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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona 

introduċa dispożizzjonijiet ġodda rigward 

l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 

ir-riżorsi proprji, li jipprevedu l-possibbiltà 

li l-Kunsill jadotta regolament permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb 

l-approvazzjoni tal-Parlament; jiddispjaċih, 

madankollu, li bosta dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk 

relatati mal-kalkolu tar-riżorsi bbażati fuq 

l-ING, xorta waħda għadhom jinsabu fid-

Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji; jappella, 

għalhekk, għal proċedura ta' adozzjoni 

b'inqas xkiel tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi 

Proprji, li għandha tiġi adottata skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja, li tfisser 

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-

Kunsill u kodeċiżjoni mal-Parlament; 

ifakkar li skont l-Artikolu 48(7) tat-TUE, 

il-Kunsill Ewropew jista' jadotta deċiżjoni 

li tippermetti li atti li ma jaqgħux taħt il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja jiġu xorta 

waħda proċessati skont din il-proċedura, 

li hija ħafna aktar demokratika u 

miftuħa; jistieden lill-Kunsill Ewropew 

biex jiskatta dan il-mekkaniżmu mingħajr 

dewmien; 

7. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona 

introduċa dispożizzjonijiet ġodda rigward 

l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 

ir-riżorsi proprji, li jipprevedu l-possibbiltà 

li l-Kunsill jadotta regolament permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb 

l-approvazzjoni tal-Parlament; jiddispjaċih, 

madankollu, li bosta dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk 

relatati mal-kalkolu tar-riżorsi bbażati fuq 

l-ING, xorta waħda għadhom jinsabu fid-

Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji; 

Or. en 



 

AM\1147840MT.docx  PE616.073v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.3.2018 A8-0041/49 

Emenda  49 

José Manuel Fernandes 

f'isem il-Grupp PPE 

Gérard Deprez 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea 

2017/2053(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 43 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Huwa tal-fehma li l-introjtu li ġej 

mill-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew 

(id-dħul tal-BĊE magħmul mill-ħruġ tal-

munita), u b'hekk għandu rabta diretta mal-

unjoni monetarja tal-UE, għandu jifforma 

l-bażi ta' riżorsa proprja ġdida minflok ma 

jingħata lit-teżori nazzjonali; 

43. Huwa tal-fehma li l-introjtu li ġej 

mill-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew 

(id-dħul tal-BĊE magħmul mill-ħruġ tal-

munita), u b'hekk għandu rabta diretta mal-

unjoni monetarja tal-UE, għandu jifforma 

l-bażi ta' riżorsa proprja ġdida minflok ma 

jingħata lit-teżori nazzjonali; iqis li tali 

riżorsa għandha tkun direttament 

marbuta mal-linja speċifika ddedikata 

għaż-żona tal-euro fil-baġit tal-UE; 

Or. en 
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65. Jitlob, għal dan l-għan, il-ħolqien ta' 

riżerva speċjali fuq in-naħa tad-dħul tal-

baġit tal-UE, li se timtela progressivament 

bit-tipi kollha ta' dħul ieħor imprevist; iqis 

li din ir-riżerva għandha tkun attivata biex 

tkopri bżonnijiet ta' pagament 
addizzjonali, b'mod partikolari dawk 

marbuta mal-mobilizzazzjoni tal-marġni 

globali għall-impenji jew mal-istrumenti 

speċjali tal-QFP; 

65. Jitlob, għal dan l-għan, il-ħolqien ta' 

riżerva speċjali fil-baġit tal-UE, li se 

timtela progressivament bit-tipi kollha ta' 

dħul ieħor imprevist u riportata kif dovut 

sabiex tipprovdi possibilitajiet ta' nfiq 

addizzjonali meta jkun hemm il-bżonn; 

iqis li din ir-riżerva għandha tkun riżervata 

għall-istrumenti speċjali tal-QFP u 

għandha tipprevedi żidiet addizzjonali, 

kemm fl-impenji kif ukoll fil-pagamenti, 

fuq deċiżjoni tal-awtorità baġitarja; 

Or. en 

 

 


