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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. Ifakkar li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, kif approvat mill-Kunsill Ewropew tar-
rebbiegħa, huwa d-dokument ta’ bażi li jservi ta’ gwida għat-tfassil tal-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma tal-Istati Membri (PNR) u l-Programmi ta’ Stabbiltà u ta’ 
Konverġenza (SCPs), li abbażi tagħhom il-Kummissjoni tfassal rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiżi;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi spjegazzjoni espliċita tar-raġunijiet għalfejn 
intgħażlu ċerti prijoritajiet fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir kull sena u biex fid-
dokument tinkludi valutazzjoni tal-effetti indiretti kollha possibbli fl-oqsma ta’ politika u 
fil-pajjiżi;

3. Jenfasizza li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, bħala d-dokument inizjali taċ-ċiklu tas-
Semestru Ewropew, għandu rwol ewlieni fis-Semestru u għalhekk jeħtieġ li jikseb 
kunsens wiesa’ bejn l-istituzzjonijiet differenti;

4. Ifakkar li, meta titqies l-importanza tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Parlament qabel l-adozzjoni tiegħu; jemmen, f’dan ir-rigward, li 
l-Parlament għandu jistieden lill-Kummissjoni biex tiddiskuti l-gwida ex ante ġenerali 
aktar kmieni fil-proċess, qabel jitlesta u jinħareġ l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; 

5. Jinnota li d-djalogu ekonomiku għandu jkollu l-għan li jsaħħaħ il-leġittimità demokratika 
tal-proċess permezz ta’ skrutinju parlamentari xieraq tat-tħejjija u s-segwitu tal-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi; iqis li d-djalogu 
ekonomiku għandu jintuża f’mumenti ewlenin tas-Semestru Ewropew, jiġifieri fil-bidu 
taċ-ċiklu qabel jiġi ppubblikat l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, kif ukoll ftit wara l-
pubblikazzjoni tiegħu, qabel l-adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
mill-Kunsill, u fl-aħħar tal-proċess wara li l-Kunsill Ewropew ikun approva r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi; 

6. Huwa tal-fehma li, ftit wara l-pubblikazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, il-
Parlament jista’ jindika l-approvazzjoni jew ir-rifjut proprju tiegħu tal-prijoritajiet u l-
objettivi ta’ politika permezz ta’ votazzjoni plenarja; 

7. Jemmen li, sabiex jissaħħu r-rwol u l-pożizzjoni tal-Parlament fid-definizzjoni tal-aġenda, 
għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-possibbiltà li jħejji dokument ta' prijoritajiet politiċi 
pluriennali fil-bidu ta' kull mandat elettorali ta' ħames snin;

8. Itenni l-ħtieġa li l-Parlament jiġi involut bis-sħiħ kemm fil-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika kif ukoll f‘deċiżjonijiet maħsuba biex irawmu l-ħolqien ta’ unjoni ekonomika 
u monetarja ġenwina u jippromwovu l-passi meħtieġa għal unjoni bankarja, ekonomika, 
fiskali u politika sħiħa sabiex tiżdied il-leġittimità tad-deċiżjonijiet li jaffettwaw liċ-
ċittadini kollha; 
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9. Ifakkar, f’dan ir-rigward, li s-Semestru Ewropew bl-ebda mod m’għandu jippreġudika l-
prerogattivi tal-Parlament Ewropew jew tal-parlamenti nazzjonali;

10. Huwa tal-fehma li, sabiex jitnaqqas it-tħassib dwar it-trasparenza u l-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 dawn 
jitressqu lill-UE; 

11. 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 meħtieġa u s-sjieda nazzjonali tal-proċess tas-Semestru; 

12. Ifaħħar id-djalogu li sar s’issa bejn il-Parlament Ewropew u r-rappreżentanti nazzjonali u 
jilqa’ l-organizzazzjoni tal-ġimgħa interparlamentari dwar is-Semestru Ewropew fl-aħħar 
ta’ Jannar 2013;

13. Jesprimi l-fehma li l-Parlament Ewropew huwa l-post xieraq għad-djalogu u l-
kooperazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej; madankollu huwa 
tal-fehma li l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ikunu preżenti f'dawk il-laqgħat 
interparlamentari; 

14. Jindika li, minbarra li jeħtieġ li tiġi żgurata l-kooperazzjoni bejn il-parlamenti, jeħtieġ 
ukoll li jsiru sforzi akbar biex ikun hemm komunikazzjoni maċ-ċittadini u biex dawn jiġu 
inklużi fil-proċess sabiex tiżdied il-leġittimità tiegħu u tissaħħaħ is-sjieda tiegħu fil-livell 
nazzjonali;

15. Itenni li, sabiex tiġi ppreservata l-kredibilità tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u tal-
proċess tas-Semestru kollu, il-Kunsill jeħtieġlu jiġġustifika r-raġunijiet tiegħu jekk 
jirrifjuta li jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni bbażati fuq l-Istħarriġ Annwali 
dwar it-Tkabbir; jilqa’ l-prinċipju ‘konformità jew spjegazzjoni’ introdott mis-‘six pack’ 
dwar ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, li skontu l-Kunsill huwa 
pubblikament responsabbli għal kwalunkwe bidla li jintroduċi għall-proposti tal-
Kummissjoni, u jqis li dan il-prinċipju għandu jissaħħaħ fil-prattika; 

16. Ifakkar li jeħtieġ li l-Parlament Ewropew jiġi rikonoxxut bħala l-forum demokratiku 
Ewropew xieraq biex jipprovdi 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 jintalbu jagħmlu dan;

17. Jitlob li jsir ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex 
itejjeb il-kontroll demokratiku u r-responsabbiltà fil-proċess tas-Semestru Ewropew kollu; 

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jippreżenta l-Linji Gwida dwar it-Tkabbir 
Annwali, kif emendati mill-Parlament, fil-Kunsill Ewropew tar-rebbiegħa u jqis li l-
Parlament għandu jkun rappreżentat fil-Kunsill tar-rebbiegħa u involut fit-tfassil tal-
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konklużjonijiet tal-Kunsill. 


