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MA D-DA Q Q A T 'GĦ AJ N  
 

  Is-Semestru Ewropew: il-passi ewlenin fil-livell tal-UE  

 
 

1. Lejn l-aħħar tal-ħarifa, il-Kummissjoni Ewropea (KUMM) tippreżenta Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT), li jesponi l-punti li l-KUMM tqis li 

huma l-prijoritajiet tal-UE għaċ-Ċiklu tas-Semestru li jmiss, f'dak li għandu x'jaqsam mal-politiki dwar l-ekonomija, il-baġits u x-xogħol u riformi oħra 

intiżi biex jagħtu spinta lit-tkabbir u l-impjiegi. Il-KUMM tippubblika wkoll ir-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija (RMT), li jidentifika l-Istati 

Membri li jinsabu f'riskju ta' żbilanċi makroekonomiċi u jipproponi abbozz ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona 

tal-euro (rakkomandazzjonijiet ŻE). 
 

2. Fi Frar, il-Parlament Ewropew (PE) u l-Kunsill jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fir-rigward tas-SAT u l-RMT, u l-Kunsill japprova r-

rakkomandazzjonijiet dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro. 
 

3. Fi Frar, il-KUMM tippubblika rapporti dwar kull pajjiż, li jinkludu evalwazzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi bbażati fuq analiżijiet fil-fond u l-

valutazzjoni tagħha dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż (RSP).  
 

4. Il-Kunsill Ewropew tar-rebbiegħa jipprovdi gwida strateġika dwar il-prijoritajiet li għandhom jiġu segwiti matul iċ-Ċiklu tas-Semestru. Huwa jistieden lill-

Istati Membri jqisu dawn il-prijoritajiet fil-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza (PSK) u l-Programm Nazzjonali ta' Riforma (PNR) tagħhom. 
 

5. F'April, l-Istati Membri jressqu l-PNR u l-PSK tagħhom. Dan it-tressiq konġunt jippermetti li jiġu kkunsidrati l-komplementarjetajiet u l-effetti 

konsegwenzjali bejn il-politiki fiskali u dawk strutturali.  
 

6. F'Mejju, il-KUMM u l-Kunsill jevalwaw il-PNR u l-PSK, kif ukoll il-progress li jkun sar fl-Istati Membri lejn l-ilħiq tal-miri definiti fl-istrateġija 

Ewropa 2020 u l-miżuri għall-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi. Abbażi ta' dawn l-evalwazzjonijiet, il-KUMM tipproponi  RSP aġġornati, li 

mbagħad jiġu diskussi minn formazzjonijiet differenti tal-Kunsill. 
 

7. F'Ġunju, il-Kunsill Ewropew japprova r-RSP u l-Kunsill jadottahom f'Lulju.  
 

8. F'Ottubru, l-Istati Membri taż-żona tal-euro jippreżentaw l-Abbozz tal-Pjan Baġitarju (APB) tagħhom għas-sena li jmiss.  
 

9. F'Ottubru-Novembru, il-KUMM toħroġ opinjonijiet filwaqt li l-Grupp tal-euro jiddiskuti dawn l-opinjonijiet u joħroġ stqarrija dwarhom.  
 

10. Lejn l-aħħar tal-ħarifa, il-PE jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar iċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew li jkun għaddej.  
 

11. Matul is-sena, il-PE jorganizza Djalogi dwar l-Ekonomija ma' rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet Ewropej rilevanti (il-KUMM, il-Kunsill u l-Grupp tal-

euro), kif ukoll mal-Istati Membri li jkunu soġġetti għal deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-UE.  
 

12. Tul iċ-Ċiklu tas-Semestru, jsiru wkoll laqgħat bejn il-parlamenti nazzjonali u l-PE, bħall-Ġimgħa Parlamentari Ewropea u "l-Konferenza stabbilita skont 

l-Artikolu 13 tat-TSKG". 
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DIKJARAZZJONI: Dan id-dokument, imfassal mill-Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika (EGOV) tal-Parlament Ewropew, huwa bbażat fuq informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u jitqassam għal skopijiet ta' informazzjoni 
biss. L-opinjonijiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabbiltà esklużiva tal-awturi u mhux neċessarjament jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal raġunijiet mhux 
kummerċjali huma awtorizzati, dment li s-sors jiġi rikonoxxut u l-pubblikatur jiġi informat minn qabel u jingħata kopja. © Unjoni Ewropea, 2015 

 
  

      Settembr Ottubru Novembru Diċembru Jannar  Frar    Marzu   April    Mejju     Ġunju Lulju 

Kummissjoni 

Ewropea 

Kunsill 

il-Grupp tal-euro* 

Il-Kunsill Ewropew 

Parlament 

Ewropew 

Preżentazzjoni tas-SAT 

u l-RMT u 

rakkomandazzjonijiet 

ŻE 

- Evalwazzjoni tal-PNR u l-PSK 

- Abbozzi tar-RSP 

Adozzjoni tar-RSP 

Dibattitu/Riżol-

uzzjoni(jiet)  

dwar is-SAT 

L-Istati Membri 

Parlamenti 

Nazzjonali 

Djalogi Ekonomiċi mal-istituzzjonijiet oħrajn u l-Istati Membri tal-UE 

 

Opinjoni 

dwar l-APB 

Baġitarji  

 

- Reviżjoni fil-fond tal-iżbilanċi 

- Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 

tar-RSP 

 

Gwida tal-Politika 

abbażi tas-SAT u r-

RMT 

Tressiq tal-PNR u l-

PSK 

Approvazzjoni tar-

RSP 

- Implimentazzjoni tar-RSP 

- Preżentazzjoni tal-APB sal-15 ta' Ottubru 

Dibattitu/Riżoluzzjoni 

dwar is-Semestru u r-

RSP 

Konklużjonijiet dwar is-

SAT u r-RMT u adozzjoni 

tar-rakkomandazzjonijiet 

ŻE 

- Sorveljanza u implimentazzjoni tar-RSP 

- Evalwazzjoni tal-APB  

Il-Konferenza stabbilita skont 

l-Artikolu 13 tat-TSKG 

Il-Ġimgħa Parlamentari Eworpea/il-Konferenza 

stabbilita skont l-Artikolu 13 tat-TSKG 
 


