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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar problemi kostituzzjonali ta’ governanza b’diversi livelli fl-Unjoni Ewropea

(2012/2078(INI))  

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES)1,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (TSCG),

– wara li kkunsidra is-’six-pack’ (il-pakkett dwar il-governanza ekonomika)2,

– wara li kkunsidra t-’two-pack’ (it-tieni pakkett ta’ proposti għall-governanza 
ekonomika)3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20024,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Mejju 2013 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-
rigward tal-politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu5,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-5 ta’ Diċembru 2012 tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, 
tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro bit-titolu 
‘Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina’6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Pjan ta’ azzjoni għal unjoni 
ekonomika u monetarja profonda u ġenwina: It-tnedija ta’ Dibattitu Ewropew’7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2012 b’rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew, tal-Kummissjoni 
Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Grupp tal-euro bit-titolu ‘Lejn Unjoni 
Ekonomika u Monetarja Ġenwina’8, 

– wara li kkunsidra  r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar proposti leġiżlattivi 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 ĠU L 306, 23.11.2011.
3 ĠU L 140, 27.5.2013.
4 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
5Testi adottati, P7_TA(2013)0213
6http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
7 COM(2012)0777, 28 ta’ Diċembru 2012.
8 Testi adottati, P7_TA(2012)0430.



PE502.266v01-00 4/14 PR\923847MT.doc

MT

futuri dwar il-UEM,1

– wara li kkunsidra  r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar it-tisħiħ tad-
demokrazija Ewropea fl-UEM tal-futur,2

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi d-differenzazzjoni hija karatteristika kostituttiva tal-proċess tal-integrazzjoni 
Ewropea u mezz li jippermetti l-progress tiegħu u jiggarantixxi rispett sostanzjali għall-
prinċipju tal-ugwaljanza, mifhum bħala t-trattament ugwali ta’ sitwazzjonijiet ugwali u t-
trattament inugwali ta’ sitwazzjonijiet inugwali;  

B. billi l-integrazzjoni differenzjata għandha tkompli tissodisfa funzjoni ewlenija għat-tisħiħ 
tal-integrazzjoni Ewropea, li qed tinbeda minn sottogrupp ta’ Stati Membri, u li baqgħet 
miftuħa għall-Istati Membri kollha u għandha l-għan li jkun hemm integrazzjoni 
kompluta fit-Trattati;

C.  billi d-differenzazzjoni m’għandhiex iddgħajjef iċ-ċittadinanza tal-Unjoni, li hija l-istatus 
fundamentali taċ-ċittadini tal-Istati Membri, li tippermetti lil dawk li jsibu ruħhom fl-
istess sitwazzjoni li jgawdu, fi ħdan l-ambitu tat-Trattat, l-istess trattament fil-liġi 
irrispettivament miċ-ċittadinanza tagħhom;

D.  billi kwalunkwe differenzazzjoni għandha tirrispetta l-unità tal-ordni legali Ewropea u l-
effikaċja u l-koerenza tagħha, il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni abbażi taċ-
ċittadinanza, u l-funzjonament tas-suq intern; 

E.  billi d-differenzazzjoni tista’ tintuża meta l-azzjoni komuni mhijiex possibbli jew ma 
tistax tintlaħaq;  

F. billi d-differenzazzjoni hija mdaħħla fil-qafas istituzzjonali uniku tal-Unjoni Ewropea;  

G. billi t-Trattati joffru opzjonijiet u strumenti differenti għal integrazzjoni differenzjata, 
inklużi limitazzjonijiet tal-ambitu territorjali tal-applikazzjoni, klawżoli ta’ salvagwardja, 
derogi, esklużjonijiet, inklużjonijiet, kooperazzjoni mtejba, u dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, sakemm dawn l-istrumenti 
jirrispettaw l-unità, l-effikaċja u l-koerenza tal-ordni legali Ewropea u huma inklużi fil-
qafas istituzzjonali uniku (il-metodu Komunitarju); 

H. billi d-derogi taħt l-Artikolu 27(2) TFUE jippermettu differenzazzjoni bejn ċerti Stati 
Membri fi ħdan att legali li huwa indirizzat lill-Istati Membri kollha; 

I.  billi t-TFUE jinkludi, fl-Artikoli 114(4) u (5), 153(4), 168(4), 169(4) u 193 tiegħu, 
klawżoli ta’ salvagwardja li jippermettu lill-Istati Membri li jżommu jew jintroduċu 
miżuri protettivi iżjed stretti fi ħdan l-ambitu tal-applikazzjoni ta’ att legali li huwa 
indirizzat lill-Istati Membri kollha;   

J. billi l-kooperazzjoni mtejba tirrikjedi l-parteċipazzjoni ta’ mill-inqas disa’ Stati Membri 
                                               
1 Test adottat, P7_TA(2013)0222.
2 Test adottat, P7_TA(2013)0269.
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f’qasam kopert minn kompetenza mhux esklussiva tal-Unjoni, li tippermetti lill-Istati 
Membri li mhux qed jipparteċipaw biex jipparteċipaw f’deliberazzjonijiet iżda mhux fil-
votazzjoni, u hija miftuħa fi kwalunkwe żmien għall-Istati Membri kollha; 

K. billi l-proċedura ta’ kooperazzjoni mtejba tippermetti l-adozzjoni ta’ miżuri li jorbtu 
sottogrupp ta’ Stati Membri wara awtorizzazzjoni mogħtija mill-Kunsill b’maġġoranza 
kwalifikata u fil-qasam tal-PESK wara awtorizzazzjoni mogħtija b’unanimità;

L. billi storikament, il-Ftehim ta’ Schengen tal-1986 u l-Konvenzjoni ta’ Schengen tal-1990, 
iffirmati minn sottogrupp ta’ Stati Membri li ħadu post il-kontrolli tal-fruntieri 
bejniethom, il-Ftehim dwar il-Politika Soċjali tal-1991 bejn sottogrupp ta’ Stati Membri 
li estenda l-kompetenzi li kellha qabel il-KE fil-qasam tal-impjiegi u d-drittijiet soċjali li 
jippermettu votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata, u l-Konvenzjoni Prüm tal-2005 bejn 
sottogrupp ta’ Stati Membri u n-Norveġja dwar skambju ta’ dejta u kooperazzjoni kontra 
t-terroriżmu, jirrapreżentaw forom ta’ integrazzjoni differenzjata;   

M. billi l-acquis ta’ Schengen ġie integrat fit-Trattati mit-Trattat ta’ Amsterdam, 
b’esklużjonijiet għar-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka; 

N. billi r-Renju Unit u l-Irlanda jistgħu fi kwalunkwe żmien jitolbu li jieħdu sehem f’xi 
wħud jew fid-dispożizzjonijiet kollha tal-acquis ta’ Schengen u billi d-Danimarka tibqa’ 
marbuta mill-Ftehim ta’ Schengen oriġinali u l-Konvenzjoni; 

O. billi l-Ftehim dwar il-Politika Soċjali ġie integrat fit-Trattati mit-Trattat ta’ Amsterdam 
mingħajr l-ebda ekslużjoni;   

P. billi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) u t-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-
Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (‘il-Patt Fiskali’) ġew 
konklużi f’ambjent intergovernattiv barra mit-Trattati;

Q. billi l-EFSF u l-MES huma ftehimiet taħt id-dritt internazzjonali konklużi mill-Istati 
Membri li l-munita tagħhom hija l-Euro;

R. billi t-trattat TSCG huwa trattat taħt id-dritt internazzjonali konkluż mill-Istati Membri 
minbarra r-Renju Unit u r-Repubblika Ċeka, u billi fl-Artikolu 16 tiegħu jitlob l-
inkorporazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti tiegħu fid-dritt tal-UE;

S. billi l-ftehimiet internazzjonali barra mit-Trattati li għandhom l-għan li jwettqu l-
għanijiet tat-Trattati ġew użati bħala strument ultima ratio assolut għal integrazzjoni 
differenzjata li għandha tirrispetta l-unità, l-effikaċja u l-koerenza tal-ordni legali 
Ewropea, li għandhom jibqgħu miftuħa għall-Istati Membri kollha li jixtiequ jingħaqdu, 
u jew li huma diġà integrati jew li jipprovdu obbligu li jiġi integrat il-kontenut tal-ftehim 
internazzjonali kkonċernat fit-Trattati; 

T. billi t-twaqqif tal-UEM irrappreżenta pass kwalitattiv fl-integrazzjoni differenzjata, li 
jiddefinixxi mudell ta’ governanza fuq livelli differenti li jolqot kemm l-istituzzjonijiet 
kif ukoll il-proċeduri; 

U. billi fil-qasam tal-politika monetarja d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-BĊE 
jipprevedu differenzazzjoni fl-istruttura istituzzjonali, bil-Kunsill Governattiv bħala l-
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korp ewlieni li jieħu d-deċiżjonijiet kompost biss minn Stati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-Euro u l-Kunsill Ġenerali li jassoċja l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro, 
kif ukoll fl-istruttura finanzjarja, bil-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri kollha 
bħala abbonati għall-kapital tal-BĊE (l-Artikolu 28.1 tal-Istatut tal-BĊE) iżda biss il-
banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro li jħallsu s-
sehem abbonat tagħhom tal-kapital tal-BĊE (l-Artikolu 48.1 tal-Istatut tal-BĊE);

V. billi l-Artikolu 127(6) TFUE jagħti s-setgħa lill-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi 
lill-BĊE fir-rigward tal-politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet 
ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, bl-eċċezzjoni ta’ impriżi tal-assigurazzjoni, u 
ġie użat bħala l-bażi legali għal regolament li jistabbilixxi l-MSS għaż-żona tal-euro u 
jipprevedi parteċipazzjoni volontarja tal-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro billi 
jistabbilixxi kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE;

W. billi l-Artikolu 139 TFUE jeżenta lill-Istati Membri b’derogi mill-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi tat-Trattat u mid-drittijiet ta’ votazzjoni relatati;

X. billi l-Artikoli 136 u 138 TFUE jipprevedu forma speċifika għall-adozzjoni ta’ miżuri 
applikabbli għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, b’vot mill-Kunsill limitat 
għar-rappreżentanti ta’ dawk l-Istati Membri u, fejn meħtieġ skont il-proċedura, vot tal-
Parlament Ewropew sħiħ; 

Y. billi l-Artikolu 136 TFUE jista’ jitqies bħala forma speċifika ta’ kooperazzjoni mtejba 
bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro meta l-awtorizzazzjoni tingħata mit-
Trattati u l-proċedura taħt it-Trattati tkun diġà ntużat b’rabta mal-Artikolu 121.6 għall-
adozzjoni tar-regolamenti; 

Z. billi, fil-qasam tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-ispazju, l-Artikolu 184 TFUE 
jipprovdi għal programmi supplimentari għall-programm ta’ qafas multiannwali li jista’ 
jinvolvi biss sottogrupp ta’ Stati Membri li jiffinanzjawhom suġġett għal parteċipazzjoni 
possibbli fl-Unjoni, iżda li jiġu adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja li tinvolvi 
l-Kunsill kollu u l-Parlament Ewropew kollu, suġġett għall-qbil tal-Istati Membri 
kkonċernati ma’ dawn il-programmi supplimentari;   

AA. billi, skont l-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill 996/2012, il-prinċipju tal-
universalità tal-baġit ma jipprekludix grupp ta’ Stati Membri milli jassenjaw 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-baġit tal-UE jew dħul speċifiku għal oġġett speċifiku ta’ 
nefqa, kif qed jiġri diġà pereżempju għar-reattur ta’ Fluss Għoli skont id-
Deċiżjoni 2012/709/Euratom;  

AB. billi l-Artikolu 137 TFUE u l-Protokoll 14 jistabbilixxu l-Grupp tal-euro bħala korp 
informali;

AC. billi UEM ġenwina tirrikjedi kompetenzi, riżorsi finanzjarji u kontabilità demokratika 
aktar b’saħħithom, u l-istabbiliment tagħha għandu jsegwi approċċ b’żewġ passi bbażat 
fuq, l-ewwel nett, l-użu sħiħ immedjat tal-potenzjalitajiet tat-Trattati eżistenti u, t-tieni, 
bidla fit-Trattat li għandha tiġi definita minn Konvenzjoni;  

AD. billi sabiex tkun effettiva u demokratika, il-governanza tal-UEM għandha tkun ibbażata 
fuq il-qafas istituzzjonali u legali tal-Unjoni;
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AE. billi l-leġittimità u l-kontabilità demokratika għandhom jiġu żgurati fil-livell li fihom 
jittieħdu d-deċiżjonijiet;

AF. billi l-UEM hija stabbilita mill-Unjoni, li ċ-ċittadini tagħha huma direttament 
rappreżentati fil-livell tal-Unjoni mill-Parlament Ewropew;

A.   PRINĊIPJI

1. Itenni l-fehma tiegħu li UEM ġenwina tirrikjedi titjib fil-kompetenzi tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-politika ekonomika, u t-tisħiħ tar-riżorsi u l-kapaċità baġitarja 
tagħha, kif ukoll ir-rwol u l-kontabilità demokratika tal-Kummissjoni u l-prerogattivi tal-
Parlament;

2. Huwa tal-opinjoni li diviżjoni aħjar u iżjed ċara tal-kompetenzi u r-riżorsi bejn l-UE u l-
Istati Membri tista’ u għandha timxi id f’id ma’ kontroll parlamentari iżjed b’saħħtu u 
kontabilità fir-rigward tal-kompetenzi nazzjonali;

3. Itenni li sabiex tkun effettiva u demokratika, il-governanza ta’ UEM ġenwina għandha 
titqiegħed fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-Unjoni;  

4. Iqis d-differenzazzjoni bħala mezz fundamentali għall-promozzjoni ta’ integrazzjoni 
iżjed fil-fond filwaqt li tiġi ssalvagwardjata l-integrità tal-UE, u sabiex tinkiseb UEM 
ġenwina fi ħdan l-Unjoni;

5. Jenfasizza li l-proċeduri ta’ integrazzjoni differenzjati eżistenti skont it-Trattati 
jippermettu t-teħid tal-ewwel pass fit-twaqqif ta’ UEM ġenwina li hija konsistenti għal 
kollox mar-rekwiżiti ta’ kontabilità demokratika iżjed b’saħħitha, iżjed riżorsi finanzjarji 
u kapaċità aħjar ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet;

6. Jenfasizza li l-bidliet fit-trattat meħtieġa għat-tlestija ta’ UEM ġenwina u t-twaqqif ta’ 
Unjoni għaċ-ċittadini u l-istati għandhom jibnu fuq l-istrumenti, il-proċeduri, il-prattiki u 
l-filosofija ta’ integrazzjoni differenzjata eżistenti filwaqt li jtejbu l-effikaċja u l-koerenza 
tagħhom;  

7. Jenfasizza li sabiex tkun konsistenti man-natura tagħha li tkun mezz li tippromwovi l-
integrazzjoni, tissalvagwardja l-unità tal-UE u tiggarantixxi rispett sostanzjali tal-
prinċipju tal-ugwaljanza, id-differenzazzjoni għandha tibqa’ miftuħa u għandu jkollha l-
għan li finalment tinkludi l-Istati Membri kollha;  

B. PROĊEDURI

8. Huwa tal-opinjoni li d-differenzazzjoni għandha preferibbilment issir, fejn hu possibbli, 
fi ħdan att legali indirizzat lill-Istati Membri kollha permezz ta’ derogi u klawżoli ta’ 
salvagwardja, minflok l-esklużjoni ta’ xi Stati Membri mill-ambitu territorjali tal-
applikazzjoni ta’ att legali;     

9. Huwa tal-fehma li l-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, tal-impjiegi u soċjali 
tappartjeni għall-kategorija tal-kompetenzi kondiviżi, li skont l-Artikolu 4(1) TFUE 
tinkludi l-oqsma kollha li mhumiex inklużi fil-listi eżawrjenti tal-kompetenzi esklussivi 
jew ta’ sostenn;
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10. Huwa tal-opinjoni li, b’konsegwenza, l-ispeċifiċità ta’ miżuri adottati taħt l-Artikolu 136 
TFUE ma tirrelatax biss mal-fatt li dawk il-miżuri huma speċifiċi għall-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro, iżda timplika wkoll li jista’ jkollhom forza vinkolanti ikbar;

11. Jenfasizza li, fejn l-Istati Membri jridu jkunu esklużi kompletament minn att legali fil-
qasam tal-kompetenzi mhux esklussivi tal-Unjoni, għandha tiġi stabbilita kooperazzjoni 
mtejba skont id-dispożizzjoni rilevanti tat-Trattat minflok il-konklużjoni ta’ trattati 
internazzjonali;

12. Iqis li l-Artikolu 352 TFUE, li jagħti s-setgħa lill-Kunsill li jadotta miżuri xierqa għall-
kisba ta’ waħda mill-għanijiet stabbiliti fit-Trattati jekk it-Trattati ma jkunux provdew is-
setgħat meħtieġa, jista’ jintuża b’rabta mal-Artikolu 20 TUE, biex b’hekk tiġi permessa l-
attivazzjoni tal-klawżola ta’ flessibbiltà fejn ma jkunx jista’ jinkiseb kunsens unanimu 
fil-Kunsill permezz tal-mekkaniżmu tal-kooperazzjoni mtejba;

13. Iqis li l-inklużjoni tan-nefqa li tirriżulta mill-implimentazzjoni ta’ kooperazzjoni mtejba 
fil-baġit tal-UE bħala dħul ieħor jew bħala riżors proprju speċifiku hija meħtieġa sabiex 
tiġi żgurata l-konformità mal-prinċipji tal-liġi dwar il-baġit tal-UE u sabiex tiġi 
ssalvagwardjata l-pożizzjoni kruċjali tal-Parlament Ewropew bħala awtorità baġitarja; 

14. Jitlob l-użu sistematiku tal-Artikolu 333(2) TFUE fl-istabbilizzazzjoni ta’ kooperazzjoni 
mtejba fi ħdan qasam kopert minn kompetenza mhux esklussiva tal-Unjoni li tirreferi 
għal proċedura leġiżlattiva speċjali, u jitlob lill-Kunsill sabiex jadotta deċiżjoni permezz 
ta’ vot unanimu tal-Istati Membri parteċipanti li tistipula li, għall-finijiet tal-
kooperazzjoni mtejba, għandu jaġixxi taħt il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

15. Jitlob, fejn hu possibbli, l-użu sistematiku tal-klawżola li tgħaqqad tal-Artikolu 48(7) 
TUE fi proċeduri oħra minbarra l-kooperazzjoni mtejba sabiex tissaħħaħ il-leġittimità 
demokratika u l-effikaċja tal-governanza tal-UEM;

16. Iqis li meta l-użu tal-klawżola li tgħaqqad mhuwiex possibbli, bħal pereżempju fil-każ 
tal-adozzjoni tal-linji gwida dwar il-politika ekonomika u tal-impjiegi jew l-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir, għandu jsir użu sħiħ mill-possibbiltà li jiġu konklużi ftehimiet 
interistituzzjonali ta’ natura vinkolanti;

17. Ifakkar li l-iskop tal-Artikolu 48 TUE huwa wkoll li jiggarantixxi l-leġittimità 
demokratika ta’ kwalunkwe bidla fit-trattat permezz tar-rekwiżit tal-involviment 
obbligatorju tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-proċedura ta’ emenda;

18. Ma jaqbilx mal-’kuntrattalizzazzjoni’ tar-relazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, u 
jtenni li n-nuqqas ta’ kompetenzi tal-Unjoni u tas-setgħat tal-Unjoni jistgħu jingħelbu bl-
użu tal-proċeduri xierqa jew, fin-nuqqas ta’ bażi legali xierqa, billi jiġu emendati t-
Trattati;

C.   DEMOKRAZIJA U ISTITUZZJONIJIET

19. Ifakkar li l-UEM hija stabbilita mill-Unjoni u l-funzjonament tagħha għandu jkun ibbażat 
fuq id-demokrazija rappreżentattiva;

20. Jenfasizza li l-Parlament Ewropew huwa l-uniku istituzzjoni li fih iċ-ċittadini huma 
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direttament rappreżentati fil-livell tal-Unjoni u huwa l-korp parlamentari tal-UEM, u li l-
involviment xieraq tiegħu huwa essenzjali sabiex jiġu żgurati l-leġittimità u l-
funzjonament demokratiċi tal-UEM;

21. Huma tal-fehma li kwalunkwe differenzazzjoni formali tad-drittijiet tal-parteċipazzjoni 
parlamentari fir-rigward tal-oriġini tal-Membri tal-Parlament Ewropew tirrapreżenta 
diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, li l-projbizzjoni tagħha hija prinċipju fundatur 
tal-Unjoni Ewropea, u tikser il-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tal-Unjoni kif 
stabbiliti fl-Artikolu 9 TUE;

22. Iqis li fil-każ ta’ miżuri adottati skont l-Artikolu 136 TFUE jew fil-każ tal-
istabbilizzazzjoni ta’ kooperazzjoni mtejba, l-assimetrija li tirriżulta mill-involviment, 
fuq naħa waħda, tar-rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Kunsill li l-munita tagħhom hija 
l-euro (jew tar-rappreżentanti tal-pajjiżi parteċipanti), u fuq in-naħa l-oħra, tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kummissjoni bħala rappreżentanti taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u l-
promozzjoni tal-interess ġenerali tagħha, hija kompletament koerenti mal-prinċipji ta’ 
differenzazzjoni u ma tnaqqasx iżda, għall-kuntrarju, ittejjeb il-leġittimità ta’ dawk il-
miżuri;

23. Jenfasizza li r-regoli interni tal-Parlament Ewropew joffru marġini suffiċjenti ta’ 
manuvra għall-organizzazzjoni ta’ forom speċifiċi ta’ differenzazzjoni abbażi ta’ ftehim 
politiku fi ħdan u fost il-gruppi politiċi sabiex jiġi provdut skrutinju xieraq tal-UEM;

24. Iqis li huwa importanti li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali 
abbażi tal-Artikolu 9 tal-Protokoll Nru 1 anness mat-Trattati, u jilqa’  l-ftehim dwar l-
istabbiliment ta’ konferenza interparlamentari li tiddiskuti l-politiki baġitarji u 
ekonomiċi;

25. Ifakkar li l-leġittimità u l-kontabilità demokratiċi tal-UEM ma jistgħux jiġu garantiti 
minn kooperazzjoni interparlamentari, u għandhom, minflok, jiġu żgurati fil-livell li 
fihom jittieħdu u jiġu implimentati d-deċiżjonijiet, li jfisser fil-livell tal-UE u l-UEM 
mill-Parlament Ewropew u fil-livell tal-Istati Membri mill-parlamenti nazzjonali;

26. Jenfasizza li l-Summit tal-Euro u l-Grupp tal-Euro huma korpi informali għad-
diskussjoni u mhux istituzzjonijiet għat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-governanza tal-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja;

27. Jenfasizza r-rwol ċentrali tal-Kummissjoni fil-governanza tal-UEM, kif ikkonfermat 
wkoll mill-Patt Fiskali u t-trattati MES; 

D.   INTEGRAZZJONI DIFFERENZJATA FI ĦDAN IT-TRATTATI EŻISTENTI: 
LEJN UEM ĠENWINA

28. Jilqa’ l-istabbiliment tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) bħala att legali li huwa 
obbligatorju għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li fl-istess ħin hija 
miftuħa għall-parteċipazzjoni volontarja tal-Istati Membri kollha tal-UE fi ħdan il-
metodu Komunitarju;

29. Iqis id-dispożizzjoni tar-regolament MSU li jirrikjedi l-kunsens mill-Parlament Ewropew 
għall-ħatra tal-presidenza u l-viċi-presidenza tal-Bord Superviżorju bħala preċedent 
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importanti għal rwol imtejjeb tal-PE fil-governanza tal-UEM ibbażata fuq id-
differenzazzjoni;

30. Ifakkar li l-Artikolu 14 TUE jikkonferixxi l-funzjoni ta’ kontroll politiku lill-Parlament 
Ewropew, u jqis li din il-funzjoni ta’ kontroll politiku mhijiex limitata għat-twaqqif ta’ 
kumitati temporanji ta’ inkjesta taħt l-Artikolu 226 TFUE fir-rigward ta’ attivitajiet tal-
MSU, iżda tkopri wkoll kwalunkwe dritt ta’ investigazzjoni li huwa tradizzjonalment 
mogħti lill-parlamenti sabiex jikkontrollaw il-fergħa eżekuttiva, inkluż it-twaqqif ta’ 
inkjesta indipendenti fi kwalunkwe azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni tal-BĊE li wasslu jew 
li setgħu wasslu għal avveniment sinifikanti fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja, 
kunfidenza jew xi nuqqas minn istituzzjoni tal-kreditu u talba għall-aċċess għal 
kwalunkwe dokument marbut miegħu;

31. Iqis li l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (MUR) u mekkaniżmu ta’ garanzija ta’ 
depożitu komuni jistgħu jiġu stabbiliti taħt it-Trattati eżistenti abbażi tal-Artikolu 114 
TFUE u għandhom isegwu l-istess mudell bħall-MSS, jiġifieri jkunu obbligatorji għall-
Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u miftuħa għall-parteċipazzjoni volontarja 
mill-Istati Membri l-oħra;

32. Huwa tal-opinjoni li att legali li l-ambitu tiegħu jkopri lill-Istati Membri kollha iżda li 
jipprovdi għal deroga għall-Istati Membri li għandhom id-dritt li jiġu inklużi jista’ jkun 
ibbażat fuq l-Artikolu 114 TFUE, peress li l-approssimizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
sottogrupp ta’ Stati Membri tnaqqas l-ostakli ta’ kwalunkwe natura li jirriżultaw minn 
disparitajiet bejn l-Istati Membri;

33. Iqis li l-Kummissjoni għandha s-setgħat eżekuttivi meħtieġa sabiex jinfurza d-
deċiżjonijiet fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-banek stabbiliti fl-Istati Membri li 
jipparteċipaw fil-MUR, bil-kundizzjoni li dawk is-setgħat eżekuttivi huma definiti b’mod 
ċar u espliċitu minn att legali li jagħti s-setgħa u li l-eżerċizzju tagħhom huwa suġġett 
għall-kontroll mill-Parlament u l-Kunsill;

34. Huwa tal-fehma li dan il-kompitu msemmi hawn fuq, inizjalment għall-benefiċċju ta’ 
sottogrupp ta’ Stati Membri, jista’ jiġi assenjat lill-Kummissjoni bħala istituzzjoni tal-UE 
kollha peress li din l-assenjazzjoni hija koperta minn kompetenza tal-Unjoni u ambitu 
temporanjament  illimitat ta’ applikazzjoni ġeografika ma jillimitax kompetenza 
partikolari tal-Unjoni ; 

35. Huwa tal-opinjoni li l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà bħala mekkaniżmu li jkopri 
lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro jista’ jkun l-appoġġ finanzjarju tal-
MUR, li jista’ jkopri iżjed Stati Membri mill-MES;

36. Jitlob għall-konklużjoni ta’ ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-
BĊE, abbażi tar-rispett sħiħ għal-limiti stabbiliti mill-indipendenza tal-BĊE taħt l-
Artikolu 130 TFUE, u għal arranġament formali bejn il-Parlament Ewropew u l-MES 
sabiex tiġi żgurata l-kontabilità demokratika sħiħa tal-attivitajiet tagħhom, inklużi dawk 
tat-Trojka;

37. Jindika li l-kwistjonijiet makroekonomiċi tal-UEM u l-kwistjonijiet tas-suq finanzjarju li 
jikkonċernaw is-suq intern sħiħ huma interkonnessi mill-qrib u li kwalunkwe 
differenzazzjoni fi ħdan il-Parlament Ewropew fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-UEM 
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għandha tevita separazzjoni taż-żewġ kwistjonijiet; 

38. Iqis li l-koordinazzjoni ex-ante ta’ riforma ekonomika ewlenija li għandha tiġi stabbilita 
minn regolament taħt l-Artikolu 121(6) TFUE għandha tkun inkorporata b’mod sħiħ fil-
qafas tas-Semestru Ewropew, u għandha tkopri lill-Istati Membri kollha li l-munita 
tagħhom hija l-euro u tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni volontarja tal-pajjiżi li 
mhumiex fiż-żona tal-euro;  

39. Itenni s-sejħa tiegħu għall-preżentazzjoni ta’ proposta leġiżlattiva sabiex jiġi stabbilit 
strument ta’ kompetittività u konverġenza taħt l-Artikolu 121(6) TFUE, bħala 
mekkaniżmu bbażat fuq inċentiv ta’ koordinazzjoni ta’ politika ekonomika mtejba għall-
Istati Membri kollha li l-munita tagħhom hija l-euro u li hija miftuħa għall-
parteċipazzjoni volontarja tal-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro;  

40. Iqis dan l-istrument bħala embrijun għal kapaċità fiskali tal-UEM, u jenfasizza li r-riżorsi 
finanzjarji tas-CCI għandhom ikunu parti integrali tal-baġit tal-UE, iżda lil hinn mil-
limiti massimi tal-MFF, biex jirrispettaw it-Trattati u l-liġi tal-UE u jiżguraw li l-
Parlament Ewropew huwa involut b’mod sħiħ bħala awtorità baġitarja billi, fost l-oħrajn, 
jippermetti l-adozzjoni każ b’każ tal-approprjazzjonijiet baġitarji rilevanti;

41. Jitlob l-istabbiliment ta’ baġit fuq ħafna livelli billi jiġi inkluż riżors proprju ġdid 
iffinanzjat minn kontribuzzjonijiet imħallsa minn Stati Membri li qed jipparteċipaw fis-
CCI taħt Deċiżjoni ta’ Riżorsi Proprji modifikata u billi jiġi assenjat id-dħul ta’ dan ir-
riżors proprju ġdid għan-nefqa tas-CCI, u jitlob l-emenda tad-Deċiżjonijiet tar-Riżorsi 
Proprji jew, jekk dan mhux possibbli, għall-użu tad-dħul tat-Taxxa fuq it-Transazzjonijiet 
Finanzjarji bħala dħul ieħor sabiex jiġu kkumpensati tali kontribuzzjonijiet diretti;

42. Jitlob l-introduzzjoni ta’ kodeċiżjoni de facto fis-Semestru Ewropew permezz ta’ ftehim 
interistituzzjonali, bħala pass meħtieġ biex tiġi garantita l-leġittimità demokratika 
meħtieġa għal koordinazzjoni ta’ politika ekonomika mtejba permezz tas-CCI;

43. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-UEM permezz tal-bini ta’ pilastru 
soċjali, filwaqt li jafferma mill-ġdid li l-politika tal-impjiegi u l-politika soċjali huma 
politiki tal-Unjoni;

44. Iqis li l-estensjoni tat-tabella ta’ valutazzjoni tal-Proċedura tal-Iżbilanċi Makroekonomiċi 
għal valutazzjonijiet soċjali għandha tinkludi lill-Istati Membri kollha tal-UE;

45. Huwa tal-opinjoni li l-parametri referenzjarji soċjali provduti mis-CCI u l-istabilizzaturi 
awtomatiċi għandhom ikopru lill-Istati Membri kollha li jipparteċipaw f’dawk l-
istrumenti; 

46. Jinsisti li l-partijiet kontraenti għall-Patt Fiskali jirrispettaw b’mod sħiħ l-impenn 
tagħhom għall-integrazzjoni tal-Patt Fiskali fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, f’mhux 
iżjed minn ħames snin; 

47. Itenni t-talba għar-rifinanzjament gradwali tad-dejn eċċessiv f’fond ta’ tifdija għaż-żona 
tal-euro bbażata fuq il-mudell tal-Kunsill Ekonomiku tal-Esperti Ġermaniżi; iqis li l-
Artikolu 352 TFUE joffri bażi legali għall-istabbiliment ta’ tali fond għall-Istati Membri 
li l-munita tagħhom hija l-euro, flimkien ma’ kooperazzjoni mtejba ta’ dawn l-Istati 
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Membri jekk ikun meħtieġ;  

48. Iqis li l-armonizzazzjoni tal-bażijiet tat-taxxi diretti taħt l-Artikolu 115 TFUE u t-taxxi 
indiretti taħt l-Artikolu 113 TFUE hija pass importanti lejn l-istabbiliment ta’ unjoni 
ekonomika ġenwina, sabiex tkun tista’ tiġi stabbilita kooperazzjoni mtejba jekk ma tkunx 
tista’ tinkiseb l-unanimità meħtieġa fil-Kunsill;

E.   INTEGRAZZJONI DIFFERENZJATA U BIDLIET FIT-TRATTAT 

49. Iqis li kwalunkwe tibdil futur fit-trattat għandu jafferma integrazzjoni differenzjata bħala 
prinċipju u mezz ta’ unità tal-Unjoni;

50. Huwa tal-fehma li bidla futura fit-trattat tista’ tintroduċi livell ġdid ta’ sħubija assoċjata 
inkluża integrazzjoni parzjali f’oqsma speċifiċi tal-politika tal-Unjoni bħala mezz sabiex 
tissaħħaħ il-Politika Ewropea tal-Viċinat;

51. Iqis is-Summit taż-Żona tal-Euro bħala konfigurazzjoni informali tal-Kunsill Ewropew;

52. Iqis il-Grupp tal-Euro bħala konfigurazzjoni informali tal-Kunsill tal-Affarijiet 
Ekonomiċi u Finanzjarji;

53. Jitlob li l-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji attwali jkun Ministru tat-
Teżor u Viċi-President tal-Kummissjoni permanenti;

54. Jitlob l-introduzzjoni ta’ vot ta’ sfiduċja f’membru individwali tal-Kummissjoni li 
permezz tiegħu l-Parlament Ewropew jobbliga lill-President tal-Kummissjoni jitlob ir-
riżenja ta’ dak il-membru;

55. Jitlob għat-tnaqqis tal-maġġoranza meħtieġa għal mozzjoni ta’ ċensura kontra l-President 
tal-Kummissjoni taħt l-Artikolu 234 TFUE għal maġġoranza tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew komponenti, u sabiex l-obbligu parallel li jiġi elett President ġdid ikun 
kundizzjoni għall-effikaċja taċ-ċensura;

56. Jitlob bidla, b’eċċezzjonijiet limitati, fil-proċeduri ta’ votazzjoni fil-Kunsill li jirrikjedu 
unanimità għal maġġoranza kwalifikata, u li l-proċeduri leġiżlattivi speċjali eżistenti jiġu 
konvertiti fi proċeduri leġiżlattivi ordinarji; 

57. Jitlob l-introduzzjoni ta’ bażi legali sabiex jiġu stabbiliti aġenziji tal-Unjoni li jistgħu 
jwettqu funzjonijiet eżekuttivi u implimentattivi speċifiċi mogħtija lilhom mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

58. Huwa tal-fehma li l-aġenziji tal-Unjoni għandhom jiksbu d-dritt li jadottaw atti delegati 
fejn att leġiżlattiv jipprevedi dan (permezz ta’ modifika fl-Artikolu 290 TFUE) kif ukoll 
il-possibbiltà li jiġu konferiti fuqhom setgħat implimentattivi (permezz ta’ modifika fl-
Artikolu 291 TFUE);

59. Jitlob l-aġġornament tal-klawżola soċjali tal-Artikolu 9 TFUE b’konformità mal-
klawżola ambjentali tal-Artikolu 11 TFUE; .

60. Iqis il-votazzjoni permezz tal-maġġoranza kwalifikata bil-maqlub fil-Patt Fiskali 
sempliċement bħala dikjarazzjoni politika mingħajr ebda effett legalment vinkolanti fuq 
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l-Istati Membri, u jitlob minflok l-integrazzjoni ta’ din ir-regola ta’ votazzjoni fit-Trattati 
u għall-modifika tal-Artikoli 121, 126 u 148 TFUE, b’tali mod li l-proposti jew ir-
rakkomandazzjonijiet sottomessi mill-Kummissjoni jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ jekk ma 
tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament jew mill-Kunsill fi ħdan ċertu 
perjodu definit minn qabel, sabiex tiġi żgurata ċertezza legali sħiħa;  

61. Iħeġġeġ l-introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni tal-linji gwida 
wiesgħa tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni taħt l-Artikolu 121(2) 
TFUE u tal-linji gwida tal-impjiegi taħt l-Artikolu 148(2) TFUE.

62. Jiffavorixxi, filwaqt li jirrikonoxxi li l-proċedura ta’ sorveljanza multilaterali tirrikjedi li 
jittieħdu deċiżjonijiet malajr, l-inklużjoni fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet taħt l-
Artikolu 121(4) TFUE u l-Artikolu 148(4) TFUE tad-dritt tal-Parlament li jipproponi 
emendi għal proposta tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni qabel l-adozzjoni tagħha 
mill-Kummissjoni; il-proposta tista’ tiġi miċħuda b’maġġoranza kwalifikata tal-Kunsill 
jekk il-Kummissjoni twassal opinjoni negattiva; inkella r-rakkomandazzjoni għandha 
titqies li ġiet adottata mill-Kummissjoni fil-verżjoni emendata tagħha;

63. Jitlob l-inklużjoni tal-Parlament fil-proċedura ta’ sorveljanza baġitarja taħt l-Artikolu 126 
TFUE, bid-dritt li tiġi emendata proposta tal-Kummissjoni għal rakkomandazzjoni li 
tista’ tiġi miċħuda b’maġġoranza kwalifikata tal-Kunsill jekk il-Kummissjoni twassal 
opinjoni negattiva; 

64. Jitlob it-tħassir tal-limitazzjonijiet dwar il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
previsti mill-Artikolu 126(10) TFUE;

65. Jitlob l-emenda fl-Artikolu 136 TFUE sabiex l-ambitu tiegħu jitwessa’ għal 
parteċipazzjoni volontarja minn Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro, filwaqt illi 
jipprovdi għal drittijiet ta’ votazzjoni sħaħ b’konformità mal-proċedura ta’ kooperazzjoni 
mtejba, u jitlob it-tneħħija tar-restrizzjonijiet taħt l-Artikolu 136 TFUE u l-aġġornament 
ta’ dan l-artikolu fi klawżola ġenerali għall-adozzjoni ta’ atti legali li jikkonċernaw il-
koordinazzjoni u l-istabbiliment ta’ standards minimi legalment vinkolanti fir-rigward ta’ 
politika ekonomika, tal-impjiegi u soċjali;

66. Jitlob bidla fit-trattat sabiex jinħoloq bażi legali fil-kapitolu dwar il-politika ekonomika 
sabiex jiġi permess l-istabbiliment ta’ aġenzija Ewropea għad-dejn għall-ħruġ ta’ bonds li 
hija obbligatorja għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li hija miftuħa 
għall-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro; iqis l-istabbiliment ta’ din l-aġenzija 
bħala possibbli flimkien mat-tlestija ta’ unjoni fiskali sħiħa;

67. Jitlob l-inklużjoni tal-Parlament fil-proċedura ta’ ħatra tal-President, il-Viċi-President u 
membri oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE fl-Artikolu 283 TFUE, billi jitlob il-kunsens 
tiegħu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill;  

68. Jitlob l-introduzzjoni ta’ proċedura leġiżlattiva speċjali li tirrikjedi erbgħa minn kull 
ħames voti fil-Kunsill u maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament taħt l-
Artikolu 312 TFUE għall-adozzjoni tar-regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali;  

69. Jitlob l-introduzzjoni ta’ proċedura leġiżlattiva speċjali li tirrikjedi erbgħa minn kull 
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ħames voti fil-Kunsill u maġġoranza tal-membri komponenti tal-Parlament taħt l-
Artikolu 311(3) TFUE għall-adozzjoni tad-Deċiżjoni tar-Riżorsi Proprji;  

70. Iqis li l-Konvenzjoni futura għandha teżamina l-istabbiliment ta’ bażi legali li tagħti s-
setgħa lill-Unjoni li tiġġenera t-taxxi tagħha bħala riżors proprju għall-benefiċċju tal-
baġit tal-Unjoni;

71. Iqis l-inklużjoni tal-possibbiltà għall-Unjoni li tibbaġitja għal defiċit li m’għandux 
jeċċedi valur ta’ referenza speċifikat fit-Trattati;

72. Jitlob l-istabbiliment ta’ baġit fuq ħafna livelli fit-Tratatti li jipprovdu għal qafas 
finanzjarju multiannwali u sistema ta’ riżorsi proprji għall-Istati Membri li l-munita 
tagħhom hija l-euro u għall-Istati Membri li jixtiequ jipparteċipaw f’dan il-baġit imtejjeb;

73. Huwa tal-fehma li l-mezzi finanzjarji tal-aġenziji tal-Unjoni għandhom ikunu parti 
integrali tal-baġit tal-Unjoni;

74. Jitlob li l-kunsens tal-Parlament Ewropew għandu jkun meħtieġ fl-emendi tat-Trattati, 
b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri komponenti tiegħu;

75. Jemmen li l-emendi futuri fit-Trattat għandhom jidħlu fis-seħħ fl-Unjoni kollha wara r-
ratifika tagħhom minn erbgħa minn ħamsa tal-Istati Membri li jirrapreżentaw 
maġġoranza tal-popolazzjoni tal-Unjoni, skont ir-rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi 
tagħhom;

76. Iħeġġeġ l-estensjoni tal-klawżola li tgħaqqad fl-Artikolu 48(7) TUE għat-Trattati kollha;

77. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


