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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Dwar l-iżvulupp tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali 
taħt it-Trattat ta’ Lisbona
(2008/2120(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li jikkunsidra l-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
anness fit-Trattat ta’ Amserdam,

– wara li jikkonsidra l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità anness fit-Trattat ta’ Amserdam,

– wara li jikkonsidra l-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
anness fit-Trattat ta’ Lisbona, partikolarment f’Artikolu 9 tiegħu,

– wara li jikkonsidra l-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u 
proporzjonalità anness fit-Trattat ta’ Lisbona,

– wara li jikkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Frar 2002 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fl-integrazzjoni Ewropea1

– wara li jikkonsidra l-Linji Gwida għar-relazzjonijiet bejn  il-gvernijiet u l-Parlamenti dwar 
kwestjonijiet tal-Komunità (standards minimi istruttivi) tas-27 ta’ Jannar 2003 (il-“Linji 
Gwida Parlamentari ta’ Copenhagen”) 2, adottata fil-XXVIII Konferenza tal-Kumitati 
għall-Komunità u għall-Affarijiet Ewropej tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea (COSAC),

– wara li jikkonsidra l-Linji Gwida għall-Koperazzjoni Interparlamentari fl-Unjoni Ewropea 
tat-3 ta’ Lulju 2004,3

– wara li jikkonsidra l-konklużjonijiet tal-XL COSAC li sar f’Pariġi fl-4 ta’ Novembru 
2008, partikolarment punt 1

– wara li jikkonsidra r-Regola 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li jikkonsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u l-Kumitat dwar l-Iżvilupp (A6-0000/2008),

A. billi l-aħħar riżoluzzjoni adottata mill-Parlament dwar il-kwestjoni tar-relazzjonijiet mal-
parlamenti nazzjonali ġejja mill-2002 u għalhekk wasal iż-żmien għal eżami mill-ġdid,

                                               
1 Adottat skont ir-rappport A5-0023/2002 tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali (ir-rapport ta’ 
Napolitano) (ĠU C 284 E, 21.11.2002, p. 322.).
2 ĠU C 154, 2.7.2003, p. 1.
3 Kien hemm qbil dwarhom waqt il-Konferenza tal-Kelliema tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa f’The 
Hague fit-2-3 tal-Lulju 2004.



PE415.140v01-00 4/10 PR\750735MT.doc

MT

B. billi r-relazzjonijiet tjiebu b’mod konsiderevoli u kienu diversifikati f’dawn l-aħħar snin u 
għadd dejjem jiżdied ta’ attivitajiet qed isiru fil-livell tal-parlamenti kollha kemm huma 
kif ukoll fil-livell ta’ kumitati parlamentari,

C. billi l-iżvilupp fil-ġejjieni tar-relazzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-merti u n-nuqqas 
ta’ merti tad-diversi prattiċi eżistenti, 

D. billi d-drittijiet il-ġodda mogħtija lill-parlamenti nazzjonali taħt it-Trattat ta’ Lisbona, 
partikolarment wara li jkun ikkonsidrat il-prinċipju ta’ sussudjarjetà, jinkuraġġihom 
sabiex jinvolvu ruħhom mill-bidu fil-proċess tat-tfassil ta’ politka fil-livell tal-Unjoni,

E. billi l-forom kollha ta’ koperazzjoni interparlamentari għandhom ikunu f’armonija ma’ 
żewġ prinċipji bażiċi: aktar effiċjenza u demokratizzazzjoni parlamentari,

F. billi l-kompitu u l-funzjoni ewlenija tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali 
jkunu li jieħdu sehem fit-tfassil ta’ deċiżjonijet leġiżlattivi u jeżaminaw l-għażliet, b’mod 
rispettiv, fil-livell nazzjonali u Ewropew, billi dan ma jagħtix koperazzjoni mill-qrib 
għall-ġid komuni superfluwu, partikolarment fir-rigward tat-traspożizzjoni tal-liġi tal-
Unjoni fil-liġi nazzjonali, 

G. billi jkun xieraq li jkunu żviluppati linji gwida poltiċi li abbażi tagħhom ir-rappreżentanti 
u l-korpi tal-Parlament Ewropew ikunu jistgħu jiddeterminaw azzjoni fil-futur fir-rigward 
tar-relazzjonijiet tiegħu ma’ parlamenti nazzjonali,  

Il-kontribuzzjoni li saret bit-Trattat ta’ Lisbona għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet

1. Jilqa’ d-drittijiet il-ġodda tal-parlamenti nazzjonali taħt it-Trattat ta’ Lisbona, li jkabbar ir-
rwol tagħhom fil-proċess politiku tal-Unjoni Ewropea; jikkonsidra li dawn id-drittijiet 
jistgħu jinqasmu fi tliet kategoriji:

Dritt li joġġezzjona għal:

– leġiżlazzjoni mhux konformi mal-priniċipju ta’ sussidjarjetà, permezz tal-proċeduri 
tal-“karta s-safra” u “l-karta l-oranġjo”;

– tibdil fit-Trattat fil-proċedura simplifikata;

– miżuri ta’ koperazzjoni ġudizzjali fl-affarijiet tal-liġi ċivili (liġi tal-familja);

– ksur tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, billi titressaq azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
(jekk tkun permessa bil-liġi nazzjonali);

Dritt li jipparteċipa:

– f’funzjonament floku tal-Unjoni (regolament ġenerali);

– fil-kontroll tal-Europol u Eurpjust flimkien mal-Parlament Ewropew;

– f’konvenzjonijiet relatati ma’ tibdil ta’ Trattati;
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Dritt li jkun mgħarraf dwar:

– l-evalwazzjonijiet ta’ politiki mwettqa fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja;

– il-proċeduri tal-Kumitat Konġunt dwar is-Sigurtà Interna;

– proposti sabiex ikunu emendati t-Trattati;

– l-applikazzjonijiet sabiex jingħaqdu membri fl-Unjoni;

– reviżjonijiet simplifikati tat-Trattat (sitt xhur minn qabel);

– proprosti għal miżuri li jissupplimentaw it-Trattat;

Relazzjonijiet kurrenti

2. Jinnota b’sodisfazzjon li r-relazzjonijiet tiegħu mal-parlamenti nazzjonali, fis-snin riċenti 
żviluppaw b’mod pożittiv, partikolarment permezz ta’ dawn il-forom ta’ attivitajiet 
konġunti li ġejjin:

– laqgħat tal-Kumitat Konġunt regolari tal-anqas darbtejn kull semestru, 

– laqgħat interparlamentari ad hoc fil-livell tal-kumitat bl-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-parlament tal-Istat Membru li jkollu l-presidenza tal-Kunsill;

– laqgħat interparlamentari fil-livell tal-presidenti tal-kumitati;

– koperazzjoni fil-livell tal-presidenti tal-parlament fi ħdan il-Konferenza tal-Kelliema 
tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea;

– żjarat minn membri tal-parlamenti nazzjonali lill-Parlament Ewropew sabiex jieħdu 
sehem f’laqgħat ta’ kumitati speċjalizzati korrospondenti;

– laqgħat fi ħdan il-gruppi jew partiti politiċi fil-livell Ewropew fejn jitlaqqgħu 
politikanti mill-Istati Membri kollha ma’ Membri tal-Parlament Ewropew;

Relazzjonijiet fil-ġejjieni

3. Huwa tal-opinjoni li għandhom ikunu żviluppati forom ġodda ta’ djalogu pre- u post-
leġiżlattiv bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali;

4. Iqis bħala meħtieġ li jappoġġja l-parlamenti nazzjonali fl-iskrutinju tagħhom tal-abbozz 
tal-leġiżlazzjoni qabel il-kunsiderazzjoni tiegħu permezz tal-leġiżlatura tal-Unjoni;

5. Jiddikjara li Laqgħat bilaterali regolari tal-Kumitat Konġunt ta’ kumitati speċjalizzati 
korrispondenti u laqgħat interparlamentari ad hoc fil-livell tal-kumitat, li jsiru fuq stedina 
tal-Parlament Ewropew, jippermettu sabiex ikun hemm djalogu mill-bidu dwar biċċiet ta’ 
leġiżlazzjoni jew inizjattivi politiċi kurrenti jew previsti u għaldaqstant għandhom 
jinżammu u jkunu żviluppati b’mod sistematiku f’netwerk permanenti ta’ kumitati 
korrispondenti; jemmen li tali laqgħat jistgħu jsiru qabel jew wara laqgħat ta’ kumitat 
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bilaterali ad hoc sabiex jittrattaw problemi speċifiċi nazzjonali;

6. Josserva li konferenzi tal-presidenti tal-kumitati speċjalizzati tal-Parlament Ewropew u 
tal-parlamenti nazzjonali, bħal pereżempju l-laqgħat tal-presidenti tal-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, minħabba 
l-għadd limitat ta’ parteċipanti, huma għodda effiċjenti sabiex tinqasam l-informazzjoni u 
għall-iskambju tal-ideat;

7. Huwa tal-opinjoni li forom ta’ koperazzjoni differenti minn dawn imsemmija hawn fuq 
jistgħu jkunu ta’ kontribut effettiv għall-ħolqien ta’ spazju politiku Ewropew u għandu 
jkun żviluppat aktar u diversifikat;

8. Lest li jilqa’ f’dan il-kuntest innovazzjonijiet fil-livell tal-parlamenti nazzjonali, bħal 
pereżempju jagħti d-dritt lill-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu mistiedna darba fis-
sena sabiex jitkellmu f’seduti plenarji tal-parlamenti nazzjonali, li jipparteċipaw fil-
laqgħat tal-kumitati tal-affarijiet Ewropej fuq bażi konsultattiva, li jipparteċipaw f’laqgħat 
ta’ kumitati speċjalizzati kull meta huma jiddiskutu biċċiet tal-leġiżlazzjoni relevanti tal-
Unjoni Ewropea jew li jieħdu sehem f’laqgħat tal-gruppi politiċi rispettivi fuq bażi 
konsultattiva;

9. Jirrakkomanda li jkun hemm eżami tal-possibiltà li jingħataw fondi lill-kumitati 
speċjalizzati sabiex jorganizzaw laqgħat ma’ kumitati korrispondenti tal-parlamenti 
nazzjonali;

10. Jemmen li poteri akbar tal-parlamenti nazzjonali fir-rigward tal-konformità mal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà, kif hemm stipulat fit-Trattat ta’ Lisbona, jippermettu sabiex il-
leġiżlazzjoni Ewropea tkun influwenzata u eżaminata mill-bidu u dan ikun ukoll ta’ 
kontribut għat-tfassil tal-liġijiet fil-livell tal-Unjoni Ewropea;

11. Jiddikjara li parlamenti nazzjonali għall-ewwel darba qed jingħataw rwol definit fl-
affarijiet Ewropej li huwa distint minn dak tal-gvernijiet nazzjonali tagħhom u li jressaq 
lill-Unjoni aktar qrib iċ-ċittadin;

12. Ifakkar li kontroll fuq il-gvernijiet nazzjonali mill-parlamenti nazzjonali għandu jkun 
eżerċitat, l-ewwel u qabel kollox skont ir-regoli kostituzzjonali relevanti;

13. Jenfasizza l-fatt li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti meta wieħed jiġi 
għall-implimentazzjoni tal-liġi Ewropea u li mekkaniżmu għall-iskambju tal-aqwa prattiċi 
f’dan il-qasam ikun ta’ importanza kbira;

14. Josserva f’dan il-kuntest li l-ħolqien ta’ pjattaforma elettronika għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn il-parlamenti, is-sit elettroniku IPEX, jirrappreżenta pass kbir ’l 
quddiem peress li dan jippermetti li l-proċess ta’ implimentazzjoni jkun kontrollat il-ħin 
kollu;

Ir-rwol tal-COSAC

15. Huwa tal-opinjoni li r-rwol tal-COSAC fil-ġejjieni jkollu jkun definit b’koperazzjoni mill-
qrib bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, u li l-COSAC, b’konformità 
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mal-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea li huwa anness 
fit-Trattat ta’ Amsterdam, għandu primarjament jibqa’ forum għall-iskambju ta’ 
informazzjoni u dibattitu dwar kwestjonijiet politiċi u l-aqwa prattiċi ġenerali fir-rigward 
tal-eżami tal-gvernijiet nazzjonali4; jikkonsidra li l-informazzjoni u d-dibattitu għandhom 
ikunu ffokati fuq attivitajiet leġiżlattivi li jirrigwardaw il-qasam tal-libertà, sigurtà u 
ġustizzja u fir-rigward tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà fil-livell tal-Unjoni Ewropea;

16. Huwa determinat li jaqdiI r-rwol tiegħu b’mod totali, sabiex iwettaq ir-responsabiltajiet 
tiegħu fir-rigward tal-funzjonament tal-COSAC u biex ikompli joffri appoġġ tekinku lis-
segretarjat tal-COSAC u lir-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali;

17. Ifakkar li l-attivitajiet tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali fi ħdan il-
COSAC għandhom ikunu kumplimentari u m’għandhomx ikunu frammentati jew abbużati 
minn barra;

18. Jemmen li l-kumitati speċjalizzati tiegħu għandhom ikunu involuti b’mod aktar qawwi fit-
tħejjija u fir-rappreżentazzjoni tal-laqgħat tal-COSAC; jikkonsidra li d-delegazzjoni 
tiegħu għandha tkun immexxija mill-president tal-Kumitat tiegħu dwar l-Affarijiet 
Kostituzzjonali u għandha tinkludi l-presidenti u r-rapporteurs tal-kumitati speċjalizzati li 
jkunu qed jieħdu ħsieb l-affarijiet li huma fl-aġenda tal-laqgħa tal-COSAC in kwestjoni;

19. Jipprevedi kontrol aktar sistematiku tad-djalogu pre-leġiżlattiv bejn il-parlamenti 
nazzjonali u l-Kummissjoni (l-hekk imsejħa “inizjattiva ta’ Barroso”) sabiex ikun 
mgħarraf dwar il-pożizzjoni tal-parlamenti nazzjonali mill-bidu tal-proċess leġiżlattiv;

20. Jagħti struzzjonijiet lill-Presidenti tiegħu sabiex iressaq din ir-riżolizzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

                                               
4 Ara l-linji gwida għar-relazzjonijiet bejn il-gvernijiet u l-Parlamenti dwar kwestjonijiet tal-Komunità (standards 
minimi istruttivi) li għalihom saret referenza hawn fuq.
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ĠUSTIFIKAZZJONI

I. Żvilupp tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali

Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali sal-ewwel votazzjoni 
diretta tad-delegati kienu f’ċerta manjiera "organiċi" meta l-Membri tal-Parlament kienu ġew 
mibgħuta mill-parlamenti nazzjonali. Permezz tal-votazzjoni diretta din il-konnessjoni 
twarrbet u wieħed jistaqsi kif tista’ jew għandha tkun imfassla din ir-relazzjoni għall-ġejjieni. 
Wara perjodu itwal li fih kienu stabbiliti kuntatti individwali mingħajr qafas regolatorju, 
permezz tat-Trattat ta’ Maastricht sar għall-ewwel darba t-tentattiv sabiex ikunu strutturati r-
relazzjonijiet reċiproċi. F’żewġ dikjarazzjonijiet dwar it-Trattat kien enfasizzat li l-parlamenti 
nazzjonali, fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità għandhom ir-rwol li jkunu mgħarrfa 
mill-gvernijiet fil-waqt dwar xi proposta ta’ leġiżlazzjoni u tkun offruta koperazzjoni bejn il-
parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew5.  Dawn jistgħu jkunu jeżistu fost l-oħrajn fit-
twettiq ta’ laqgħat regolari u fl-għoti ta’ faċilitajiet reċiproċi.

Fl-istess perjodu ngħata bidu għall-konferenza tal-Kumitati għall-Komunità u għall-Affarijiet 
Ewropej tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea (COSAC) li tiltaqa’ kull sitt xhur bil-
parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew, sabiex ikun hemm skambju b’mod partikolari ta’ 
esperjenzi u ‘l-aħjar prattika’ bil-kontroll tal-gvernijiet nazzjonali fir-rigward ta’ kwestjonijiet 
politiċi Ewropej. Il-COSAC tista’ toffri ‘kontribuzzjonijiet’ lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, li madanakollu ma jobbligawx lill-parlamenti parteċipanti. Il-
parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew tkun rappreżentata permezz ta’ delegazzjoni 
magħmula minn sitt membri, fejn tnejn minnhom ikunu viċi-presidenti tal-Bureau, sabiex 
dawn jieħdu ħsieb ir-relazzjonijiet tal-parlamenti nazzjonali.

Il-Protokoll dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fir-rigward tat-Trattat ta’ Amsterdam 
ifformalizza din il-pożizzjoni attwali u taha importanza kbira fil-liġi tat-Trattat. Il-Protokoll 
iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali sabiex jieħdu sehem b’mod aktar intensiv f’attivitajiet tal-
Unjoni u jesprimu l-ideat tagħhom dwar suġġetti li jikkonċernaw lilhom b’mod partikolari.
Dan jippjana għal dan il-għan li d-dokumenti tal-Kummissjoni jgħaddu b’pass mgħaġġel u 
perjodu ta’ sitt ġimgħat qabel ma l-Kunsill ikun jista’ jibda bil-konsultazzjoni tat-test.

"Id-Dikjarazzjoni għall-Ġejjieni tal-Unjoni" adottata fil-Konferenza ta’ Nizza tippjana li l-
parlamenti nazzjonali ser jieħdu sehem f’dibattitu estensiv, li fih fost l-oħrajn ikun iċċarat "ir-
rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-arkitettura tal-Ewropa". Konsegwentement, wieħed mill-
ħdax-il grupp ta’ ħidma li rriżultaw mill-Konvenzjoni Ewropea kien involut billi kellu r-rwol 
ta’ parlamenti nazzjonali. Fir-rapport aħħari tagħhom il-grupp ta’ ħidma kien tal-opinjoni li l-
parlamenti nazzjonali fis-setgħa tagħhom għandhom jużaw ir-riżorsi disponibbli kollha sabiex 
jinfluwenzaw lill-Kunsill permezz tal-gvernijiet tagħhom. L-"ankrar" tal-Unjoni fl-Istati 
Membri tkun affari tal-parlamenti nazzjonali. Ir-relazzjoni mal-Parlament Ewropew ma tkunx 
waħda ta’ kompetizzjoni. Ir-rwol ta’ wieħed u dak ta’ ieħor ikun differenti, iżda jaqsmu 

                                               
5  Dikjarazzjonijiet 13 u 14
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bejniethom l-għan komuni, li l-Unjoni tkun aktar qrib iċ-ċittadini u b’din il-manjiera 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-leġittimità demokratika tal-Unjoni. 6

Fis-sena 2002 il-Parlament Ewropew iddedika rapport dettaljat għar-relazzjonijiet tiegħu mal-
parlamenti nazzjonali. 7 Huwa sostna, li t-tħassib espress fil-parlamenti ta’ kull stat 
individwali b’konnessjoni mal-Unjoni Ewropea jitlob stabbiliment aħajr u aktar ċar tas-
setgħat tagħhom fil-konfront tal-gverninjiet attwali u tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, b’mod 
partikolari, għandha tkun imwettqa koperazzjoni aktar mill-qirb u aktar effiċjenti bejn il-
parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. 8 Il-parlamentarizzazzjoni tal-Unjoni għandha 
tkun imwaqqfa fuq żewġ pilastri: min-naħa fuq it-tkabbir tas-setgħat tal-Parlament Ewropew 
b’relazzjoni mad-Deċiżjonijiet kollha tal-Unjoni u min-naħa l-oħra fuq it-tisħiħ tas-setgħat 
tal-parlamenti nazzjonali b’relazzjoni mal-gvernijiet attwali tagħhom. 9 F’dak li jikkonċerna l-
parti prattika tar-relazzjonijiet, il-Parlament Ewropew ippropona li l-koperazzjoni bejn il-
kumitati attwali fl-oqsma kollha tal-integrazzjoni Ewropea tkun żviluppata aktar u 
sistematizzata, fost l-oħrajn, fil-qasam tal-politika komuni tal-affarijiet barranin u tas-sigurtà, 
tal-unjoni ekonomoika u dik monetarja, taz-zona tal-libertà, tas-sigurtà u tal-liġi u tal-
kwestjonijiet kostituzzjonali. 10

Fil-Protokolli għat-Trattat tal-Kostituzzjoni dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea u dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità ġiet mogħtija l-
opportunità għall-ewwel darba lill-parlamenti nazzjonali li jipparteċipaw f’eżami ta’ proposta 
għal leġiżlazzjoni fir-rigward taż-żamma tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà jekk terz tal-parlamenti 
joffru kontribut (il-proċedura tal-"karta s-safra"). Fl-istess Protokolli dwar it-Trattat ta’ 
Lisbona, magħruf ukoll bħala t-Trattat ta’ Riforma, dan id-dritt, bil-possibbiltà ta’ 
maġġoranza tal-parlamenti u maġġornaza fil-Parlament Ewropew kif ukoll maġġoranza ta’ 
55% tal-Membri tal-Kunsill, iwaqqa’ l-proposta għal leġizlazzjoni (il-proċedura tal-"karta l-
ħamra"). Din in-novità taffettwa wkoll ir-relazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-parlamenti 
nazzjonali, peress li dan għandu perjodu stipulat ta’ tmien ġimgħat, qabel ma hu jkun jista’ 
jikkonkludi l-konsultazzjonijet tiegħu għal proposta u qabel ma jkun ikkonsidra f’dan il-
perjodu opinjonijiet ġustifikati mgħoddija lilu. Barra minn hekk huwa adatta r-Regoli ta’ 
Proċedura għall-kundizzjonijiet il-ġodda. Jekk is-sinifikat prattiku ta’ din il-faċilità ġdida 
jimmanifesta ruħu wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, din tieħu sinifikat "simboliku" 
mhux daqshekk bi stima baxxa, peress li l-parlamenti nazzjonali għall-ewwel darba se jkunu 
rikonoxxoti uffiċjalment bħala "parteċipanti fil-livell tal-Unjoni"

II. Konklużjonijiet

Liema konklużjonijiet jistgħu joħorġu mill-iżvilupp rappreżentat tar-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali? L-ewwel u qabel kollox għax m’hemmx aktar 
antagoniżmu. Il-Parlament Ewropew affronta r-rwol ta’ importanza dejjem tiżdied tal-
parlamenti nazzjonali mhux biss b’mod favorevoli, iżda appoġġjah b’mod attiv. Barra minn 
                                               
6 Dokument CONV 35302 tat-22 ta’ Ottubru, 2002, Paġni 2 u 3
7 Riżoluzzjoni tas-7.2.2002, Rapport A5-0023/2002 tal-Kumitat għall-Kwestjonijiet Kostituzzjonali, Rappotreur 
Giorgio Napolitano
8  Numru 1. tar-Riżoluzzjoni
9  Numru 3. tar-Riżoluzzjoni
10 Numru 13 tar-Riżoluzzjoni
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hekk il-parteċipanti identifikaw li huma jistgħu jaslu biss għall-kumplimentarjetà tal-
azzjonijet tagħhom għal żieda ta’ kontroll parlamentari tal-eżekuttiv kemm fil-livell tal-
Unjoni kif ukoll fil-livell tal-Istati Membri. Il-membri tal-Parlament Ewropew u tal-
parlamenti nazzjonali jkollhom x’jaqsmu mal-istess ministri, kemm fil-kapaċità tagħhom 
bħala rappreżentanti tal-gvern jew fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti tal-Kunsill tal-
Ministri. Xogħol ripetut ta’ attivitajiet u kompetizzjonijiet għandhom hawnhekk ikunu evitati. 
Ir-relazzjonijiet għandhom jitwettqu f’koperazzjoni li għandha tkun aktar strutturata iżda 
mhux neċessarjament aktar formalizzata. L-abbozz ta’ riżoluzzjoni li jippreċedi dan it-test fih 
għadd ta’ proposti prattiċi għal dan il-għan. Mill-banda l-oħra, koperazzjoni interparlamentari 
m’għandhiex twassal għal interferenzi fil-liġijiet tal-Parlament relatati mas-setgħa tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet. Kull forma ta’ koperazzjoni interparlamentari għandha tkun deliberattiva 
fin-natura tagħha, ma jkun fiha l-ebda deċiżjoni fir-rigward taċ-ċikli ta’ deċiżjonijiet eżistenti 
tal-Unjoni u tkun karatterizzata ma’ rikonoxximent reċiproku ta’ parlamenti u membri tal-
parlament bħala mera tas-soċjetà11.

                                               
11 Andreas Maurer, It-Trattat ta’ Lisbona : Għażliet ġodda għal u xejriet riċenti ta’ koperazzjoni 
interparlamentari, Id-diskors sar waqt il-konferenza annwali tal-korrispondenti taċ-Ċentru Ewropew għar-
Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, Brussell, 9 ta’ Ottubru 2008, paġna 7
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