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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-
implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-
ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill (00000/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 203 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (C9-0000/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Filwaqt li hemm fehim ġenerali li l-ħruġ ordnat tar-Renju Unit mill-Unjoni abbażi tal-Ftehim 
dwar il-Ħruġ huwa l-aħjar eżitu, l-UE tkompli tħejji għar-riżultati kollha possibbli, inkluż il-
ħruġ mingħajr ftehim. Ħruġ mingħajr ftehim iħalli r-relazzjonijiet baġitarji bejn l-Unjoni u r-
Renju Unit mingħajr arranġamenti legali miftiehma. Dan joħloq ħafna inċertezzi u 
diffikultajiet għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-Unjoni għall-2019 u l-2020, għall-
benefiċjarji kollha tar-Renju Unit u f'xi każijiet anki għall-benefiċjarji tal-Istati Membri l-
oħra.

L-iskop ta' din il-proposta huwa li l-qafas ta' kontinġenza jiġi estiż għall-2020, skont ir-
Regolament (UE, Euratom) 2019/1197 approvat mill-Parlament Ewropew fis-
17 ta' April 2019. L-għan huwa li jiġi mminimizzat it-tfixkil l-aktar sinifikanti għall-
benefiċjarji tal-programmi ta' nfiq tal-UE u azzjonijiet oħra fiż-żmien tal-ħruġ u sa tmiem l-
2020. Dan jippermetti l-implimentazzjoni ordnata tal-baġit fejn jidħlu l-impenji legali mar-
Renju Unit u mal-entitajiet tar-Renju Unit iffirmati jew adottati qabel id-data tal-ħruġ, jew 
bejn id-data tal-ħruġ u tmiem l-2019, bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) 
2019/1197.

Id-dispożizzjoni proposta għall-possibbiltà li tinżamm l-eliġibbiltà għall-benefiċċju mill-
finanzjament tal-Unjoni għar-Renju Unit u għall-entitajiet tar-Renju Unit matul l-2020, hija 
soġġetta għall-kundizzjoni li r-Renju Unit jagħmel impenn bil-miktub li jikkontribwixxi 
għall-finanzjament tal-baġit għall-2020 skont it-termini stabbiliti f'din il-proposta. Barra minn 
hekk, ir-Renju Unit għandu jieħu impenn bil-miktub li jaċċetta l-kontrolli u l-awditi li jkopru 
l-perjodu ta' implimentazzjoni kollu tal-programmi jew tal-azzjonijiet.


