
169. Il-Prim Ministru jipproponi: 

  
BILLI, ladarba t-Trattat ta’ Lisbona daħal fis-seħħ wara l-elezzjonijiet tal-
ParlamanetEwropew tal-4 sas-7 ta’ Ġunju 2009, u kif previst bid-dikjarazzjoni adottata 
mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tal-l1 u t-12 ta’ Diċembru 2008 u bil-ftehim 
politiku li ntlaħaq mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tat-18 u d-19 ta’ Ġunju 2009, 
jeħtieġ li jiġu stabbiliti disposizzjonijiet transitorji dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew sal-aħħar tal-leġislatura 2009-2014; 
  
BILLI, dawn id-disposizzjonijiet transitorji għandhom jippermettu lil dawk l-Istati Membri, 
li n-numru tagħhom ta’ membri tal-Parlament Ewropew kien ikun akbar kieku t-Trattat ta’ 
Lisbona kien fis-seħħ meta saru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ Ġunju 2009, 
ikollhom in-numru xieraq ta’ siġġijiet addizzjonali u jimlewhom; 

  
BILLI, għal dan il-għan il-Protokoll (Nru. 36) fuq Disposizzjonijiet Transitorji anness 
mat-Trattat ta' Lisbona ġie emendat permezz ta’ Protokoll sabiex ikun permess li għall-
perjodu li fadal bejn id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dak il-Protokoll u t-tmiem tal-leġislatura tal-
Parlament Ewropew 2009-2014, jinħolqu t-18-il siġġu addizzjonali previsti għall-Istati 
Membri kkonċernati bil-ftehim politiku li ntlaħaq mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu tat-
18 u d-19 ta’ Ġunju 2009; 
  
BILLI dan il-Protokoll għandu jiġi ratifikat mill-Partijiet Kontraenti Għolja, skont ir-
rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi tagħhom u l-istrumenti ta’ ratifika għandhom jiġu 
depożitati mal-Gvern tar-Repubblika Taljana; 
  
BILLI dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ, jekk ikun possibbli, fl-1 ta’ Diċembru 2010, 
bil-kondizzjoni li jkunu ġew depożitati l-istrumenti ta’ ratifika kollha, jew, fin-nuqqas ta’ 
dan, fl-ewwel jum tax-xahar wara d-depożitu tal-istrument ta’ ratifika mill-Istat firmatarju li 
jieħu dan il-pass l-aħħar; 
  
BILLI bis-saħħa tal-artikolu 2 (2) tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea (Kap. 460), il-Prim 
Ministru jista' jagħmel Ordni sabiex trattat speċifikat jitqies bħala ħaġa waħda mat-Trattat 
imsemmi taħt l-istess Att; u peress li l-istess artikolu jipprovdi li l-ebda Ordni bħal dak ma 
jista' isir qabel ma abbozz tiegħu jkun approvat b’riżoluzzjoni tal-Kamra wara li tali 
riżoluzzjoni tkun ġiet sottomessa għall-eżami mill-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet 
Barranin u Ewropej (jew dak il-Kumitat Permanenti li minn żmien għall-ieħor jissostitwixxi 
l-istess Kumitat); 
  
GĦALHEKK din il-Kamra, wara li l-mozzjoni ġiet sottomessa lill-Kumitat Permanenti għall-
Affarijiet Barranin u Ewropej, tirriżolvi li: 
  
TAPPROVA l-abbozz tal-Ordni tal-2010 dwar il-Protokoll li emenda Protokoll (Nru. 36) fuq 
Disposizzjonijiet Transitorji li kopja tiegħu hija annessa ma’ din ir-riżoluzzjoni bħala 
‘Dokument A’. 
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(Dok. A) 

ABBOZZ 

ATT DWAR L-UNJONI EWROPEA 

(KAP. 460) 

  
  

Ordni tal-2010 dwar il-Protokoll li emenda Protokoll (Nru. 36) fuq Disposizzjonijiet 
Transitorji 
  
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bis-subartikolu (2) tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea, il-Prim 
Ministru għamel dan l-Ordni li ġej - 

  
1.         It-Titolu ta’ dan l-Ordni huwa Ordni tal-2010 dwar il-Protokoll li emenda Protokoll 
(Nru. 36) fuq Disposizzjonijiet Transitorji 

  
2.         F’dan l-Ordni, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort’oħra- 

  
‘L-Att’ ifisser l-Att dwar l-Unjoni Ewropea 

  
‘Il-Protokoll’ ifisser il-Protokoll li emenda l-Protokoll (Nru. 36) fuq disposizzjonijiet 
transitorji anness mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat fuq l-Operat tal-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika; 
  
3.         Għall-iskopijiet tas-subartikolu (2) tal-artikolu 2 tal-Att huwa b’dan iddikjarat illi l-
Protokoll għandu jitqies bħala ħaġa waħda mat-Trattat malli l-Protokoll jidħol fis-seħħ 
bejn il-pajjiżi kollha firmatarji tiegħu, kif provdut fil-paragrafu 2 tal-Protokoll. 

 


