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It-trasparenza u l-qsim ta’ informazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet 

Ewropej huma elementi essenzjali u utli sabiex il-parlamenti nazzjonali  jkunu jistgħu 

jaqdu d-dmir tagħhom fil-mansjoni tagħhom li jinfluwenzaw il-leġiżlazzjoni li ġejja mill-

Unjoni Ewropea.  

 

L-inizjattiva ta’ Barroso fl-2006 mhux biss tat l-opportunità lill-parlamenti nazzjonali li 

jkunu involuti mill-bidu nett fil-proċess leġiżlattiv tal-Unjoni Ewropea, iżda serviet biex 

ingħata sinjal ċar li  hemm bżonn li l-parlamenti nazzjonali jkunu involuti aktar f’dan il-

proċess ta’ leġiżlazzjoni. Dan ir-rwol ġie fformalizzat bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 

Liżbona fi tmiem l-2009. 

 

Minkejja li t-trilogi ma għandhomx bażi formali fit-trattati tal-Unjoni Ewropea, 

jikkostitwixxu fażi importanti fil-proċess leġiżlattiv Ewropew waqt li proposta 

leġiżlattiva tkun qed tinħema bejn iż-żewġ koleġiżlaturi. Spiss jiġri li f’dan l-istadju l-

proposta tkun inbidlet mhux ftit minn dik kif proposta oriġinarjament mill-Kummissjoni, 

u li tkun ġiet mgħoddija għall-iskrutinju tal-parlamenti.  

 

Għalkemm dawn il-laqgħat informali, u li jsiru fil-magħluq, jistgħu jwasslu biex b’mod 

prattiku jkun hemm ftehim aktar malajr bejn il-koleġiżlaturi, żgur ma humiex immexxija 

b’mod li jħaddmu l-prinċipji tajba tad-demokrazija u t-trasparenza. Dawn il-pinċipji huma 

essenzjali sabiex ikun hemm leġittimità demokratika tad-deċiżjonijiet kollha meħuda 

f’kull stadju tal-proċess.  

 

In-nuqqas ta’ trasparenza u informazzjoni waqt il-proċess leġiżlattiv huwa bla dubju sfida 

kbira għal kull min jixtieq isegwi mill-qrib il-proċess leġiżlattiv, inkluż il-parlamenti 

nazzjonali. Dan aktar u aktar għal parlamenti żgħar bħal ma huwa dak Malti sabiex bir-

riżorsi limitati li għandu jsegwi l-iżviluppi li jkunu qed iseħħu fid-diversi stadji tal-

proċess leġiżlattiv. 

 

Jaf wasal iż-żmien li ningħaqdu flimkien, anke fi gruppi żgħar ta’ ħidma, fejn flimkien 

niddeliberaw dwar l-iżviluppi reċenti li rajna fid-dimensjoni Ewropea tax-xogħol 

parlamentari sabiex nidentifikaw liema huma l-oqsma kkaratterizzati minn nuqqas ta’ 

leġittimità demokratika u x’azzjoni nistgħu nieħdu biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni. 

 

 

 

 


