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Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0298/2015 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-

baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 (11706/2015 – C8-

0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta' Ġunju 2007 

dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej
1
, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002
2
, 

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020
3
 

(ir-Regolament QFP), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 

f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba
4
 ('FII'), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-estimi tad-dħul u tal-

infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016
1
, 

                                                 
1
  ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17. 

2
  ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 

3
  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884. 

4
  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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– wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 

2016, adottat mill-Kummissjoni fl-24 ta' Ġunju 2015 (COM(2015)0300), 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-

sena finanzjarja 2016, adottata mill-Kunsill fl-4 ta' Settembru 2015 u mibgħuta lill-

Parlament fis-17 ta' Settembru 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 

Ewropew u lill-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2015 dwar il-ġestjoni tal-kriżi tar-rifuġjati: 

miżuri operazzjonali, baġitarji u legali skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni 

(COM(2015)0490), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati 

l-oħra (A8-0000/2015), 

Taqsima III 

Ħarsa ġenerali 

 

1. Jilqa' pożittivament l-Abbozz ta' Baġit tal-Kummissjoni għall-2016 bħala pass fid-

direzzjoni t-tajba; josserva madankollu li għad jista' jintlaħaq ammont kbir ta' ffrankar 

f'termini ta' effiċjenza u jilqa' għalhekk b'sodisfazzjon l-emendi suġġeriti mill-Kunsill u l-

enfasi tagħhom fuq ir-responsabilità fiskali; 

2. Josserva li l-qari tal-baġit 2016 min-naħa tal-Parlament jirrifletti b'ċertu mod il-

prijoritajiet politiċi adottati fir-riżoluzzjonijiet tal-11 ta' Marzu 2015 dwar il-linji gwida 

ġenerali
2
 u tat-8 ta' Lulju 2015 dwar il-mandat għat-trilogu

3
; jiddeplora, madankollu, id-

deċiżjoni tal-Parlament li tipprova tikser il-limiti massimi tal-qafas finanzjarju 

pluriennali 2014-2020 li ntlaħaq qbil fuqhom mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-

Parlament; isostni bis-saħħa li din tikkostitwixxi pożizzjoni irresponsabbli x'tittieħed fid-

dawl tal-pożizzjoni fiskali ta' għadd ta' Stati Membri; 

3. Jisħaq fuq il-fatt li l-limiti massimi maqbula fl-ambitu tal-qafas finanzjarju 

pluriennali 2014-2020 (QFP) għandhom ikunu rispettati, partikolarment fil-kuntest tar-

rieżami imminenti tal-prijoritajiet tal-QFP; jiddeplora d-deċiżjoni tal-Parlament li juża 

kompletament il-marġnijiet taħt l-Intestaturi 1a, 1b u 3, u jibqa' ftit spazju għal manuvra 

taħt l-Intestatura 4 tal-baġit 2016; jemmen li l-konklużjoni loġika tal-ksur ta' tali limiti 

massimi mhijiex dik li dawn tal-aħħar huma inadegwati, iżda pjuttost li l-Parlament 

għandu bżonn jadotta approċċ aktar realistiku u responsabbli rigward l-infiq fir-rwol 

tiegħu ta' awtorità kobaġitarja; 

4. Jissuġġerixxi li l-prijorità għal żieda f'dan il-baġit għandha tkun dik li ssib tarf il-kriżi 

migratorja u tar-rifuġjati; jifhem li tali kriżi ma tistax tissolva bis-saħħa ta' riżorsi 

finanzjarji biss; jiddeplora, madankollu, l-inkapaċità min-naħa tal-Parlament li 

                                                                                                                                                         
1
  Testi adottati, P8_TA(2015)0172. 

2
  Testi adottati, P8_TA(2015)0060. 

3
  Testi adottati, P8_TA(2015)0263. 
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jistabbilixxi l-prijoritajiet, iwaqqaf il-ħela u jikkonċentra l-infiq fuq il-miżuri intiżi li jtaffu 

din il-kriżi, partikolarment minn linji baġitarji identifikabbli biċ-ċar li jirreġistraw rati ta' 

assorbiment skarsi u livelli ta' implimentazzjoni baxxi; jissuġġerixxi li l-pożizzjoni tal-

Parlament tpoġġi f'riskju r-risposta Ewropea għall-kriżi; 

5. Josserva l-pubblikazzjoni tal-Ittra Emendatorja 2/2016 tal-Kummissjoni fl-

14 ta' Ottubru 2015; japprezza ż-żidiet fl-infiq maħsuba biex itaffu l-problemi fis-settur 

agrikolu; jistieden, madankollu, lill-Kummissjoni terġa' teżamina l-Intestaturi 3 u 4 bil-

għan li tidentifika ffrankar li almenu jista' jikkontribwixxi parzjalment għall-finanzjament 

tal-miżuri maħsuba biex itaffu l-kriżi migratorja u tar-rifuġjati; 

6. Itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-baġit tal-Unjoni għandu jirrispetta l-impenji politiċi diġà 

meħudin bejn it-tliet istituzzjonijiet, partikolarment fir-rigward tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (FEIS) u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jemmen li d-

disrispett ta' tali impenji mhux biss jimmina l-kredibililità ekonomika fit-tul tal-Parlament, 

iżda jimmina wkoll il-kapaċità li jinlaħqu l-prijoritajiet urġenti fuq terminu qasir fil-

baġit 2016; 

7. Jenfasizza l-importanza li tiġi rispettata bis-sħiħ id-dikjarazzjoni konġunta dwar pjan ta' 

pagament 2015-2016 li ntlaħaq qbil dwaru bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni
1
, 

b'segwitu għall-impenn komuni biex l-akkumulu ta' talbiet għall-ħlas pendenti għall-

programmi ta' koeżjoni 2007-2013 jitnaqqas għal madwar EUR 2 biljun sa tmiem l-2016 u 

biex jiġi evitat kull tiġmigħ ta' akkumulu insostenibbli; 

8. Isostni l-użu ta' strumenti speċjali bħala miżuri straordinarji biex jintużaw f'ċirkostanzi 

straordinarji, u jikkunsidra li tali strumenti huma xhieda ta' biżżejjed flessibilità li teżisti fi 

ħdan il-QFP; jemmen li l-kriżi migratorja u tar-rifuġjati attwali tiġġustifika r-rikors għal 

strumenti speċjali; jiddispjaċih, madankollu, li l-finanzjament addizzjonali meħtieġ biex l-

UE tirrispondi adegwatament għall-kriżi ma setax jinstab fil-linji baġitarji diġà eżistenti, 

partikolarment dawk mingħajr valur miżjud tal-UE dimostrabbli b'mod ċar; huwa mħasseb 

li l-pożizzjoni tal-Parlament tkun teħtieġ ir-riskors ripetut għal strumenti speċjali fuq 

għadd ta' intestaturi, b'hekk tkun imminata l-kapaċità ta' risposta għal aktar ċirkostanzi 

mhux mistennija fl-2016; 

Subintestatura 1a – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi 

9. Itenni s-sostenn għal baġit modernizzanti li jagħti prijorità lill-tliet "I" ta' "Impjiegi, 

Impriżi u Imprenditorija", partikolarment dawk il-linji baġitarji bl-akbar potenzjal li 

jagħtu kontribut lill-objettiv tal-impjiegi u tat-tkabbir; jirrikonoxxi l-impatt avvers li l-

pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill setgħet kellha fuq ċerti linji baġitarji fit-terminu 

qasir; jawspika iżda li jara enfasi kontinwa fuq il-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tat-

tkabbir u r-riċerka u żvilupp fil-baġit tal-UE suċċessivi; 

10. Jevidenzja l-ftehim reċenti dwar il-FEIS; jiddeplora s-suġġeriment tal-Kunsill biex iqaċċat 

in-nefqa diġà maqbula għal Orizzont 2020 u għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; 

jiddeplora wkoll id-deċiżjoni irresponsabbli mil-lat fiskali li ħa l-Parlament biex ikompli 

jżid il-baġit tal-UE lil hinn mill-ftehim dwar il-QFP biex isostni ż-żidiet lil-linji baġitarji 

                                                 
1
  Testi adottati, P8_TA(2015)0263, Anness II. 
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ta' Orizzont 2020 u tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għal-livelli pre-FEIS, b'hekk 

jikkomprometti kompletament il-ftehim QFP preċedenti bejn it-tliet istituzzjonijiet; 

jistieden lill-partijiet kollha jwaqqfu l-atteġġjamenti politiċi li ħadu u jonoraw il-ftehimiet 

FEIS u QFP li kienu ffirmaw preċedentement; 

Subintestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

11. Jifhem li, idealment, ma għandu jsir l-ebda tnaqqis taħt il-proposta tal-Kummissjoni; 

jevidenzja, madankollu, l-importanza tar-responsabilità fiskali; jilqa' pożittivament, 

għalhekk, l-emendi tal-Kunsill li huma mmirati lejn iż-żamma tal-finanzjamenti favur ir-

reġjuni l-anqas żviluppati u t-tnaqqis tal-finanzjamenti għar-reġjuni l-aktar żviluppati 

bħala eżempju ta' solidarjetà Ewropea; 

12. Jifhem li l-qgħad fost iż-żgħażagħ jirrappreżenta problema partikolari f'għadd ta' Stati 

Membri; jiddeplora, madankollu, id-deċiżjoni li ħa l-Parlament biex iżid l-infiq fl-ambitu 

tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u 'l fuq mil-limitu massimu fil-QFP minħabba 

l-forniment minn qabel ta' fondi fis-snin preċedenti, il-prefinanzjamenti konsiderevoli u l-

argument tal-Kummissjoni skont liema ma jeżisti l-ebda bżonn pressanti għal żieda tal-

impenji fil-baġit 2016; ifakkar li l-qgħad huwa aspett li fil-biċċa l-kbira tiegħu jidħol fil-

kompetenza tal-Istati Membri u jistieden lil dawn tal-aħħar jagħmlu kull ma jistgħu biex 

jiggarantixxu livelli għoljin ta' impjieg u jaffrontaw il-problemi partikolari taż-żgħażagħ; 

Intestatura 2 – Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali 

13. Jilqa' favorevolment l-Abbozz ta' Baġit tal-Kummissjoni; jaqbel, iżda, mas-suġġeriment 

tal-Kunsill li hemm oqsma sinifikanti li fihom jistgħu jinstabu ineffiċjenzi, bħall-emendi 

fl-ambitu tal-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 7/2015; jissekonda għaldaqstant it-

tnaqqis moderat fl-impenji u fil-pagamenti fil-qafas tal-Intestatura 2; 

14. Isostni ż-żieda fl-infiq intiża li ttaffi l-kriżi fis-settur agrikolu kkonfermata fl-Ittra 

Emendatorja 2/2016 tal-Kummissjoni, partikolarment fis-settur tal-ħalib, u jissekonda l-

pożizzjoni tal-Parlament f'dan ir-rigward; jilqa' pożittivament il-fatt li dan il-pakkett fih 

firxa ta' miżuri mmirati li jaffrontaw l-effetti fit-tul fuq il-bdiewa Ewropej tal-embargo 

Russu; 

Intestatura 3 – Sigurtà u Ċittadinanza 

15. Jilqa' b'sodisfazzjon il-prosposta għal infiq fl-Abbozz ta' Baġit tal-Kummissjoni għall-

2016 u fl-Ittra Emendatorja 2/2016 immirata lejn il-migrazzjoni u r-rifuġjati; jistaqsi, 

madankollu, jekk il-Kummissjoni eżaminatx biżżejjed il-possibilitajiet kollha għal 

riallokazzjoni tal-approprjazzjonijiet fl-ambitu tal-Intestatura 3, partikolarment minħabba 

l-fatt li l-Kunsill kien kapaċi jidentifika ffrankar li jammonta għal EUR 25 miljun 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u għal EUR 35 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament; 

jikkritika l-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità li ammontat għal EUR 1,5 biljun 

bħala konsegwenza tal-inkapaċità min-naħa tal-Kummissjoni u tal-Parlament li 

jidentifikaw iffrankar; itenni l-konvinzjoni tiegħu li jeżistu bosta linji baġitarji fl-ambitu 

tal-Intestatura 3 bi ftit valur miżjud tal-UE dimostrabbli, li fihom il-fondi attwalment 

previsti jistgħu jkunu devjati lejn ir-riżoluzzjoni tal-kriżi migratorja u tar-rifuġjati;  
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16. Jemmen fil-ħtieġa ta' separazzjoni ċara bejn il-politika tal-asil u dik migratorja; iqis li 

hemm bżonn ta' soluzzjonijiet fit-tul, prattiċi, sostenibbli u raġonevoli bil-għan li jkun 

evitat li jintilfu aktar ħajjiet fit-tentattivi li jintalab asil fl-UE, kif ukoll il-garanzija ta' 

sigurtà tal-fruntieri u interna effikaċi;  

Titolu 4 – Ewropa Globali 

17. Josserva ż-żidiet sostanzjali fl-infiq fl-Abbozz ta' Baġit tal-Kummissjoni għall-2016 meta 

mqabbla mal-baġit tal-2015; jaqbel mal-Kunsill li dawn iż-żidiet fl-infiq ma jippermettux 

biżżejjed marġni taħt il-limiti massimi; jissekonda l-pożizzjoni tal-Kunsill li għadha 

tirrappreżena żieda sostanzjali fl-infiq li hija mmirata lejn il-pajjiżi sottożviluppati biex 

tgħinhom itaffu l-problemi fl-inħawi fil-viċinanzi; jiddispjaċih li l-pożizzjoni tal-

Parlament tkun tħalli biss marġni ta' EUR 50 000 fl-ambitu tal-Intestatura 4, li jkun 

kompletament inadegwat biex jinstab tarf iċ-ċirkostanzi mhux mistennija fl-2016; 

jevidenzja, bħala eżempju ta' ċirkostanza mhux mistennija, il-Pjan ta' Azzjoni Konġunt 

tal-UE mat-Turkija li fuqu ntlaħaq qbil fil-Kunsill fil-15 ta' Ottubru 2015
1
 li l-UE ma 

kinitx tkun tista' tiffinanzja kieku l-pożizzjoni tal-Parlament tiġi aċċettata;  

18. Jilqa' favorevolment, madankollu, il-miżuri mħabbra fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

tat-23 ta' Settembru 2015 u kkonfermati fl-Ittra Emendatorja 2/2016; jistaqsi jekk il-

Kummissjoni eżaminatx l-iffrankar identifikat mill-Kunsill fl-ambitu tal-Intestatura 4; 

itenni li l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 7/2015 wera li hija possibbli riassenjazzjoni 

konsiderevoli lejn oqsma prijoritarji; jenfasizza l-fatt li r-riżorsi finanzjarji waħedhom 

mhumiex se jsolvu l-kriżi migratorja u tar-rifuġjati; jemmen li l-finanzjamenti 

addizzjonali għandhom ikunu mmirati korrettament, trasparenti u suġġetti għall-obbligu 

ta' rendikont bil-għan li jkun garantit li qegħdin jilħqu l-bżonn prijoritarju; 

19. Jemmen li r-riżorsi finanzjarji maħsuba biex jaffrontaw il-kriżi migratorja u tar-rifuġjati 

għandhom ikunu diretti f'ras il-għajn, pjuttost milli l-effetti tal-problema; jisħaq fuq l-

importanza tal-fatt li s-sostenn favur ir-rifuġjati għandu jingħata viċin pajjiżhom, permezz, 

pereżempju, tat-tisħiħ tal-aġenziji rilevanti tal-UE u tal-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-UE 

fis-Sirja;    

Intestatura 5 - Amministrazzjoni  

20. Jemmen li n-nefqa amministrattiva tal-Kummissjoni ma għandhiex tkun immuni mill-

iffrankar f'termini ta' effiċjenza li sar mill-amministrazzjonijiet nazzjonali; iqis, fid-dawl 

tal-bosta kriżijiet li jkollha tħabbat wiċċha magħhom l-UE, speċjalment l-impatt kontinwu 

tal-kriżi ekonomika globali, li l-Kummissjoni għandha simbolikament twettaq iffrankar 

konsiderevoli f'termini ta' effiċjenza biex turi solidarjetà mad-diffikultajiet li jkollhom 

quddiemhom l-amministrazzjonijiet nazzjonali;   

Aġenziji 

21. Jaqbel, bħala regola ġenerali, mal-estimi tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ħtiġijiet baġitarji 

tal-aġenziji; jaqbel mad-deċiżjoni li ħa l-Parlament biex iżid il-finanzjamenti għall-

aġenziji li jittrattaw speċifikament il-migrazzjoni, jiġifieri l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ 

                                                 
1
  Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, 15 ta' Ottubru 2015, EUCO 26/15.  
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fil-qasam tal-Asil, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol u l-Aġenzija għad-Drittijiet 

Fundamentali; jiddeplora t-tentattivi tal-Parlament biex iżid l-infiq għall-aġenziji l-oħrajn 

li huwa ċar li mhumiex prijoritarji; 

Pagamenti 

22. Ifakkar fl-impenji preċedenti li ħadu l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni biex jevitaw 

kontijiet mhux imħallsa; jiddeplora, għalhekk, id-deċiżjoni tal-Parlament li żżid 

immensament l-impenji li l-Kummissjoni se titħabat biex tikkonverti f'pagamenti; 

jiddeplora wkoll id-deċiżjoni tal-Kunsill li tqaċċat konsistentement l-infiq aktar mill-

impenji; jistieden liż-żewġ istituzzjonijiet iġibu ruħhom b'mod responsabbli; 

Taqsimiet oħra 

Taqsima I – Il-Parlament Ewropew 

23. Jissottolinja li jista' jsir iffrankar tan-nefqa ċar fil-baġit tal-Parlament, speċifikament fis-

sitwazzjoni ridikola li s-sessjonijiet plenarji jsiru kemm Brussell kif ukoll Strasburgu; 

iħeġġeġ lill-Parlament u lill-Kunsill joħolqu pjan direzzjonali lejn is-sede unika, kif mitlub 

mill-maġġoranza assoluta tal-Parlament fir-rapport Fox-Häfner kif adottat fl-

20 ta' Novembru 2013
1
; jemmen li l-vjaġġi bejn Brussell u Strasburgu jmorru kontra kull 

sforz tal-Parlament biex jidher responsabbli mil-lat fiskali, u fundamentalment 

jikkompromettu l-perċezzjoni pubblika tal-Parlament;   

24. Jemmen li l-Parlament jista' jkompli jiffranka ammonti akbar mill-baġit billi jnaqqas l-

għadd ta' uffiċjali, b'hekk inaqqas ukoll il-ħtieġa ta' spazju u bini għall-uffiċini, jikkanċella 

l-proġetti bħad-"Dar l-Istorja Ewropea" u jinterrompi l-promozzjoni eżaġerata tal-politiki 

min-naħa tal-Parlament stess; 

25. Iqis li aktar iffrankar mill-baġit jista' jinkiseb billi jiġu ristrutturati d-delegazzjonijiet 

interparlamentari, id-delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari konġunti u d-

delegazzjonijiet għall-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u għall-assemblej 

parlamentari multilaterali bil-għan li jitnaqqsu l-missjonijiet tagħhom barra u l-kostijiet 

kumplessivi tagħhom; 

26. Iqis li aktar iffrankar jista' jsir fil-baġit tal-Parlament billi jitnaqqsu l-kontributi għall-

formazzjoni ta' partiti politiċi u fondazzjonijiet, u għall-ispejjeż għall-assistenza 

parlamentari; jieħu nota tal-fatt li s-Segretarju Ġenerali għamel proposta lill-Bureau 

sabiex jintlaħaq bilanċ ġdid bejn l-assistenti parlamentari akkreditati u l-assistenti lokali; 

jistenna li d-deċiżjoni finali se tidħol fis-seħħ sa mhux aktar tard minn Lulju 2016 u 

tirrispetta d-durata tal-kuntratti eżistenti; 

27. Jiddeplora l-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-objettiv ta' tnaqqis tal-persunal b'5 % li jmur 

kontra l-ispirtu u l-prinċipju maqbul mal-Kummissjoni u mal-Kunsill fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013
2
; josserva r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 
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għall-Kontroll tal-Baġit fir-rigward tal-kwittanza 2013
1
; jemmen li jista' jinkiseb tnaqqis 

ta' 10 % fil-baġit tal-Parlament mingħajr ma jintlaqtu bl-ebda mod ir-responsabilitajiet 

fundamentali tal-Membri tal-Parlament Ewropew; itenni t-tħassib tagħhom fir-rigward tal-

għadd kbir ta' membri tal-persunal ibbażati fl-uffiċċju tal-President tal-Parlament 

Ewropew, li jammontaw għal 35 membru, fosthom żewġ xufiera u messaġġier personali; 

jaqbel li dan huwa altament diskutibbli u jagħti eżempju ħażin għat-tnaqqis tal-kostijiet u 

għar-responsabilità fiskali fi ħdan il-Parlament; 

 

28. Josserva l-oppożizzjoni tal-Parlament għaż-żieda fid-daqs tal-Qorti tal-Ġustizzja; 

jissuġġerixxi li jekk trid issir riforma, din imissha tkun newtrali f'termini ta' baġit; 

29. Jappella biex titwettaq analiżi sħiħa tal-kostijiet u tal-benefiċċji tal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew u tal-Kumitat tar-Reġjuni biex jiġi valutat il-valur miżjud għall-UE; 

o 

o     o 

30. Għadu konvint li l-baġit Ewropew għandu joffri valur miżjud u mhux jippreġudika d-

drittijiet u r-responsabilitajiet tal-gvernijiet tal-Istati Membri; jistieden lill-partijiet kollha 

jippreżentaw baġit responsabbli, b'enfasi partikolari fuq it-taffija tal-kriżi migratorja u tar-

rifuġjati; 

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet u lill-entitajiet ikkonċernati l-oħrajn kif ukoll lill-

parlamenti nazzjonali. 

Or. en 
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