le 
għall-ħatra, bħala korp, tal-President u l-
membri l-oħra tal-Kummissjoni.  Il-
Parlament għandu jiddeċiedi 
b'maġġoranza tal-voti mitfugħa, permezz 
ta' sejħa ta' l-ismijiet. Il-Parlament jista' 
jipposponi l-votazzjoni għas-seduta li 
jmiss.
3. L-arranġamenti li ġejjin għandhom 

japplikaw fil-każ ta' bdil fil-kompożizzjoni 

tal-Kummissjoni jew fl-allokazzjoni tal-

portafolji matul il-mandat tagħha:

(a) Meta post vakanti maħluq minħabba 
riżenja, irtirar mandatorju jew mewt ikun 
irid jimtela, il-Parlament, bla dewmien, 
jistieden lill-kandidat għall-Kummissjoni 
biex jipparteċipa f'seduta tas-smigħ taħt l-
istess kondizzjonijiet bħal dawk stabbiliti 
fil-paragrafu 1; 
(b) Fl-eventwalità ta' l-adeżjoni ta' Stat 
Membru ġdid, il-Parlament għandu 
jistieden lill-Kummissarju nnominat biex 
jipparteċipa fis-seduta tas-smigħ taħt l-
istess kondizzjonijiet bħal dawk stabbiliti 
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fil-paragrafu 1;
(c) Fl-eventwalità ta' bidla sostanzjali tal-
portafolji, il-Kummissarji milquta minn 
din il-bidla għandhom ikunu mistiedna 
jidhru quddiem il-kumitati parlamentari 
kkonċernati qabel jieħdu r-
responsabilitajiet il-ġodda.

Or. en

(Din l-emenda tirriproduċi parzjalment it-test tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
il-linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni – ĠU C 285 E, 22.11.2006, p. 137)
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