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SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis li s-Semestru Ewropew isaħħaħ il-koordinazzjoni ekonomika fost l-Istati Membri 
skont il-metodu tal-Komunità, b'hekk tiġi garantita governanza ekonomika aħjar li 
tirrappreżenta valur miżjud għall-Ewropa;

2. Jilqa' l-fatt li s-Semestru Ewropew ġie istituzzjonalizzat permezz tar-Regolament (UE) 
Nru 1175/2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-
sorveljanza ta’ pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika 
ekonomika;

3. Huwa madankollu tal-opinjoni li l-leġittimità, it-trasparenza u l-effettività tas-Semestru 
Ewropew għandhom jitjiebu;

4. Iqis li huwa essenzjali li tissaħħaħ il-leġittimità tas-Semestru u biex jiġu ċċarati l-
ambigwitajiet legali li baqa', li fil-futur jistgħu jwasslu għal kunflitti istituzzjonali, inklużi 
s-superimpożizzjoni u d-dupplikazzjoni tal-kompetenzi u r-responsabilitajiet, u n-nuqqas 
ta' ċarezza u l-kumplessità miżjuda tal-qafas istituzzjonali tal-UE;

5. Jiddispjaċih li l-iskrutinju parlamentari għandu rwol minuri fil-proċess, u jenfasizza li s-
Semestru Ewropew ma jista' bl-ebda mod ifixkel il-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u 
l-parlamenti nazzjonali;

6. Jinnota bi tħassib li, fid-deċiżjonijiet ekonomiċi ewlenin li rriżultaw mill-kriżi, il-
Parlament Ewropew ġie kostantament marġinalizzat, u jqis li jrid ikun involut sabiex iżid 
il-leġittimità tad-deċiżjonijiet li jaffettwaw iċ-ċittadini kollha;

7. Jesprimi l-fehma li l-Parlament Ewropew huwa l-post xieraq għad-djalogu u l-
kooperazzjoni ekonomiċi bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej;

8. Itenni li d-dispożizzjonijiet dwar id-djalogu ekonomiku u l-mekkaniżmu ta' 
koordinazzjoni l-ġdid inkorporati fir-Regolament (KE) Nru 1466/97 għandhom jiġu 
infurzati bis-sħiħ, u li s-semestru Ewropew għandu jkun suġġett, fl-istadji kollha, għal 
skrutinju demokratiku sħiħ;

9. Huwa tal-opinjoni li d-djalogu ekonomiku għandu jiġi estiż fuq il-mudell tad-djalogu 
monetarju mal-BĊE, biex jinkludi diskussjonijiet regolari bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni u l-President tal-ECOFIN dwar il-preparazzjoni u s-segwitu tal-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi;

10. Ifakkar li, bil-għan li tiġi żgurata l-leġittimità demokratika, it-trasparenza u l-aċċess għall-
informazzjoni għandhom ikunu element ewlieni tal-proċess, u li s-Semestru Ewropew u d-
djalogu ekonomiku għandhom jitqiesu bħala parti mill-qafas istituzzjonali tal-UE, u 
għandhom iħeġġu l-metodu tal-Komunità, billi jiġu involuti l-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-
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istadji kollha;

11. Ifakkar fir-rapport ta' Herman Van Rompuy imressaq fil-laqgħa tal-Kunsill tat-28 u d-29 
ta' Ġunju 2012, intitolat "Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina" u li jitlob għal 
qafas aktar infurzabbli għall-koordinazzjoni tal-politika fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew;

12. Iqis li l-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali, 
skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 1, hija essenzjali sabiex jiġu stabbiliti l-leġittimità 
demokratika neċessarja u s-sjieda nazzjonali tal-proċess tas-Semestru; jitlob għal rinfurzar 
tad-djalogu bejn il-livelli Ewropej u nazzjonali, filwaqt li tiġi rispettata d-diviżjoni tax-
xogħol bejniethom;

13. Iqis li barra mill-iżgurar tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti, huwa wkoll neċessarju li 
jsiru sforzi akbar rigward il-komunikazzjoni maċ-ċittadini u biex ikunu inklużi b'mod attiv 
fil-proċess;

14. Huwa tal-opinjoni li, sabiex jitnaqqas it-tħassib dwar il-leġittimità, il-parlamenti 
nazzjonali għandu jkollhom rwol attiv fil-proċess, u jissuġġerixxi li l-Istati Membri 
jaġġustaw il-proċeduri interni tagħhom sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu involuti fid-
diskussjoni tal-pjanijiet fiskali u ta' riforma tal-pajjiżi tagħhom qabel ma jitressqu fl-UE; 

15. Jitlob li fil-proċess ikun hemm involviment aktar mill-qrib u parteċipazzjoni attiva tal-
Parlament Ewropew, u jqis li, fuq il-bażi tal-Artikolu 121(5) tat-TFUE, il-Kummissjoni u 
l-Kunsill għandhom jagħtu rendikont lill-Parlament dwar ir-rakkomandazzjonijiet adottati 
speċifiċi għall-pajjiżi;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-politika tagħha, u biex tagħmel differenza u tpoġġi f'prijoritajiet l-azzjonijiet ta' 
politika fil-pajjiżi sabiex tiggwida lill-Kunsill dwar il-pajjiżi li għandu jagħtihom 
attenzjoni partikolari;

17. Iqis li, sabiex tiġi preservata l-kredibilità tal-Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali li fuqu huma 
bbażati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, kif ukoll it-trasparenza tas-Semestru
Ewropew, huwa importanti li l-Kunsill ikompli jiġġustifika kwalunkwe diverġenza min-
naħa tiegħu mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni;

18. Ifakkar li l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika taħt is-Semestru Ewropew għandha 
tkun ibbażata fuq l-Artikolu 5 tat-TFUE, u li l-prijoritajiet determinati mis-Semestru 
għandhom jirrispettaw bis-sħiħ l-objettivi u r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 3(3) tat-TUE u 
f'dispożizzjonijiet oħrajn tat-trattat, b'referenza partikolari għall-Artikolu 121 tat-TFUE 
(il-linji direttivi ġenerali tal-politika ekonomika), l-Artikolu 126 tat-TFUE (żbilanċi 
eċċessivi tal-Gvern) u l-Artikolu 148 tat-TFUE (politika għall-impjiegi);

19. Ifakkar li l-Parlament Ewropew irid jiġi rikonoxxut bħala l-forum demokratiku Ewropew 
xieraq biex jagħti evalwazzjoni ġenerali fl-aħħar tas-Semestru Ewropew; jemmen li, bħala 
sinjal ta' dan ir-rikonoxximent, ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-korpi 
ekonomiċi involuti fil-proċess għandhom jipprovdu informazzjoni lill-Membri tal-
Parlament Ewropew meta dawn jitolbuha;
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20. Jesprimi l-fehma li l-Parlament Ewropew għandu jadatta l-istruttura organizzattiva tiegħu 
għas-semestru Ewropew li għadu kif ġie introdott, permezz ta' miżuri bħall-ħolqien ta' 
kumitat ad hoc/temporanju jew ta' grupp ta' ħidma jew ta' tmexxija għall-monitoraġġ 
annwali tas-Semestru Ewropew.
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