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Sur President, 
 
It-Trattat ta' Liżbona, li jidħol fis-seħħ illum, jipprapreżenta progress maġġuri fir-
rigward tar-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Għall-ewwel 
darba, dan it-Trattat joħroġ biċ-ċar li "l-Parlamenti nazzjonali jikkontribwixxu b'mod 
attiv għall-iffunzjonar tajjeb tal-Unjoni", u għalhekk jirrikonoxxi l-importanza ċentrali 
tal-Parlamenti nazzjonali fl-istruttura demokratika tal-UE. It-Trattat jenfasizza dan l-
approċċ billi jieħu għadd ta' passi speċifiċi li jsaħħu r-rwol tal-Parlamenti nazzjonali.  
 
Aħna konvinti li r-rwol tal-40 Kamra sejjer jikkontribwixxi biex l-Unjoni Ewropea ssir 
aktar demokratika u aktar trasparenti. Kif taf, din il-Kummissjoni dejjem iddefendiet il-
fatt li l-Parlamenti nazzjonali jkollhom rwol aktar b'saħħtu. Aħna u l-kollegi tagħna 
kellna iżjed minn 500 laqgħa ma' Parlamenti nazzjonali u mar-rappreżentanti tagħhom 
minn meta ħadna l-kariga fl-2005. Fl-2006, aħna waqqafna mekkaniżmu għal djalogu 
politiku biex jiddaħħal fis-seħħ kanal privileġġat ta' komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni 
u l-Parlamenti nazzjonali. Aħna grati għat-tweġiba entużjasta tal-Parlamenti nazzjonali 
għal dan il-mekkaniżmu.  
 
Issa l-Kummissjoni qiegħda ddaħħal fis-seħħ il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet ewlenin ġodda tat-Trattat, u jiġifieri l-artikoli 70, 85, 88 u 352 
TFUE, kif ukoll partijiet tal-Protokolli 1 u 2 li fir-rigward tagħhom tħoss li għandha 
responsabbiltà partikolari. Il-mekkanżimu ġdid li jagħti rwol partikolari ta' skrutinju tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà lill-Parlamenti nazzjonali huwa ta' sinifikat partikolari.  
 
L-ewwel u qabel kollox, aħna nixtiequ nenfasizzaw li l-Kummissjoni tqis dan il-
mekkaniżmu bħala parti minn relazzjoni politika usa' bejn il-Kummissjoni u l-Parlamenti 
nazzjonali, li għandu jiġi applikat flimkien mad-djalogu politiku, li naturalment ser isir 
fil-ġejjieni. Din hija opportunità li għandha tintlaqa' mill-qalb biex jittejjeb il-proċess ta' 
formulazzjoni tal-politika u l-applikazzjoni effettiva ta' dan il-prinċipju ċentrali tat-
Trattat.  
 
Il-Kummissjoni tinsab impenjata li tiżgura li dan il-mekkaniżmu jitħaddem b'mod 
trasparenti u effettiv. Aħna grati għall-kontributi tal-Parlamenti nazzjonali f'kuntatti li 
saru fil-COSAC u f'fora oħrajn, li kienu komponent essenzjali fir-riflessjonijiet tagħna.  
Aħna konna qegħdin nivvalutaw kif dan l-għan ikun jista' jinkiseb bl-aħjar mod, u fl-
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anness għandek issib dokument li jistabbilixxi l-proċeduri li ser jiddaħħlu fis-seħħ, biex 
is-sistema tkun tista' tibda topera minnufih hekk kif jiġu adottati l-ewwel proposti li 
jaqgħu fl-ambitu tal-mekkaniżmu. Ċertament, jista' jkun li tinqala' l-ħtieġa li dawn il-
proċeduri jiġu adottati fil-ġejjieni b'kunsiderazzjoni tal-esperjenza prattika tagħna lkoll 
matul ix-xhur li ġejjin.   
 
Aħna ċerti li t-Trattat jiftaħ il-bieb għal approfondiment ulterjuri tar-rwol attiv u 
kostruttiv tal-Parlamenti nazzjonali fit-tfassil tal-politika Ewropew u ninsabu ħerqana li 
nintensifikaw il-kuntatti u l-iskambji ta' bejnietna u li niżviluppaw is-sħubija politika 
tagħna. 
 
 
Dejjem tiegħek, 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Anness 
 
 
 

ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦAT-TĦADDIM TAL-MEKKANIŻMU TAL-KONTROLL TAS-
SUSSIDJARJETÀ TAĦT IL-PROTOKOLL NRU 2 TAT-TRATTAT TA' LIŻBONA 

 
 
Hemm xi kwistjonijiet prattiċi li jeħtieġ li jiġu ċċarati ma' kull Kamra sabiex jiġi 
żgurat li l-mekkaniżmu jopera mingħajr diffikultajiet.  

• L-ewwel nett, nixtiequ nitolbu konferma dwar il-lingwa/i li biha/bihom il-Kamra 
tiegħek tixtieq tirċievi d-dokumenti tal-Kummissjoni u f'liema indirizz 
elettroniku, preferibbilment kaxxa postali funzjonali, fejn tippreferi li l-
Kummissjoni tibgħat dawn id-dokumenti.  

• It-tieni, inkunulek grati jekk tgħarrafna dwar kif nistgħu niżguraw li l-
opinjonijiet motivati li tirċievi l-Kummissjoni jirrapreżentaw l-opinjoni 
stabbilita tal-Kamra tiegħek. 

 
 

It-trażmissjoni ta' dokumenti: 
 
Il-Kummissjoni ser tibgħat id-dokumenti ta' konsultazzjoni u l-abbozzi ta' atti 
leġiżlattivi kollha tagħha lill-Parlamenti nazzjonali b'mod elettroniku, fl-istess waqt li 
dawn jintbagħtu lill-Parlament Ewropew u/jew lill-Kunsill. F'dawn it-trażmissjonijiet 
l-IPEX ser jiġi inkluż bħala kopja. Il-verżjonijiet lingwistiċi differenti, kif mitluba 
minn kull Kamra, ser jintbagħtu suċċessivament, skont id-disponibbiltà tagħhom.  
 
L-abbozzi tal-atti leġiżlattivi li jaqgħu fl-ambitu tal-mekkaniżmu ta' kontroll tas-
sussidjarjetà, jiġifieri l-abbozzi tal-atti leġiżlattivi kollha fil-qasam ta' kompetenzi 
maqsuma, ser ikunu akkumpnjati minn ittra ta' trażmissjoni ("lettre de saisine"), li 
ssemmi b'mod espliċitu l-proċedura msemmija fil-Protokoll Nru 2 li tispeċifika l-
iskadenza kkonċernata.  
 
Fi tmiem kull ġimgħa, il-Kummissjoni ser tibgħat lista li tirrikapitola d-dokumenti li 
jkunu ntbagħtu lil kull Parlament nazzjonali matul il-ġimgħa ta' qabel. Il-
Kummissjoni ser tibgħat dawn il-listi ta' rikapitolazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-IPEX għall-informazzjoni tagħhom. Jekk il-Parlament nazzjonali 
jinduna li ma jkunx irċieva d-dokumenti kollha msemmija fil-lista, għandu jgħarraf 
minnufih lill-Kummissjoni, li mbagħad għandha terġa' tibgħat id-dokumenti 
inkwistjoni. Fil-każ li l-ebda Parlament nazzjonali ma jagħti reazzjoni fi żmien 3 
ijiem ta' ħidma, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-dokumenti inklużi fil-lista ta' kull 
ġimgħa jkunu ġew irċevuti. Din il-lista ta' kull ġimgħa għandha tissostitwixxi rċevuta 
ta' konferma għal kull wieħed mid-dokumenti li jintbagħat mill-Kummissjoni.  
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Skadenzi 
 
L-iskadenza ta' tmien ġimgħat tibda minn meta tintbagħat il-lettre de saisine, li ser 
tintbagħat fl-istess waqt tat-trażmissjoni tal-aħħar verżjoni lingwistika ta' dokument 
partikolari. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-IPEX ser ikunu informati fl-istess 
jum dwar it-trażmissjoni ta' dawn il-lettres de saisine.  

 
Jekk dokument li ma jasalx għand Parlament nazzjonali jħalli impatt fuq l-iskadenza 
msemmija fil-Protokoll Nru 2, il-Kummissjoni terġa' tistabbilixxi skadenza ġdida fuq 
bażi ad hoc, b'kunsiderazzjoni tad-dewmien rispettiv, u tgħarraf lill-Parlament 
nazzjonali b'dan. L-iskadenza oriġinali tibqa' tapplika għall-bqija tal-Parlamenti 
nazzjonali.  
 
Sabiex jiġu kkunsdrati l-vaganzi tas-sajf tal-Parlamenti nazzjonali, il-Kummissjoni 
tqis li x-xahar ta' Awwissu ma għandux jiġi kkunsidrat meta tiġi stabbilita l-iskadenza 
msemmija fil-Protokoll Nru 2. Referenza speċifika dwar dan ser tiġi inkluża b'mod 
sistematiku fil-lettre de saisine.  
 
 
L-ambitu tal-opinjonijiet tal-Parlamenti nazzjonali 
 
Billi l-mekkaniżmu ta' kontroll tas-sussidjarjetà ser jiġi applikat flimkien mad-djalogu 
politiku, li jkopri l-aspetti kollha tad-dokumenti li jintbagħtu lill-Parlamenti 
nazzjonali, u mhux biss il-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-Kummissjoni 
tistieden lill-Parlamenti nazzjonali biex, kemm jista' jkun, fl-opinjonijiet tagħhom 
jagħmlu distinzjoni bejn aspetti ta' sussidjarjetà u kummenti dwar is-sustanza tal-
proposta, u li jkunu kemm jista' jkun ċari fir-rigward tal-valutazzjoni tagħhom dwar 
il-konformità tal-proposta mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Madanakollu, naturalment 
il-Kummissjoni hija konxja bis-sħiħ mill-fatt li kull Parlament jagħżel il-metodu ta' 
ħidma tiegħu u kif ukoll il-format li bih jibgħat l-opinjonijiet motivati tiegħu lill-
Kummissjoni.  
 
 
Limiti 
 
Il-Kummissjoni dejjem ippreferiet interpretazzjoni politika ta' opinjonijiet li jaslu 
mingħand il-Parlamenti nazzjonali u għalhekk ser tqis kull opinjoni motivata li 
tqajjem oġġezzjonijiet dwar il-konformità ta' proposta leġiżlattiva mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà lejn il-limiti indikati fit-Trattat, anke jekk l-opinjonijiet motivati 
differenti jipprovdu motivazzjonijiet differenti dwar in-nuqqas ta' konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà jew jirreferu għal dispożizzjonijiet differenti tal-proposta.  
 
Il-Kummissjoni ser tanalizza kull opinjoni negattiva li tintbagħat lill-Kummissjoni 
sal-iskadenza ta' tmien ġimgħat u ser tivverfika jekk il-limitu jkunx intlaħaq jew le. 
Wara li tgħaddi l-iskadenza, il-Kummissjoni ser tipprovdi valutazzjoni politika tal-
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fajls li fir-rigward tagħhom ikun intlaħaq il-limitu u tikkonferma d-dħul fis-seħħ tal-
mekkaniżmu ta' kontroll tas-sussidjarjetà. Il-Parlamenti nazzjonali, il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-IPEX ser jiġu mgħarrfa b'dan. 
 
Jekk il-limiti ma jintlaħqux wara tmien ġimgħat jew jekk l-opinjonijiet jaslu wara li 
tkun għalqet l-iskadenza, il-Kummissjoni ser twieġeb lill-Parlamenti nazzjonali 
rispettivi fil-kuntest tad-djalogu politiku.  
 
L-opinjonijiet tal-Parlamenti nazzjonali li huma suġġetti għall-mekkaniżmu ta' 
kontroll tas-sussidjarjetà ser ikunu ppubblikati fuq il-websajt tal-Kummissjoni wara li 
tkun għalqet l-iskadenza ta' tmien ġimgħat. 
 
 
Analiżi tal-proposti 
 
Kemm fil-każ ta' proċedura ta' karta safra jew oranġjo, il-Kulleġġ ser jiddeċiedi jekk 
iżommx, jemendax jew jiritirax il-proposta leġiżlattiva inkwistjoni, filwaqt li jagħti r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu fil-forma ta' Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li 
sussegwentement ser tintbagħat lill-Parlamenti nazzjonali kollha, kif ukoll lil-
leġiżlatur u lill-IPEX. Fil-każ ta' proċedura tal-karta oranġjo, l-opinjonijiet motivati li 
jaslu mingħand il-Parlamenti nazzjonali dwar fajl partikolari ser ikunu annessi ma' 
din il-Komunikazzjoni.  

 
 
Tranżizzjoni 
 
Ta' min jinnota li l-proposti pendenti u l-proposti modifikati ma jkunux koperti mill-
ambitu tal-mekkaniżmu previst fil-Protokoll Nru 2. 
 

 
 


