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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora fil-proposta għal riżoluzzjoni tiegħu is-suġġerimenti li ġejjin:

1. Premessa J a (ġdida)
billi l-istituzzjonijiet jeħtiġilhom iħejju għall-ħtieġa eventwali ta' reviżjoni tat-trattati;

2. Premessa J b (ġdida)
billi l-Artikolu 48 tat-Trattat UE jagħti lill-Parlament is-setgħa li jippreżenta proposti għar-
reviżjoni tat-Trattati,

3. paragrafu 2 a (ġdid)
Jitlob lill-Kummissjoni biex, minbarra l-miżuri li jistgħu u li għandhom jittieħdu bil-ħeffa fil-
qafas tat-Trattati eżistenti, tibda riflessjoni dwar l-iżviluppi istituzzjonali li jistgħu jirriżultaw 
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' governanza ekonomika koerenti u effikaċi,

4. paragrafu 3 a (ġdid)
Jitlob lill-Kumitat responsabbli tiegħu biex jirrapporta dwar l-aspetti kostituzzjonali marbuta 
mal-implimentazzjoni ta' governanza ekonomika indispensabbli għall-funzjonament tajjeb u 
għall-vijabbiltà tal-Unjoni monetarja, filwaqt li jqis bis-sħiħ id-deċiżjonijiet li sejrin jittieħdu 
wara l-ħidma tat-task force tal-Kunsill Ewropew dwar il-governanza ekonomika,

– biex jinkorpora fl-Anness tal-proposta għal riżoluzzjoni tiegħu r-rakkomandazzjoni li 
ġejja:

Rakkomandazzjoni 8 a ġdida: Riflessjoni dwar l-iżviluppi istituzzjonali meħtieġa għal 
governanza ekonomika koerenti u effikaċi

B'mod parallel mal-miżuri li jistgħu u li għandhom jittieħdu bl-akbar ħeffa possibbli 
fil-qafas istituzzjonali tal-lum, tibda riflessjoni bil-għan li tidentifika l-limiti tal-qafas 
istituzzjonali u li tindika rotot għal riforma tat-Trattati b'tali mod li jkunu jistgħu jiġu 
implimentati mekkaniżmi u strutturi indispensabbli għal governanza ekonomika koerenti u 
effikaċi, kif ukoll konverġenza makroekonomika reali bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro u 
tal-UE inġenerali.

Rakkomandazzjoni 8 b ġdida Riflessjoni dwar prattika interparlamentari ġdida għal 
governanza ekonomika koerenti u effikaċi

Jeħtieġ li jkun żgurat koordinament aħjar bejn il-ħidmiet tal-Parlament Ewropew, li 
issa tqawwewlu l-kompetenzi baġitarji tiegħu, u dawk tal-parlamenti nazzjonali. 
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