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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi, skont l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), il-Parlament Ewropew għandu r-responsabbiltà unika li jagħti l-kwittanza fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u billi l-baġit tal-
Kunsill huwa taqsima tal-baġit tal-Unjoni;

B. billi, skont it-termini tal-Artikolu 319 tat-TFUE, il-Parlament għandu jagħti kwittanza 
lill-Kummissjoni;

C. billi l-proċedura tal-għoti ta' kwittanza b'mod separat lill-istituzzjonijiet u lill-korpi 
individwali tal-Unjoni hija prattika stabbilita minn żmien ilu u aċċettata mill-
istituzzjonijiet l-oħrajn kollha għajr il-Kunsill, u billi din il-proċedura ġiet żviluppata 
biex tiggarantixxi t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont demokratiku fil-konfront taċ-
ċittadini tal-Unjoni u tiġi segwita l-ġlieda meħtieġa kontra l-frodi;

D. billi skont l-Artikolu 319(2) tat-TFUE, il-Kummissjoni jeħtiġilha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa 
dwar l-eżekuzzjoni tan-nefqa u tal-operat tas-sistemi ta' kontroll finanzjarju;

E. billi, skont it-termini tal-Artikolu 100 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew 
"proċeduri oħra ta' kwittanza", id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura għall-għoti 
ta' kwittanza lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 319 tat-TFUE, fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit, għandhom japplikaw ukoll għall-proċedura ta' għoti ta' 
kwittanza lill-President tal-Parlament Ewropew, lill-persuni responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-
Qorti tal-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni, lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp u lill-korpi responsabbli mill-ġestjoni baġitarja ta' entitajiet legalment 
indipendenti li jwettqu kompiti tal-Unjoni;

F. billi l-istituzzjonijiet kollha huma marbuta li jikkooperaw biex jiżguraw il-funzjonament 
bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza b'rispett sħiħ għad-dispożizzjonijiet rilevanti fit-
TFUE u fil-liġi sekondarja rilevanti; billi n-nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tal-
Kunsill fil-proċedura ta' kwittanza rriżulta fir-rifjut tal-Parlament li jagħti kwittanza lis-
Segretarju Ġenerali tal-Kunsill mill-2009; billi n-nuqqas ta' kooperazzjoni fit-tul min-
naħa tal-Kunsill jagħmilha impossibbli li l-Parlament jieħu deċiżjoni infurmata dwar l-
għoti tal-kwittanza, u li sussegwentement, dan iħalli effett negattiv fit-tul fuq il-
perċezzjoni taċ-ċittadini tal-kredibbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE u t-trasparenza fl-użu 
tal-fondi tal-UE; billi dan in-nuqqas ta' kooperazzjoni għandu wkoll impatt negattiv fuq 
il-funzjonament tal-istituzzjonijiet u jiskredita l-proċedura ta' skrutinju politiku tal-
ġestjoni tal-baġit kif stabbilita fit-Trattati;

G. billi, filwaqt li jitqiesu r-rapporti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-proċedura ta' 
kwittanza tintuża biex jiġu eżaminati l-kontijiet tal-istituzzjoni inkwistjoni, bil-għan li 
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jiġi vverifikat li l-implimentazzjoni hija legali u regolari u li tirrispetta l-prinċipji ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jissottolinja r-rwol tal-Parlament fil-proċedura ta' kwittanza, hekk kif regolat mit-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament Finanzjarju u li, 
b'rikonoxximent sħiħ tar-rwol tal-Kunsill bħala istituzzjoni li tagħti 
rakkomandazzjonijiet fil-proċedura ta' kwittanza, jenfasizza li trid tinżamm distinzjoni 
fir-rigward tar-rwoli differenti tal-Parlament u tal-Kunsill biex ikun hemm konformità 
mal-qafas istituzzjonali stabbilit fit-Trattati u fir-Regolament Finanzjarju;

2. Ifakkar li l-Parlament jagħti kwittanza lil kull waħda mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-
aġenziji individwalment, wara li jikkunsidra d-dokumenti pprovduti, ir-risposti mogħtija 
lill-mistoqsijiet tal-Parlament, u wara li jisma' s-segretarji ġenerali tal-istituzzjonijiet l-
oħra; iqis li, fil-kuntest tal-kwittanza mogħtija mill-Parlament lill-Kummissjoni kif 
previst mit-Trattati, il-leġittimità demokratika, it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont 
tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji l-oħra tal-Unjoni huma b'dan il-mod imsaħħa 
wkoll;

3. Jemmen li t-tweġibiet għal għadd ta' mistoqsijiet rikorrenti fil-kwestjonarji lill-
istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji differenti, bħal dawk dwar il-bilanċ bejn is-sessi u l-
bilanċ ġeografiku, il-kunflitt ta' interess, il-lobbjar u l-protezzjoni tal-informaturi, 
jistgħu possibbilment jiġu inklużi fir-rapport ta' evalwazzjoni dwar il-finanzi tal-Unjoni, 
imfassal skont l-Artikolu 318 tat-TFUE, sa fejn dawn il-kwistjonijiet għandhom rabta 
mal-implimentazzjoni tal-baġit; ifakkar li r-rapport imsemmi fl-Artikolu 318 tat-TFUE 
huwa msemmi b'mod espliċitu fl-Artikolu 319(1) tat-TFUE bħala wieħed mid-
dokumenti li għandhom jiġu eżaminati fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza;

4. Ifakkar li kull istituzzjoni u korp huma obbligati, skont ir-Regolament Finanzjarju, 
jieħdu miżuri xierqa biex jaġixxu fuq l-osservazzjonijiet li jakkumpanjaw id-deċiżjoni 
ta' kwittanza tal-Parlament Ewropew u jirrappurtaw dwar il-miżuri meħuda fid-dawl ta' 
dawk l-osservazzjonijiet; jinnota li rifjut minn istituzzjoni li tikkonforma ma' dan ir-
rekwiżit, wara li tkun intalbet taġixxi, jista' jagħti lok għal azzjoni għal nuqqas ta' 
azzjoni skont l-Artikolu 265 tat-TFUE;

5. Jinnota l-problemi persistenti enfasizzati mill-Parlament Ewropew fir rigward tal-
proċeduri ta' kwittanza, minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tal-Kunsill, u li 
dan wassal biex il-Parlament irrifjuta li jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-
Kunsill fir-rigward tas-snin finanzjarji 2009 sa 2017; itenni li l-Kunsill jeħtieġlu jieħu 
sehem bis-sħiħ, u b'rieda tajba, fil-proċedura annwali ta' kwittanza, bħalma jagħmlu l-
istituzzjonijiet l-oħra, sabiex ikun trasparenti u kompletament responsabbli lejn iċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-fondi fdati lilu bħala istituzzjoni tal-Unjoni; jissottolinja l-
ħtieġa urġenti ta' memorandum ta' ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-
għoti tal-informazzjoni meħtieġa biex il-Parlament jieħu deċiżjoni infurmata dwar il-
kwittanza; u dan jirrispetta b'mod debitu r-rwoli rispettivi tal-istituzzjonijiet fil-
proċedura ta' kwittanza; jilqa' l-progress li sar s'issa fin-negozjati bejn il-Parlament u l-
Kunsill dwar id-"Dokument Informali" dwar il-kooperazzjoni bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura ta' kwittanza annwali, u jistieden liż-żewġ 
istituzzjonijiet jintensifikaw l-isforzi tagħhom sabiex jilħqu ftehim mingħajr dewmien 
żejjed; iqis li jekk dawk in-negozjati mal-Kunsill ma jirnexxux, in-negozjati għandhom 
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jiġu estiżi għall-Kummissjoni, sabiex jiġi żgurat li l-Parlament jingħata l-informazzjoni 
meħtieġa dwar kif il-Kunsill qed jimplimenta l-baġit tiegħu, direttament jew permezz 
tal-Kummissjoni;

6. Jilqa' d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President innominat Věra Jourová u l-Kummissarju 
nnominat Johannes Hahn, fis-seduti ta' smigħ tagħhom quddiem il-Parlament, li huma 
lesti li jimpenjaw ruħhom f'din il-kwistjoni sabiex jgħinu biex tinkiseb aktar trasparenza 
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill; jinnota l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar id-dritt tal-kontribwenti tat-taxxa u l-opinjoni pubblika li jinżammu 
infurmati dwar l-użu tad-dħul pubbliku;

7. Iqis li l-impenji tal-Kummissarji nnominati jikkostitwixxu bidla pożittiva fl-attitudni 
meta mqabbla mal-pożizzjoni meħuda s'issa mill-Kummissjoni, kif espress fl-ittra 
tagħha tat-23 ta' Jannar 2014, li fiha ddikjarat li l-Kummissjoni ma għandhiex tkun 
mistennija tissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġits tal-istituzzjonijiet l-oħra;

8. Jissuġġerixxi li, jekk in-negozjati dwar memorandum ta' qbil ma jerġgħux jinbdew 
malajr, il-Parlament jinsisti li tiddaħħal "klawżola rendez-vous", fil-kuntest tan-
negozjati dwar il-QFP li jmiss, fil-proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar 
kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, li permezz tagħha t-
tliet istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jiddefinixxu b'mod konġunt l-arranġamenti 
prattiċi għall-kondiviżjoni u l-għoti tal-informazzjoni meħtieġa lill-Parlament Ewropew 
fil-qafas tal-proċedura ta' kwittanza, kif ukoll li jibdew negozjati f'dak is-sens mingħajr 
dewmien;

9. Huwa tal-fehma li, filwaqt li s-sitwazzjoni attwali tista' tittejjeb permezz ta' 
kooperazzjoni aħjar bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fi ħdan il-qafas tat-Trattati, il-
possibbiltà ta' reviżjoni tat-Trattati tista' fl-aħħar mill-aħħar titqies biex il-proċedura ta' 
kwittanza ssir aktar ċara, fis-sens li l-Parlament jingħata l-kompitu espliċitu li jagħti l-
kwittanza lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha individwalment. jenfasizza li l-impatt ta' 
bidliet bħal dawn fuq il-bilanċ interistituzzjonali kif previst fit-Trattati għandu jiġi 
eżaminat bir-reqqa mill-kumitat kompetenti tal-Parlament.



PE642.907v03-00 6/7 AD\1194455MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 4.12.2019

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

23
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Richard Corbett, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Maria 
Grapini, Laura Huhtasaari, Aileen McLeod, Giuliano Pisapia, Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva 
Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt 
Vincze, Rainer Wieland

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Margrete Auken, Vladimír Bilčík, Gilles Boyer, Helmut Scholz



AD\1194455MT.docx 7/7 PE642.907v03-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

23 +
GUE/NGL Helmut Scholz

ID Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

PPE Vladimír Bilčík, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, 
Rainer Wieland

RENEW Gilles Boyer, Pascal Durand, Charles Goerens, Guy Verhofstadt

S&D Gabriele Bischoff, Richard Corbett, Maria Grapini, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva 
Pereira

VERTS/ALE Damian Boeselager, Daniel Freund, Aileen McLeod

0 -

0 0

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


