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Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità 
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

Il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 20061 jippermetti l-mobilizzazzjoni tal-Istrument 
tal-Flessibilità sabiex ikun possibbli l-finanzjament ta' nfiq identifikat b'mod ċar li ma jistax 
jiġi ffinanzjat fil-limiti disponibbli għal intestatura waħda jew aktar tal-qafas finanzjarju 
multiannwali. 

Għall-baġit tal-2009, huwa meħtieġ infiq addizzjonali, lil hinn mil-limiti tal-intestatura 4. 
Huwa għalhekk propost li jiġi mmobilizzat l-Istrument tal-Flessibilità f'konformità mal-punt 
27 tal-Ftehim Interistituzzjonali.  

L-ammonti li għandhom jiġu mmobilizzati huma: 

– EUR 420 miljun għall-finanzjament tal-faċilità għal rispons rapidu għaż-żieda qawwija fil-
prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Iż-żewġ dirgħajn tal-awtorità baġitarja huma mfakkra li l-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea m'għandhiex issir aktar tard mill-pubblikazzjoni tal-baġit 
tal-2009. 
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Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja 
soda2, u b'mod partikulari l-punt 27 tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni3, 

Billi, fil-laqgħa ta' konċiljazzjoni tal-21 ta' Novembru 2008, iż-żewġ dirgħajn tal-awtorità 
baġitarja qablu li jimmobilizzaw l-Istrument ta' Flessibilità sabiex jikkumplimentaw il-
finanzjament tal-baġit 2009, lil hinn mil-limiti tal-intestatura 4, ta' EUR 420 miljun għall-
finanzjament tal-faċilità għal rispons rapidu għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

IDDEĊIDEW DAN LI ĠEJ:  

Artikolu 1 

Għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 (minn hawn 'il quddiem 
imsejjaħ "il-baġit tal-2009"), l-istrument tal-flessibilità għandu jintuża biex jipprovdi s-
somma ta' EUR 420 miljun f'approprjazzjonijiet għall-impenji. 

Dan l-ammont għandu jintuża sabiex jikkumplimenta l-finanzjament tal-faċilità għal rispons 
rapidu għaż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Artikolu 2 

Din id-deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Magħmul fi Brussell,  

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 
Il-President Il-President 
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