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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Is-Sistema ta' Riżorsi Proprji tal-

Unjoni trid tkun waħda li tiggarantixxi 

riżorsi adegwati għall-iżvilupp fl-ordni tal-

linji ta' politika tal-Unjoni, suġġett għall-

ħtieġa ta' dixxiplina baġitarja stretta. L-

iżvilupp tas-Sistema tar-Riżorsi Proprji 

tista' u jinħtieġ wkoll li tipparteċipa, sal-

ogħla grad possibbli, fl-iżvilupp tal-linji ta' 

politika tal-Unjoni. 

(1) Is-Sistema ta' Riżorsi Proprji tal-

Unjoni trid tkun waħda li tiggarantixxi 

riżorsi adegwati għall-iżvilupp fl-ordni u 

effiċjenti tal-linji ta' politika tal-Unjoni u 

għall-indirizzar tal-isfidi attwali, soġġetta 

għar-rekwiżit ta' bilanċ baġitarju. Kemm 

jista' jkun, il-baġit tal-Unjoni jenħtieġ li 

jkun iffinanzjat billi tiġi żviluppata s-

Sistema ta' Riżorsi Proprji sabiex jiġu 

implimentati l-linji ta' politika tal-Unjoni. 

Illum il-ġurnata, madwar 80 % tal-baġit 

tal-Unjoni qed jiġi ffinanzjat permezz ta' 

kontribuzzjonijiet nazzjonali. 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Kull riforma tas-sistema tar-riżorsi 

proprji jenħtieġ li titqies fil-limitazzjoni 

globali tan-newtralità baġitarja, sabiex ir-

riforma tar-riżorsi proprji maħsuba ma 

toħloqx taxxi diretti addizzjonali għaċ-

ċittadini tal-UE. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1b (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1b) Bi qbil mar-rapport tal-Grupp ta' 

Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji ta' 

Diċembru 2016 il-kriterji li ġejjin jenħtieġ 

li jitqiesu biex ikunu identifikati r-riżorsi 

proprji potenzjali ġodda: l-ekwità/il-

ġustizzja, l-effiċjenza, is-suffiċjenza u l-

istabbiltà, it-trasparenza u s-sempliċità, ir-

responsabbiltà demokratika, u l-enfasi fuq 

il-valur miżjud Ewropew. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1c) Meta l-Brexit isir realtà dan se 

jħalli impatt negattiv konsiderevoli fuq il-

baġit tal-Unjoni. Sabiex l-obbligi tal-

Unjoni lejn iċ-ċittadini tagħha jkomplu 

jiġu ssodisfati u ċ-ċittadini u l-Istati 

Membri tal-Unjoni jiġu mħarsa mill-

konsegwenzi potenzjali, hija kwistjoni ta' 

urġenza li jiġu allokati Riżorsi Proprji 

ġodda lill-Unjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1d) Id-dominanza tar-riżorsi tad-DNG 

saħħet il-loġika baġitarja tar-redditu ġust 

kemm min-naħa tad-dħul kif ukoll min-

naħa tal-infiq tal-baġit tal-Unjoni, u 

b'hekk ħolqot restrizzjonijiet fuq in-

negozjati baġitarji u zviluppat fi ftehimiet 

ta' "zero sum game". Għalhekk riforma 

fil-fond tar-riżorsi tal-UE hija 

indispensabbli sabiex il-finanzjament tal-

baġit tal-Unjoni jiġi riallinjat mar-
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rekwiżiti tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 3, u 

mal-ħtiġijiet tal-Unjoni kollha. 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1e (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1e) Id-distinzjoni fl-istat attwali tal-

integrazzjoni bejn iż-żona tal-euro u l-

bqija tal-Unjoni tfisser li riżorsi proprji 

speċifiċi jistgħu jiġu individwati għal 

dawk l-Istati Membri li adottaw il-munità 

unika. 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Huwa meħtieġ li jiġu introdotti 

riżorsi proprji ġodda oħra, bħal dawk 

identifikati fir-Rapport tal-Grupp ta' 

Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji ta' 

Diċembru 2016. Il-kwistjonijiet ta' 

responsabbiltà demokratika, koeżjoni, 

ekwità, ħarsien ambjentali, tkabbir 

sostenibbli u bini ta' sinerġiji, li ġew 

enfasizzati mir-rapport tal-Grupp ta' 

Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji, 

f'Diċembru 2016, jenħtieġ li jiġu 

indirizzati. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 4a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Id-dispożizzjonijiet finanzjarji 
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huma definiti fit-Trattati permezz tal-

Artikoli li ġejjin: il-proċedura baġitarja 

annwali skont l-Artikoli 313 sa 316 tat-

TFUE; il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 

skont l-Artikolu 312 tat-TFUE; is-sistema 

ta' riżorsi proprji skont l-Artikoli 311 u 

322 tat-TFUE. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 4b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4b) Din id-Deċiżjoni hija adottata bi 

proċedura leġiżlattiva speċjali fejn il-

Parlament Ewropew huwa sempliċiment 

ikkonsultat. Il-finanzjament tal-politiki 

futuri tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu deċiżi 

permezz ta' votazzjoni b'maġġoranza 

kwalifikata fi ħdan il-Kunsill u bi rwol 

iktar b'saħħtu tal-Parlament Ewropew, 

sabiex tiġi żgurata leġittimità ikbar. 

 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Sabiex l-istrumenti ta' finanzjament 

tal-Unjoni jkunu allinjati aħjar mal-

prijoritajiet ta' politika tagħha, sabiex jiġi 

rifless aħjar ir-rwol tal-baġit għall-

funzjonament tas-Suq Uniku, sabiex jiġu 

sostnuti aħjar l-objettivi tal-politiki tal-

Unjoni u sabiex jitnaqqsu l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri bbażati 

fuq id-Dħul Nazzjonali Gross għall-baġit 

annwali tal-Unjoni, huwa neċessarju li jiġu 

introdotti kategoriji ġodda ta' Riżorsi 

Proprji bbażati fuq il-Bażi Komuni 

Konsolidata għat-Taxxa Korporativa, id-

dħul nazzjonali li ġej mis-Sistema tal-UE 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(6) Sabiex l-istrumenti ta' finanzjament 

tal-Unjoni jkunu allinjati aħjar mal-

prijoritajiet ta' politika tagħha, sabiex jiġi 

rifless aħjar ir-rwol tal-baġit għall-

funzjonament tas-Suq Uniku, sabiex jiġu 

sostnuti aħjar l-objettivi tal-politiki tal-

Unjoni u sabiex jitnaqqsu l-

kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri bbażati 

fuq id-Dħul Nazzjonali Gross għall-baġit 

annwali tal-Unjoni, huwa neċessarju li jiġu 

introdotti kategoriji ambizzjużi ġodda ta' 

Riżorsi Proprji, inklużi, iżda mhux limitati 

għall-Bażi Komuni Konsolidata għat-

Taxxa Korporativa, id-dħul nazzjonali li 

ġej mis-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' 
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kif ukoll kontribuzzjoni nazzjonali 

kkalkulata fuq il-bażi ta' skart mhux 

riċiklat mill-pakketti tal-plastik. 

Kwoti tal-Emissjonijiet, it-Taxxa fuq it-

Tranżazzjonijiet Finanzjarji, id-dħul mill-

Mekkaniżmu ta' Aġġustament tal-

Karbonju fil-Fruntiera, ir-rikavat mill-

multi ġġenerati minn deċiżjonijiet tal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kif 

ukoll kontribuzzjoni nazzjonali kkalkulata 

fuq il-bażi ta' skart mhux riċiklat mill-

pakketti tal-plastik. Minbarra l-kategoriji 

tar-riżorsi proprji, huwa meħtieġ li jiġu 

introdotti wkoll il-kontribuzzjonijiet mill-

Istati Membri għall-Fond ta' Appoġġ 

għall-Istabbilizzazzjoni, li b'mod 

partikolari jenħtieġ li jiġi kkalkulat abbażi 

tal-ammonti ta' introjtu monetarju allokat 

lill-banek ċentrali nazzjonali tal-

Eurosistema skont l-Artikolu 32 tal-

Protokoll Nru 4 dwar l-Istatut tas-Sistema 

Ewropea ta' Banek Ċentrali u l-Bank 

Ċentrali Ewropew, f'konformità mal-

ftehim li jakkumpanja r-Regolament dwar 

Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni 

tal-Investimenti. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Is-Suq Uniku Ewropew huwa ta' 

benefiċċju kbir għall-kumpaniji li joperaw 

f'aktar minn Stat Membru wieħed. 

Madankollu, l-eterogeneità tas-sistemi tat-

taxxa madwar l-Unjoni toħloq vantaġġ 

mhux ġust għal kumpaniji li jistgħu jevitaw 

li jħallsu taxxi korporattivi fejn dawn 

joħolqu l-valur. Il-proposta tal-

Kummissjoni tal-201619 għal Bażi Komuni 

għat-Taxxa Korporattiva kif ukoll Bażi 

Komuni Konsolidata għat-Taxxa 

Korporattiva tindirizza din is-sitwazzjoni 

inġusta billi tistabbilixxi mill-ġdid kamp 

ekwu. Jinħtieġ li r-Riżorsa Proprja tkun 

tikkonsisti fl-applikazzjoni ta' rata ta' 

prelevazzjoni uniformi għas-sehem mill-

profitti taxxabbli attribwiti għal kull Stat 

(7) Is-Suq Uniku Ewropew huwa ta' 

benefiċċju kbir għall-kumpaniji li joperaw 

f'aktar minn Stat Membru wieħed. 

Madankollu, l-eterogeneità tas-sistemi tat-

taxxa madwar l-Unjoni toħloq vantaġġ 

mhux ġust għal kumpaniji li jistgħu jevitaw 

li jħallsu taxxi korporattivi fejn dawn 

joħolqu l-valur. Il-proposta tal-

Kummissjoni tal-201619 għal Bażi Komuni 

għat-Taxxa Korporattiva (CCTB) kif ukoll 

Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa 

Korporattiva (CCCTB) tindirizza din is-

sitwazzjoni inġusta billi tistabbilixxi mill-

ġdid kamp ekwu. L-Istati Membri jenħtieġ 

li jadottaw b'mod unanimu dawn iż-żewġ 

proposti mill-aktar fis possibbli u mhux 

aktar tard mill-elezzjonijiet tal-2019, 
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Membru skont ir-regoli tal-Unjoni tal-Bażi 

Komuni Konsolidata għat-Taxxa 

Korporattiva Jinħtieġ li r-Riżorsa Proprja 

tapplika biss għall-entitajiet li għalihom 

ir-regoli tal-Unjoni dwar Bażi Komuni 

Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva 

huma obbligatorji. 

peress li ma tistax tiġi introdotta rata ta' 

ġbir uniformi tal-UE fuq id-dħul mit-

tassazzjoni korporattiva sakemm ma jiġux 

adottati s-CCTB u s-CCCTB. Jenħtieġ li 

r-Riżorsa Proprja tkun tikkonsisti fl-

applikazzjoni ta' rata ta' prelevazzjoni 

uniformi għas-sehem mill-profitti taxxabbli 

attribwiti għal kull Stat Membru skont ir-

regoli tal-Unjoni tal-Bażi Komuni 

Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva 

_________________ _________________ 

19 COM (2016)683, 25.10.2016. 19 COM (2016)683, 25.10.2016. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Huwa neċessarju li jiġi evitat li 

Stati Membri li jgawdu minn 

korrezzjonijiet jsibu quddiehom xi żieda 

sinifikanti u f'daqqa fil-kontribuzzjonijiet 

nazzjonali tagħhom. Huwa għalhekk 

neċessarju li jsiru dispożizzjonijiet għal 

korrezzjonijiet temporanji favur l-

Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja, in-

Netherlands u l-Iżvezja permezz ta' 

tnaqqis bħala somma f'daqqa fil-

kontribuzzjonijiet tagħhom ibbażati fuq 

id-Dħul Nazzjonali Gross matul perjodu 

ta' tranżazzjoni. Jinħtieġ li dawn il-

korrezzjonijiet ikunu eliminati 

gradwalment sa tmiem l-2025. 

(10) B'segwitu għall-konklużjonijiet 

tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi 

Proprji, jenħtieġ li jiġi mfakkar li, meta r-

Renju Unit joħroġ mill-Unjoni, il-

korrezzjoni tar-Renju Unit ma tibqax 

tapplika. Konsegwentement, il-

korrezzjonijiet kollha marbuta mal-

finanzjament tal-korrezzjoni tar-Renju 

Unit jenħtieġ li jiġu tterminati 

immedjatament wara l-ħruġ tar-Renju 

Unit mill-Unjoni. Il-kuntest tal-Brexit 

huwa wkoll okkażjoni biex jitqies it-

trażżin tal-mekkaniżmi ta' korrezzjoni l-

oħra kollha mogħtija lil xi Stati Membri, 

li ma għadhomx iġġustifikati mill-bidu 

tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali l-ġdid 

tal-UE. Dan se jippermetti r-restawr ta' 

ugwaljanza perfetta fit-trattament tal-

Istati Membri fir-rigward tal-

kontribuzzjoni tagħhom għall-baġit tal-

Unjoni. Sabiex jiġi evitat li l-Istati 

Membri li jibbenefikaw minn 

korrezzjonijiet iħabbtu wiċċhom ma' żieda 

f'daqqa fil-kontribuzzjonijiet nazzjonali 

tagħhom, huwa possibbli li jiġu previsti 

korrezzjonijiet temporanji favur l-

Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja, in-
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Netherlands u l-Iżvezja permezz ta' 

tnaqqis ta' somma f'daqqa mill-

kontribuzzjonijiet Nazzjonali Gross 

ibbażati fuq l-Introjtu Nazzjonali. 

Jenħtieġ li dawn il-korrezzjonijiet ikunu 

eliminati gradwalment sal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali li jmiss. 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) Taxxa tal-UE fuq it-

Tranżazzjonijiet Finanzjarji: l-

applikazzjoni ta' rata ta' prelevazzjoni 

uniformi fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji 

ta' titoli u derivattivi għall-pajjiżi li qed 

jipparteċipaw fil-proċedura attwali ta' 

kooperazzjoni msaħħa. Il-

kontribuzzjonijiet tagħhom għandhom 

jitnaqqsu mill-kontribuzzjonijiet tagħhom 

ibbażati fuq id-DNG għall-baġit tal-UE. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) Multi tal-Qorti tal-Ġustizzja: 

rikavat mill-multi ġġenerati minn 

deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea. Id-dħul iġġenerat mill-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

għandu jitqies bħala riżorsa proprja 

addizzjonali u m'għandux jibqa' jnaqqas 

is-sehem ta' kontribuzzjoni bbażata fuq 

id-DNG ta' kull Stat Membru. 
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Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ec (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ec) Mekkaniżmu fuq l-Aġġustamenti 

tal-Karbonju fil-Fruntieri: obbligu ta' xiri 

ta' kwoti tal-ETS għall-importaturi ta' 

oġġetti li jużaw ħafna enerġija bi tpattija 

għad-differenzi fl-ipprezzar tal-karbonju 

ġewwa u barra l-UE. 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-finijiet tal-punt (c) tal-ewwel 

subparagrafu, ir-rata ta' prelevazzjoni 

uniformi għandha tapplika biss għall-

profitti tal-kontribwenti li għalihom huma 

obbligatorji r-regoli tal-Unjoni dwar il-

Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa 

Korporattiva. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Għall-fini ta' konsistenza ma' dak li ġie stipulat fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-proposta 

tal-Kunsill għal Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva, fejn intalab li l-miżura tapplika għall-

kumpaniji kollha stabbiliti fl-Unjoni. 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Awstrija għandha tibbenefika minn 

tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali 

tagħha bbażata fuq id-Dħul Nazzjonali 

Gross ta' EUR 110 miljun fl-2021, EUR 

88 miljun fl-2022, EUR 66 miljun fl-2023, 

imħassar 
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EUR 44 miljun fl-2024, u EUR 22 miljun 

fl-2025. Id-Danimarka għandha 

tibbenefika minn tnaqqis gross fil-

kontribuzzjoni annwali tagħha bbażata 

fuq id-Dħul Nazzjonali Gross ta' EUR 

118-il miljun fl-2021, EUR 94 miljun fl-

2022, EUR 71 miljun fl-2023, EUR 47 

miljun fl-2024, u EUR 24 miljun fl-2025. 

Il-Ġermanja għandha tibbenefika minn 

tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali 

tagħha bbażata fuq id-Dħul Nazzjonali 

Gross ta' EUR 2 799 miljun fl-2021, EUR 

2 239 miljun fl-2022, EUR 1 679 miljun 

fl-2023, EUR 1 119-il miljun fl-2024, u 

EUR 560 miljun fl-2025. In-Netherlands 

għandhom jibbenefikaw minn tnaqqis 

gross fil-kontribuzzjoni annwali tagħhom 

ibbażata fuq id-Dħul Nazzjonali Gross ta' 

EUR 1 259 miljun fl-2021, EUR 1 007 

miljun fl-2022, EUR 755 miljun fl-2023, 

EUR 503 miljun fl-2024, u EUR 252 

miljun fl-2025. L-Iżvezja għandha 

tibbenefika minn tnaqqis gross fil-

kontribuzzjoni annwali tagħha bbażata 

fuq id-Dħul Nazzjonali Gross ta' EUR 

578 miljun fl-2021, EUR 462 miljun fl-

2022, EUR 347 miljun fl-2023, EUR 231 

miljun fl-2024, u EUR 116-il miljun fl-

2025. Dawn l-ammonti għandhom jitkejlu 

skont prezzijiet tal-2018 u jiġu aġġustati 

bl-applikazzjoni tad-deflatur l-aktar 

reċenti tal-Prodotti Domestiku Gross 

għall-Unjoni, espress f'euro, kif ipprovdut 

mill-Kummissjoni, li jkun disponibbli 

meta jitfassal l-abbozz tal-baġit. Dan it-

tnaqqis gross għandu jiġi ffinanzjat mill-

Istati Membri kollha. 

 

Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Minbarra l-kategoriji tar-riżorsi proprji 

msemmija fil-paragrafu 1, il-

kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
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għall-Fond ta' Appoġġ għall-

Istabbilizzazzjoni, għandhom b'mod 

partikolari jiġu kkalkulati abbażi tal-

ammonti ta' introjtu monetarju allokat 

lill-banek ċentrali nazzjonali tal-

Eurosistema skont l-Artikolu 32 tal-

Protokoll Nru 4 dwar l-Istatut tas-Sistema 

Ewropea ta' Banek Ċentrali u l-Bank 

Ċentrali Ewropew, f'konformità mal-

ftehim li jakkumpanja r-Regolament dwar 

Funzjoni Ewropea ta' Stabbilizzazzjoni 

tal-Investimenti. 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-dħul li ssir referenza għalih fl-Artikolu 2 

għandu jintuża mingħajr distinzjoni biex 

jiġi ffinanzjat kull infieq li jiddaħħal fil-

baġit annwali tal-Unjoni. 

Id-dħul li ssir referenza għalih fl-Artikolu 2 

għandu jintuża mingħajr distinzjoni biex 

jiġi ffinanzjat kull infiq li jiddaħħal fil-

baġit annwali tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-

kontribuzzjonijiet imsemmija fil-

paragrafu 1a, li għandhom jintużaw biss 

għall-fini tal-Fond ta' Appoġġ għall-

Istabbilizzazzjoni kif stipulat fir-

Regolament dwar Funzjoni Ewropea ta' 

Stabbilizzazzjoni tal-Investimenti. 

 

Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. F'konformità mal-Artikolu 48(7) 

TUE, il-Kunsill Ewropew jista' jadotta 

deċiżjoni li tippermetti li atti li jaqgħu taħt 

il-proċedura leġiżlattiva speċjali, inkluża 

s-Sistema tar-Riżorsi Proprji tal-Unjoni 

Ewropea, jiġu adottati skont il-proċedura 

leġiżlattiva ordinarja. 
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