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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' stabbiltà 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra r-rapport finali tat-Task Force għall-Kunsill Ewropew dwar "it-Tisħiħ 
tal-Governanza Ekonomika fl-UE",

– wara li kkunsidra l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif tressaq lill-Kunsill 
Ewropew fis-16 ta' Diċembru 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 74b tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2011),

A. billi l-Artikolu 3(4) tat-TUE jiddikkajra li:  "L-Unjoni għandha tistabbilixxi unjoni 
ekonomika u monetarja li l-munita tagħha tkun l-euro";

B. billi skont l-Artikolu 3(1) tat-TFUE "l-politika monetarja għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro" hija "kompetenza esklużiva" tal-Unjoni;

C. billi l-Artikolu 5(1) tat-TFUE jipprevedi li:  "L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw il-
politika ekonomika tagħhom fi ħdan l-Unjoni", b'dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw 
għal dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro;

D. billi l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew, jekk jiġi adottat, jista' jwassal għall-
kostituzzjoni ta' mekkaniżmu li jaqa' kompletament 'il barra mill-isfera tal-Unjoni, 
mingħajr ma jingħata rwol partikolari lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

E. billi l-possibbiltà ta' parteċipazzjoni futura mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-mekkaniżmu 
għandha tiġi salvagwardjata u għandha tiġi stabbilita konnessjoni għall-intervent 
possibbli tal-baġit Ewropew fis-sistema ta' garanzija;

F. billi l-possibbilitajiet kollha għandhom ikunu esplorati bl-għan li l-mekkaniżmu jiddaħħal 
bis-sħiħ fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni fil-futur u jiġi previst l-involviment fih ta' dawk 
l-Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex l-euro; billi dan jista' jinkludi rikors għall-
Artikolu 20 tat-TUE dwar kooperazzjoni msaħħa;

G. billi r-regoli li jirregolaw il-mekkaniżmu ta' stabbiltà għandhom preferibbilment jitfasslu 
mill-Kummissjoni;
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H. billi l-mekkaniżmu ta' stabbilità għandu jiġi akkumpanjat mit-tisħiħ tal-lat preventiv u 
korrettiv tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST), u permezz ta' miżuri relatati mal-
kompetitttività fuq medda ta' żmien medja u fit-tul u billi jiġu indirizzati l-iżbilanċji 
makroekonomiċi bejn l-Istati Membri;

I. billi, bħala kumpliment għall-mekkaniżmu ta' stabbiltà, l-Unjoni għandha tinvestiga l-
urġenza ta' sistema ta' Eurobonds;

J. billi l-Kummissjoni għandha tippreżenta l-proposti leġiżlattivi meħtieġa biex issaħħaħ l-
koordinazzjoni tal-politika bejn l-Istati Membri u biex tikkumplimenta l-governanza 
ekonomika Ewropea; 

K. billi l-prinċipji msemmija hawn fuq ġew implimentati mill-emendi għall-abbozz tad-
deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew kif propost fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi 

L. billi fid-dawl tar-realtajiet politiċi, il-Parlament huwa dispost li jeżamina alternattivi bl-
għan li jinstab mod pragmatiku 'l quddiem;

M. billi fl-istorja l-istrumenti Ewropej għall-integrazzjoni Intergovernattiva ffunzjonaw bħala 
soluzzjonijiet "avant-garde" li fetħu t-triq għall-integrazzjoni sħiħa f'mument partikolari;   
billi, għalhekk, tali strumenti ġew idisinjati bil-ħsieb li sussegwentament ikunu integrati;

N. billi permezz tal-Artikolu 48(6) tat-TUE, il-Kunsill Ewropew, wara li kkonsulta mal-
Parlament, jista' jadotta deċiżjoni li temenda d-dispożizzjonijiet kollha jew parti 
minnhom tat-Tielet Taqsima tat-TFUE; 

O. billi kwalunkwe żieda jew tnaqqis fil-kompetenzi tal-Unjoni se jeħtieġ proċedura ta'
reviżjoni ordinarja; 

P. billi kwalunkwe reviżjoni ulterjuri tat-TFUE għandha titwettaq skont il-proċedura 
normali u għandu jiżgura r-rispett sħiħ tal-metodu Komunitarju;

Q. billi d-deċiżjoni proposta tista' tidħol fis-seħħ biss wara l-approvazzjoni tagħha mill-Istati 
Membri b'konformità mal-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom,

1. Jensfasizza li l-politika monetarja hija politika Komunitarja u ilha tali kwali mit-Tratatt 
ta' Maastricht; 

2. Jenfasizza l-importanza tal-euro għall-proġett politiku u ekonomiku Ewropew, u jappella 
għas-sens ta' responsabbiltà u ta' solidarjetà tal-Istati Membri kollha;

3. Jenfasizza li l-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jikkostitwixxi parti integrali tal-pakkett 
globali tal-miżuri disinjati biex jiddefinixxu qafas ġdid, li jsaħħaħ id-dixxiplina baġitarja 
u l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u finanzjarji tal-Istati Membri, u fl-istess waqt 
jegħleb żbilanċji ekonomiċi u soċjali u jtejjeb il-kompetittività;
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4. Jinnota li l-Kunsill ma użax il-possibbilitajiet kollha previsti fit-Trattati biex jiġi nfurzat 
bis-sħiħ il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u biex tittejjeb il-koordinazzjoni ekonomika fl-
livell Ewropew;

5. Jikkunsidra li huwa essenzjali li jmorru lil hinn mill-miżuri temporanji mmirati lejn l-
istabbiliment taż-żona tal-euro, u li l-Unjoni għandha tibni l-governanza ekonomika 
tagħha; huwa tal-fehma li l-infurzar tal-PST, tas-semester Ewropew, tal-istrateġija UE 
2020 u tal-emenda tal-Artikolu 136 tat-TFUE fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' stabbiltà 
huma biss l-ewwel pass f'dik id-direzzjoni;

6. Jinsab imħasseb sew bil-ħsieb tal-Mexxejja tal-Istati u tal-Gvernijiet li jistabbilixxu l-
mekkaniżmu permanenti ta' stabbiltà 'l barra mill-qafas istituzzjonali tal-UE, bil-
konsegwenza li l-isituzzjonijiet tal-Unjoni mhumiex se jkunu involuti bis-sħiħ; jenfasizza 
li l-Istati Membri għandhom fi kwalunkwe każ jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni u l-
perogattivi tal-istituzzjonijiet stipulati minnhom;

7. Jiddispjaċih li s-sitwazzjoni politika attwali ma tatx lok għall- esplorazzjoni tal-
possibbilitajiet kollha l-oħra mniżżla fit-Trattati għall-istabbiliment ta' mekkaniżmu 
permanenti ta' stabbiltà ; iqis b'mod partikolari li, fil-qafas tal-kompetenzi preżenti tal-
Unjoni  fir-rigward tal-unjoni ekonomika u monetarja (l-Artikolu 3(4) tat-TUE) u l-
politika monetarja fir-rigward ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (punt (c) 
tal-Artikolu 3(1) tat-TFUE), kien ikun xieraq li jsir użu mis-setgħat mogħtija lill-Kunsill 
bl-Artikolu 136 tat-TFUE, jew bħala alternattiva li wieħed jirreferi għall-Artikolu 352 tat-
TFUE flimkiem mal-Artikolu 136 tat-TFUE;

8. Jikkunsidra li t-twaqqif u l-funzjonament tal-mekkaniżmu permanenti ta' stabbiltà 
għandhom jinġiebu viċin kemm jista' jkun il-qafas tal-Unjoni Ewropea, fejn isir użu 
wkoll, permezz ta' analoġija, tat-tendenzi istituzzjonali għal kooperazzjoni aħjar skont l-
Artikolu 20 tat-TUE bħala mezz biex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkunu involuti fi stadju 
preliminari u biex tingħata assigurazzjoni mill-ġdid lil dawk l-Istati Membri li fil-preżent 
il-munita tagħhom mhijiex il-euro;

9. Jiddikkjara li, sabiex l-abbozz propost tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ikun ġie 
skrutinizzat kif suppost, tinħtieġ aktar informazzjoni supplimentari, b'mod partikolari 
dwar id-disinn previst tal-mekkaniżmu ta' stabbiltà u r-relazzjonijiet maħsuba li se jkollu 
mal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni, mal-Fond Monetarju Ewropew propost u mal-Fond 
Monetarju Internazzjonali; għaldaqstant, jagħmel is-sostenn tiegħu għall-abbozz tad-
deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dipendenti fuq is-sodisfazzjon tal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) abbozzar mill-ġdid tal-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew kif propost fl-
emendi mehmużin miegħu1 , fejn huwa mifhum li, biċ-ċaqliq tad-dispożizzjoni 
proposta mill-Artikolu 136 (3) għall-Artikolu 136 (1) tat-TFUE, il-
mekkaniżmu ta' stabbiltà, minkejja li fil-bidu kellu karattru intergovernattiv, se 
jkollu l-prospett li possibbilment jiġi inkorporat fil-qafas tal-Unjoni, 
pereżempju fil-forma ta' tip ta' aġenzija speċjali, bl-użu tat-tendenzi 
istituzzjonali għal kooperazzjoni aħjar;  

                                               
1 Dan il-paragrafu se jitħassar awtomatikament jekk il-Kumitat ma jadotta l-ebda emenda .
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(b) dikjarazzjoni ċara mill-Kunsill Ewropew li tiżgura li:

– il-karatteristiċi tal-mekkaniżmu permanenti ta' stabbiltà u l-miżuri ta' 
kundizzjonalità (programm strett ta' aġġustament ekonomiku u fiskali) se 
jkunu deċiżi abbażi ta' rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-Parlament, u li l-Kummissjoni se tkun responsabbli biex 
tiżgura li dawn il-miżuri se jkunu rispettati bis-sħiħ u li l-mekkanżimu se 
jintuża b'kawtela, fejn se tirrapporta lura lill-Parlament b'mod regolari;

– il-Kummissjoni se twettaq il-kompiti kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-mekkaniżmu permanenti u biex 
tevalwa s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Istati Membri, fejn se tirrapporta lura 
lill-Parlament b'mod regolari;

– l-għajnuna finanzjarja mogħtija skont il-mekkaniżmu se tkun soġġetta għal 
analiżi bir-reqqa u għal programm ta' rkupru ekonomiku u finanzjarju; dawk 
l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jaġixxu, meta 
jkunu qegħdin jiddeċiedu dwar l-għoti ta' għajnuna finanzjarja, abbażi ta' 
valutazzjoni provduta mill-Kummissjoni, mill-Bank Ċentrali Ewropew u, 
sakemm hemm il-possibbiltà li jkun involut, il-Fond Monetarju 
Internazzjonali; u 

– is-segretarjat tal-mekkaniżmu permanenti ta' stabbiltà se jiġi pprovdut mill-
Kummissjoni;

10. Ifakkar li l-mekkaniżmu ta' stabbiltà tal-futur għandu kemm jista' jkun jagħmel użu mill-
istituzzjonjiet tal-Unjoni, pereżempju fir-rigward tat-twettiq ta' kompiti amministrattivi, 
peress li b'dan se jkun evitat li jitwaqqfu strutturi doppji li fuq medda ta' żmien twila se 
jkunu vitali għall-integrazzjoni Ewropea; 

11. Jinsisti li l-konformità tal-Istati Membri mal-linji gwida ekonomiċi stabbiliti mill-
Kummissjoni u mal-kundizzjonijiet imposti mill-mekkaniżmu ta' stabbiltà għandha tiġi 
skrutinizzata mill-Parlament, u jirrikonoxxi bis-sħiħ id-drittijiet tal-baġit u ta' kontroll ta' 
kull parlament nazzjonali taħt il-qafas kostituzzjonali ta' kull Stat Membru li qiegħed 
jipparteċipa;  

12. Japprova l-ħsieb tal-Kummissjoni biex "tiżgura konsistenza bejn il-mekkaniżmu tal-futur 
u l-governanza ekonomika tal-Unjoni fiż-żona euro b'mod partikolari, filwaqt li jiġu 
rrispettati l-kompetenzi li ngħataw lill-Unjoni u lill-istituzzjonijiet permezz tat-Trattat";

13. Jenfasizza li l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kif emedat mhuwiex se jżid il-
kompetenzi tal-Unjoni u għalhekk se jibqa' fi ħdan l-ambitu tal-proċedura ssimplifikata 
għar-reviżjoni tat-Trattat;  jinnota, għall-kuntrarju ta' dan, li dik id-deċiżjoni ma tistax 
tnaqqas il-kompetenzi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-oqsma tal-politika tal-ekonomija u 
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monetarja għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u ma tistax fi kwalukwe każ 
tkun ta' ħsara għall-applikazzjoni kif suppost tal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikolari tal-
Artikoli 122 u 143 tat-TFUE, u tal-acquis tal-Unjoni; 

14. Jagħti istruzzjonjiet lill-President tiegħu biex iressaq ir-reżoluzzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Bank Ċentrali Ewropew skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 
48(6) tat-TUE.
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ANNESS MAL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:

Emenda għall-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew

Artikolu 136 (1), tat-TFUE, punt b a (ġdid):

" fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u wara li kkonsulta mal-Parlament, il-Kunsill 
jista' jawtorizza lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro biex jistabbilixxu 
mekkaniżmu ta' stabbiltà li għandu jiġi attivat jekk ikun indispensabbli għas-salvagwardja tal-
istabbiltà taż-żona tal-euro kollha.  L-għoti ta' kwalunkwe għajnuna finanzjarja taħt il-
mekkaniżmu se jkun deċiż abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni Ewropea u jkun soġġett għal 
kriterji ta' kundizzjonalità stretti b'konformità mal-prinċipji u l-objettivi tal-Unjoni. 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jistipulaw il-prinċipji u l-kundizzjonijiet 
ġenerali għall- kundizzjonalità ta' għajnuna finanzjarja taħt il-mekkaniżmu u l-kontroll 
tiegħu, b'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 121 (6)."
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14.2.2011

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET EKONOMIĊI U MONETARJI

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' stabbiltà għall-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Co-Rapporteurs: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(1) L-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jippermetti lill-
Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'mod 
unanimu wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, u 
f'ċerti każijiet, mal-Bank Ċentrali 
Ewropew, li jadotta deċiżjoni li temenda 
b'mod sħiħ jew parzjali d-dispożizzjonijiet 
tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). Deċiżjoni bħal din ma tistax iżżid 
il-kompetenzi mogħtija lill-Unjoni fit-
Trattati u d-dħul fis-seħħ tagħha jiddependi 
mill-approvazzjoni sussegwenti tal-Istati 

(1) L-Artikolu 48(6) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jippermetti lill-
Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'mod 
unanimu wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, u 
f'ċerti każijiet, mal-Bank Ċentrali 
Ewropew, li jadotta deċiżjoni li temenda 
b'mod sħiħ jew parzjali d-dispożizzjonijiet 
tat-Tielet Parti tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). Deċiżjoni bħal din ma tistax iżżid 
il-kompetenzi mogħtija lill-Unjoni fit-
Trattati u d-dħul fis-seħħ tagħha jiddependi 
mill-approvazzjoni sussegwenti tal-Istati 
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Membri f'konformità mar-rekwiżiti 
kostituzzjonali rispettivi tagħhom.

Membri tal-UE kollha f'konformità mar-
rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tikkjarifika liema Stati Membri tal-Unjoni Ewropea se jkollhom 
japprovaw it-tibdila proposta fit-Trattat.

Emenda 2

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(3a) Matul il-laqgħa tiegħu tas-16 ta' 
Diċmebru 2010 l-Kunsill Ewropew qabel 
ukoll li l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom mhijiex il-euro jistgħu 
jisddeċiedu li japparteċipaw fl-
operazzjonijiet imwettqa mill-mekkaniżmu 
fuq bażi ad hoc. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emeda hija konformi mal-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew minn 
Diċembru 2010.

Emenda 3

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ta' stabbiltà ser 
jipprovdi l-għodda meħtieġa biex jiġu 
ttrattati tali każijiet ta' riskju għall-
istabbiltà finanzjarja taż-żona tal-euro 
kollha li kien hemm esperjenza tagħhom 
fl-2010, u għalhekk jgħinu biex tiġi 
ppreservata l-istabbiltà ekonomika u 
finanzjarja tal-Unjoni Ewropea nnifisha.
Fil-laqgħa tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2010, 
il-Kunsill Ewropew qabel li, peress li dan 

(4) Il-mekkaniżmu ta' stabbiltà ser 
jipprovdi għodda meħtieġa biex jiġu 
ttrattati tali każijiet ta' riskju għall-
istabbiltà finanzjarja taż-żona tal-euro,
magħmula mill-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro, li kien hemm 
esperjenza tagħhom fl-2010, u għalhekk 
jgħinu biex tiġi ppreservata l-istabbiltà 
ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni 
Ewropea nnifisha. Fil-laqgħa tiegħu tas-16 
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il-mekkaniżmu huwa mfassal biex 
jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja taż-
żona tal-euro kollha, l-Artikolu 122(2) tat-
TFUE mhux ser jibqa' meħtieġ għal tali 
finijiet. Għalhekk il-Kapijiet ta' Stat jew 
ta' Gvern qablu li m'għandux jintuża għal 
finijiet bħal dawn.

ta' Diċembru 2010, il-Kunsill Ewropew 
qabel li, peress li dan il-mekkaniżmu huwa 
mfassal biex jissalvagwardja l-istabbiltà 
finanzjarja taż-żona tal-euro kollha, l-
Artikolu 122(2) tat-TFUE mhux ser jibqa' 
meħtieġ għal tali finijiet mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Emenda 4

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4a) Il-mekkaniżmu ta' stabbiltà se 
jissuplimenta miżuri addizzjonali użati 
biex jitnaqssu r-riskji għall-istabbiltà 
finanzjarja inkluż it-tisħiħ tal-id 
preventattiv u korrettiv tal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir, sorveljanza aħjar tal-
baġits nazzjonali, u l-użu ta' proċeduri 
ġodda dwar żbilanċji makroekonomiċi.  

Emenda 5

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4b) L-Istati Membri, b'mod partikolari 
dawk li l-munita tagħhom hija l-euro, 
għandhom jaħdmu flimkien fi spirtu ta' 
solidarjetà biex jindirizzaw kwestjonijiet 
relatati mal-kompetittività fuq medda ta' 
żmien twila u fit-tul u żbilanċji 
makroekonomiċi bejn l-Istati Membri.

Emenda 6
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Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 c (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4c) Il-Kummissjoni għandha tfassal 
bħala proposta biex tiġi adottata skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, sett ta' 
regoli dettaljati li jistipulaw il-mod kif il-
mekkaniżmu ta' stabbiltà se jitmexxa u 
jitħaddem, u għandha tispeċifika liema 
strumenti għandhom jintużaw fi ħdan il-
kompetenza tiegħu. 

Emenda 7

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 d (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4d) Il-Kummissjoni għandha tħares ukoll 
lejn mekkaniżmi oħra biex tiżgura l-
istabbiltà finanzjarja taż-żona tal-euro, u 
għandha tressaq il-proposti leġiżlattivi 
meħtieġa.

Emenda 8

Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 e (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4e) Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-
potenzjal ta' sistema futura ta' eurobonds, 
bħala mekkaniżmu addizzjonali għall-
preservazzjoni tal-istabbiltà taż-żona tal-
euro, u b'mod partikolari għandha tħares 
lejn il-kundizzjonijiet li taħthom tali 
sistema se tkun ta' benefiċċju għall-Istati 
Membri kollha li qegħdin jipparteċipaw u 
għaż-żona tal-euro kollha.

Emenda 9
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Abbozz ta’ deċiżjoni
Premessa 4 f (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

(4f) Il-kriżi tefgħet dawl fuq il-ħtieġa li 
jitħaffef proċess sħiħ, bilanċjat u 
sostenibbli għall-konverġenza ekonomika 
u koordinazzjoni tal-politika li tmur lil 
hinn mill-qafas attwali u b'hekk 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-metodu tal-
Unjoni. Għaldaqstant, kwalunkwe rieżami 
ulerjuri tat-TFUE skont il-proċedura 
normali għandha tinkludi proposti 
mmirati biex jiġi żgurat li d-
dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment 
u l-funzjonament ta' kwalunkwe 
mekkaniżmu ta' stabbiltà huma integrati 
u implimentati skont il-metodu tal-Unjoni.

Emenda 10

Abbozz ta’ deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied mal-
Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea:

Il-punt li ġej huwa miżjud mal-Artikolu 
136(1) tat-TFUE:

"3. L-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro jistgħu jistabbilixxu 
mekkaniżmu ta' stabbiltà li għandu jiġi 
attivat jekk ikun indispensabbli għas-
salvagwardja tal-istabbiltà taż-żona tal-
euro kollha. L-għoti ta' kwalunkwe 
assistenza finanzjarja meħtieġa taħt il-
mekkaniżmu ser ikun soġġett għal 
kondizzjonalità stretta.".

"(c) biex jiġi stabbilit mekkaniżmu 
permanenti ta' stabbiltà biex 
jissalvagwardja l-istabbiltà taż-żona tal-
euro magħmula minn Stati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro. L-Istati 
Membri li l-munita tagħhom mhijiex il-
euro jistgħu jiddeċiedu li jipparteċipaw 
fil-mekkaniżmu. L-għoti ta' kwalunkwe 
għajnuna finanzjarja meħtieġa taħt il-
mekkaniżmu se jkun soġġett għal 
kundizzjonalità stretta konsistenti mal-
prinċipji u l-objettivi tal-Unjoni, kif 
stipulat fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni u fit-Trattat tagħha. Il-
mekkanżimu permanenti ta' stabbiltà se 
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jkun disinjat b'tali mod li jrawwem 
dixxiplina baġitarja u jikkontribwixxi 
għal finanzi pubbliċi sostenibbli fit-tul."

Emenda 11

Abbozz ta’ deċiżjoni
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kunsill Emenda

Artikolu 1a
Fl-Artikolu 136 (2), tat-TFUE, l-ewwel 
subparagrafu hu sostitwit b'dan li ġej :
"Għal dawk il-miżuri stabbiliti fil-punti 
(a) u (b), tal-paragrafu 1, għandhom  
jieħdu sehem  fil-votazzjoni biss il-membri 
tal-Kunsill li jirrappreżentaw Stati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-euro. 
Fir-rigward ta' punt (c) tal-paragrafu 1, 
għandhom jieħdu sehem fil-votazzjoni 
biss il-membri tal-Kunsill li 
jirrappreżentaw Stati Membri li l-munita
tagħhom hija l-euro u dawk li 
jirrappreżentaw Stati Membri li qegħdin 
jipparteċipaw fil-mekkaniżmu permanenti 
ta' stabbiltà u qegħdin jikkontribwixxu 
għalih."

Emenda 12

Abbozz ta’ deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kunsill Ewropew Emenda

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lis-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill 
mingħajr dewmien bit-tlestija tal-proċeduri 
għall-approvazzjoni ta' din id-Deċiżjoni 
f'konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali 
rispettivi tagħhom.

L-Istati Membri tal-UE kollha għandhom 
jinnotifikaw lis-Segretarju-Ġenerali tal-
Kunsill mingħajr dewmien bit-tlestija tal-
proċeduri għall-approvazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni f'konformità mar-rekwiżiti 
kostituzzjonali rispettivi tagħhom.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emeda tfittex li tikkjarifika liema Stati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom 
jinnotifikaw lis-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill dwar it-tlestija tal-proċeduri għall-
approvazzjoi ta' din d-Deċiżjoni.
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ITTRA MINN M. LAMASSOURE, IL-PRESIDENT TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠIT 
LIL M. CASINI, IL-PRESIDENT TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET 

KOSTITUZZJONALI

Kunitat għall-Baġits Il-President

Ref.:D(2011) 8060

Is-Sur C. Casini
303128     18.02.2011 Il-President tal-Kumitat għall-

Affarijiet Kostituzzjonali 
ASP09E205 Brussell

Għażiż Sur Casini,

Fl-laħħar laqgħa tiegħu tas-7 ta' Frar, il-Kumitat għall-Baġits kellu l-opportunità jiddiskuti l-
proposta għal modifika (iż-żieda ta' paragrafu ġdid (3)) tal-Artikolu 136 tat-TFUE permezz 
tal-proċedura simplifikata prevista fl-Artikolu 48(6) tat-TUE, li attwalment qed tiġi diskussa 
fil-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, fil-preżenza taż-żewġ ko-rapporteurs tiegħek, is-
Sur Elmar Brok u Roberto Gualtieri. Wara din id-diskussjoni, il-Kumitat ddeċieda li jindirizza 
l-opinjoni espressa matul id-dibattitu minn maġġoranza kbira tal-membri tiegħu permezz ta' 
ittra mill-President tiegħu;

Il-proposta li qed tiġi diskussa tikkonċerna modifika għall-Artikolu 136 tat-TFUE li biha 
dawk l-Istati Membri interessati se jkunu jistgħu jikkostitwixxu mekkaniżmu ta' stabbiltà 
għaż-żona tal-euro, li jista' jiġi attivat jekk huwa "indipensabbli għas-salvagwardja tal-
istabbiltà taż-żona tal-euro kollha".

Il-kumitat għall-baġits jilqa' r-rikonoxximent fit-trattati tal-possibbiltà li jinħoloq tali 
mekkaniżmu ta' stabbiltà. Madankollu, jinsab imħasseb li l-abbozzar propost jiftaħ it-triq 
għall-kostituzzjoni ta' mekkaniżmu li jaqa' kompletament 'il barra mill-isfera tal-Unjoni, 
kemm jekk permezz ta' mekkaniżmi intergovernattivi jew saħansitra skont il-liġi privata, fejn 
l-ebda rwol partikolari ma jkun assenjat lill-Istituzzjonijiet Ewropej. 

Il-kumitat għall-baġits jikkunsidra li l-kredibbiltà ta' kwalunkwe mekkaniżmu ta' stabbiltà se 
tissaħħaħ jekk il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari permezz tal-intervent 
possibbli tal-baġit Ewropew bħala parti mill-mekkaniżmu ta' garanzija, tkun prevista fi stadju 
partikolari, kif jiġri bil-EFSM attwali. Esperjenza riċenti tidher li tikkonferma sew din it-
teorija.

Mill-banda l-oħra, huwa ċar li l-intervent tal-istituzzjonijiet Ewropej se jippermetti skrutinju 
demokratiku tal-mekkaniżmu aktar profond, b'mod partikolari tal-eżerċizzju tas-setgħat tal-
Parlament Ewropew bħala parti mill-awtorità baġitarja.
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F'dan il-kuntest, il-kumitat għall-baġits jikkunsidra li huwa essenzjali li l-istituzzjonijiet 
Ewropej għandhom ikollhom rwol fil-mekkaniżmu, biex jagħtu lok għal ċertu livell ta' 
skrutinju demokratiku tal-ġestjoni tal-fond. Barra minn hekk, il-possibbiltà ta' parteċipazzjoni 
futura tal-UE fil-mekkaniżmu għandha tiġi salvagwardjata u għandha tiġi stabbilita 
konnessjoni għall-intervent possibbli tal-baġit Ewropew fis-sistema ta' garanzija;

Fl-aħħar nett, b'referenza għad-dibattitu aktar wiesa' li għaddej dwar il-governanza 
ekonomika, il-kumitat għall-baġits jixtieq jenfasizza li, minkejja li jaqbel mal-ħtieġa għal 
mekkaniżmi ta' infurzar imsaħħa kontra n-nuqqas ta' rispett għall-kriterji tal-Patt ta' Stabbiltà 
u Tkabbir, iqis li dawn is-sanzjonijiet ma għandhomx jinkludu miżuri dwar strumenti ta' nfiq 
previsti fil-baġit Ewropew għall-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej, l-aktar minħabba li 
dawn se jitnisslu minn proċeduri mwettqa permezz ta' mekkaniżmi li fil-biċċa l-kbira tagħhom 
huma intergovernattivi.

Dejjem tiegħek,

B-1047 Brussell - Tel +32 2 28 43454 - Fax +32 2 28 49012 F-67070 
Strasburgu - Tel +33 3 88 1 72655 - Fax +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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EMENDA TAL-BIDU KIF PRPOSTA MINN M. GUALTIERI

art. 136 TFUE. 
Il-verżjoni konsolidata-it-
Trattat ta' Lisbona

ART. 136 tat-TFUE
kif modifikat mill-Abbozz 
tad-deċiżjoni tal-Kunsill 

ART. 136 tat-TFUE 
abbozz tal-proposta biex jiġi 
modifikat (Gualtieri)

1. Sabiex ikun assigurat il-
funzjonament tajjeb tal-
Unjoni Ekonomika 
u Monetarja, 
u b'konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti
tat-Trattati, il-Kunsill 
għandu, b'konformità mal-
proċedura rilevanti minn 
fost dawk previsti fl-
Artikoli 121 u 126, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura 
stabbilita fl-
Artikolu 126(14), jadotta 
miżuri speċifiċi għal dawk 
l-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro 
sabiex:
A. tissaħħaħ il-
koordinazzjoni u s-
sorveljanza tad-dixxiplina 
baġitarja tagħhom;
(b) jiġu stabbiliti l-linji 
gwida ta' politika 
ekonomika għalihom, waqt 
li jkun assigurat li dawn 
ikunu kompatibbli ma' 
dawk adottati għall-Unjoni 
kollha u li jinżammu taħt 
sorveljanza.

2. Għal dawk il-miżuri 
stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom jieħdu sehem 
fil-vot biss il-membri tal-
Kunsill li jirrappreżentaw 
Stati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro. 
Il-maġġoranza kwalifikata 
ta' dawn il-membri tal-

1. Sabiex ikun assigurat il-
funzjonament tajjeb tal-
Unjoni Ekonomika 
u Monetarja, u b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattati, il-
Kunsill għandu, b'konformità  
mal-proċedura rilevanti minn 
fost dawk previsti fl-
Artikoli 121 u 126, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 126(14), 
jadotta miżuri speċifiċi għal 
dawk l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro 
sabiex:
(a) tissaħħaħ il-
koordinazzjoni u s-
sorveljanza tad-dixxiplina 
baġitarja tagħhom;
(b) jiġu stabbiliti l-linji gwida 
ta' politika ekonomika 
għalihom, waqt li jkun 
assigurat li dawn ikunu 
kompatibbli ma' dawk 
adottati għall-Unjoni kollha 
u li jinżammu taħt 
sorveljanza.

2. Għal dawk il-miżuri 
stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom jieħdu sehem fil-
vot biss il-membri tal-Kunsill 
li jirrappreżentaw Stati 
Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro. 
Il-maġġoranza kwalifikata ta' 
dawn il-membri tal-Kunsill 
għandha tiġi definita 
b'konformità mal-

1. Sabiex ikun assigurat il-
funzjonament tajjeb tal-
Unjoni Ekonomika 
u Monetarja, u b'konformità 
mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattati, il-
Kunsill għandu, b'konformità  
mal-proċedura rilevanti minn 
fost dawk previsti fl-
Artikoli 121 u 126, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 126(14), 
jadotta miżuri speċifiċi għal 
dawk l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro 
sabiex:
(a) tissaħħaħ il-
koordinazzjoni u s-
sorveljanza tad-dixxiplina 
baġitarja tagħhom;
(b) jiġu stabbiliti l-linji gwida 
ta' politika ekonomika 
għalihom, waqt li jkun 
assigurat li dawn ikunu 
kompatibbli ma' dawk 
adottati għall-Unjoni kollha 
u li jinżammu taħt 
sorveljanza.
"(c) fuq rakkomandazzjoni 
mill-Kummissjoni u wara li 
kkonsulta mal-Parlament, il-
Kunsill jista' jawtorizza lill-
Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro biex 
jistabbilixxu mekkaniżmu ta' 
stabbiltà biex jiġi attivat jekk 
huwa indispensabbli għas-
salvagwardja tal-istabbiltà 
taż-żona ewro kollha. L-
għoti ta' kwalunkwe 
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Kunsill għandha tiġi 
definita b'konformità mal-
Artikolu 238(3)(a).

Artikolu 238(3)(a).

3. L-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro 
jistgħu jistabbilixxu 
mekkaniżmu ta' stabbiltà li 
għandu jiġi attivat jekk ikun 
indispensabbli għas-
salvagwardja tal-istabbiltà 
taż-żona tal-euro kollha. L-
għoti ta' kwalunkwe 
għajnuna finanzjarja 
meħtieġa taħt il-mekkaniżmu 
ser ikun soġġett għal 
kondizzjonalità stretta."

għajnuna finanzjarja taħt 
il-mekkaniżmu se jkun 
soġġett għal kriterji ta' 
kundizzjonalità stretti 
b'konformità mal-prinċipji 
u l-objettivi tal-Unjoni."

Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom 
jistipulaw il-prinċipji u l-
kundizzjonijiet għall-
kundizzjonalità ta' 
għajnuna finanzjarja taħt 
il-mekkaniżmu u l-
kontroll tiegħu, 
b'konformità mal-
proċedura msemmija fl-
Artikolu 121 (6)."

2. Għal dawk il-miżuri 
stabbiliti fil-paragrafu 1, 
għandhom jieħdu sehem fil-
votazzjoni biss il-membri tal-
Kunsill li jirrappreżentaw 
Stati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro. 
Il-maġġoranza kwalifikata ta' 
dawn il-membri tal-Kunsill 
għandha tiġi definita 
b'konformità mal-
Artikolu 238(3)(a).


