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Introduzzjoni

1. Dwar il-kwistjoni sensittiva ħafna tas-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna (‘EEAS’), 
irridu nittrattaw pakkett ta’ tliet proposti b’pożizzjonijiet legali differenti tal-Parlament: 

 proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tal-EEAS – datata 25 ta’ Marzu 2010 – (il-Parlament qiegħed jiġi 
‘biss’ ikkonsultat -  Art. 27 (3) TEU1)

 proposta għal regolament tal-PE/tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) No 1605/2002 dwar ir-regolament Finanzjarju (FinReg) applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, fir-rigward tas-servizz Ewropew ta’ azzjoni 
esterna (KUMM (2010) 85) – proċedura leġiżlattiva ordinarja (kodeċiżjoni tal-
Parlament -Art. 322 TFEU2)

 proposta għal regolament tal-PE/tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal  
tal-uffiċjali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ qaddejja oħra tal-Komunitajiet Ewropej -

Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, ECSC) No 259/68 (l-ebda abbozz għadu ma 
wasal) – proċedura leġiżlattiva ordinarja (kodeċiżjoni tal-Parlament –Art.336 TFEU) 

2. Il-Kummissjoni ħarġet dokument ta’ ħidma li jindika l-bidliet ta’ konsegwenza fl-
implimentazzjoni tar-Regoli tal-FinReg fir-rigward tal-EEAS flimkien mal-proposta 
prinċipali KUMM(2010)0085, SEC(2010)0257.

3. Fil-laqgħa tiegħu tas-16-17 ta’ Marzu, il-Kumitat għall-baġits għamel l-ewwel diskussjoni 
dwar il-kalendarju, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-kontenut tal-proposti dwar il-FinReg, 
akkumpanjata minn dokument ta’ ħidma mfassal mir-rapporteur Inge Grässle3. 

4. L-għan ta’ dan it-tieni dokument ta’ ħidma huwa biex iwassal l-ewwel analiżi tar-regoli 
baġitarji li jirregolaw l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-mekkaniżmi finanzjarji tal-
UE. 

5. Aħna nifhmu li din il-proposta leġiżlattiva – li dwarha l-PE qiegħed jiġi ‘biss’ ikkonsultat 
– fiha għadd konsiderevoli ta’ stipulazzjonijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet baġitarji, ir-
Regolament Finanzjarju u r-Regolament dwar il-Persunal li jistgħu jippreġudikaw il-
leġiżlazzjoni tal-PE rigward il-FinReg u l-Persunal f’regolament li l-Kunsill jista’ jibdel 
b’mod unilaterali. Għal din ir-raġuni, għandu jitfakkar li l-‘pakkett’ EEAS huwa żewġ 
terzi kodeċiż sabiex ikun hemm sitwazzjoni ta’ kodeċiżjoni fattwali.

6. N.B.: Ir-rapporteur tiegħek se turi li d-dispożizzjonijiet rigward il-FinReg fir-Regolament 
tal-Kunsill (dwar it-twaqqif tal-EEAS) qed jiksru u jikkontradixxu għadd importanti ta’ 
dispożizzjonijiet kurrenti tal-FinReg. Għalhekk hija tipproponi li jkun hemm insistenza 
dwar it-tħassir tal-artikoli kollha fir-regolamenti tal-kunsill li jirreferu għall-baġit, għar-
regolamenti finanzjarji u r-regolament dwar il-Persunal, li jistgħu jiġu ttrattati 
f’dispożizzjonijiet legali separati kif previst mit-TFEU. 

                                               
1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
2 It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
3  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/dt/806/806360/806360en.pdf
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7. Ir-rapporteur tiegħek jidhrilha li introduzzjoni qasira dwar kwistjonijiet tas-CFSP fl-istorja 
tal-Unjoni Ewropea tista’ tkun ta’ użu għall-fehim ġenerali: 

L-arranġamenti Baġitarji dwar is-CFSP qabel it-Trattat ta’ Lisbona

8. It-Trattat ta’ Ruma tal-1957 kien jinvolvi l-kummerċ biss fi kwistjonijiet internazzjonali. 
Mill-1970 żviluppaw sistemi informali, magħrufin “Koperazzjoni Politika Ewropea 
EPC”. L-Att Uniku Ewropew 1986 u sussegwentement it-Trattati ta’ Maastricht 1992 u 
ta’ Amsterdam 1997 ifformalizzaw mekkaniżmi għal dawk preżenti, billi integraw l-EPC 
u s-Segretarjat fis-Segretarjat tal-Kunsill u nħoloq is-Segretarju Ġenerali/Ir-
Rappreżentant Għoli għas-CFSP. Huwa kellu jgħin lill-President u lill-Kunsill. Il-ġestjoni 
u l-implimentazzjoni tas-CFSP hija fir-responsabilità tal-President u l-Kunsill1; iżda l-
fondi (280 miljun ewro fl-2010) fir-responsabilità tal-Kunsill kienu dejjem ġestiti mill-
Kummissjoni. Iżda għall-Kummissjoni la hemm implimentazzjoni ta’ baġits operattivi u 
lanqas għotjiet mogħtija (eċċezzjoni: il-baġit tal-Parlament, partiti politiċi u 
fundazzjonijiet politiċi). L-istituzzjonijiet l-oħra jimplimentaw biss il-baġits 
amministrattivi rispettivi tagħhom. 

9. Skont paragrafu 42 tal-Ftehim Inter-Istituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006, il-PE, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni kienu marbutin li jinnegozjaw kull sena, abbażi ta’ abbozz baġitarju 
preliminari stabbilit mill-Kummissjoni, dwar l-ammont tan-nefqa operattiva għas-CFSP u 
dwar it-tqassim ta’ dan l-ammont bejn l-artikoli tal-kapitolu tal-baġit tas-CFSP (19 03) fi 
ħdan il-baġit tal-Kummissjoni (fost l-oħrajn jinkludi l-ħidmiet tar-Rappreżentanti 
Speċjali). 

10. Meta wieħed iqis ir-rakkomandazzjonijiet ta’ rilaxx tas-snin li għaddew, il-Kunsill qatt 
ma wera xi ambizzjoni li jamministra l-fondi tas-CFSP. Ir-riżoluzzjonijiet ta’ rilaxx ma 
jsemmux dawn il-fondi lanqas ma juru xi sfida partikulari. Min-naħa tal-Parlament, il-
kompetenzi mħallta bin-nuqqas tagħhom ta’ trasparenza u kontabilità u r-rifjut tal-Kunsill 
biex jieħu sehem fil-proċedura ordinarja tal-parlament għar-rilaxx kienu dejjem ikkritikati 
mill-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju. Il-fatt li r-rilaxx għall-baġit tal-Kummissjoni biss 
hu kopert mit-TFEU (Art.319) u r-rilaxx għall-Kunsill għandu prinċipalment valur 
politiku b’konsegwenzi mhux ċari kien ta’ kull sena l-kawża tal-inkwiet u d-
diskussjonijiet fil-kumitat għall-kontroll tal-baġit. Sal-lum, is-CFSP għad m’għandux 
kontroll parlamentari u kontabilità fir-rigward tal-flus ta’ min iħallas it-taxxi.  

11. Sat-Trattat ta’ Lisbona, il-ġestjoni tal-baġit ta’ azzjoni esterna u tal-136 delegazzjoni tal-
Kummissjoni b’persunal ta’ 5038 kienu r-responsabilità waħdiena tal-Kummissjoni. 
M’hemm l-ebda koperazzjoni bejn is-CFSP u r-Rappreżentanti Speċjali tal-Kunsill għal-
reġjuni partikolari u d-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni. Ir-Rappreżentanti Speċjali 
jirċievu – fuq it-talba tiegħu/tagħha – prinċipalment appoġġ loġistiku għad-
delegazzjonijiet; hemm bdil ta’ informazzjoni, iżda l-ebda bdil għal attivitajiet komuni. 

                                               
1 Crowe, Brian: Is-Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Pjan għal Suċċess, Chatham House, 2008, 11. Huwa 
interessanti li tara li l-mistoqsijiet dwar il-baġit, kwistjonijiet dwar trasparenza u suġġetti dwar kontroll 
m’għandhomx sehem f’dan il-‘pjan’. L-għaxar rakkomandazzjonijiet ta’ politika tad-dokument kienu segwiti fil-
proposta tar-Rappreżentant Għoli, Mrs. Ashton. Sir Brian ħadem għar-Rappreżentant Għoli ta’ qabel Javier 
Solana fil-Kunsill.  
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It-Trattat ta’ Lisbona

12. It-Trattati (TEU and TFEU) ma jimplikaw ebda struttura ta’ organizzazzjoni partikolari 
għas-Servizz ta’ Azzjoni Esterna:

Artikolu 13 (1) it-TEU tipprovdi elenku tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Qorti tal-Awdituri. 

13. It-Titolu V tat-TEU jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni esterna tal-
Unjoni u dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-politika barranija u ta’ sigurtà komuni. It-
tħejjija u l-assigurazzjoni li tiġi implimentata jaqgħu taħt il-kompetenza tar-
Rappreżentant Għoli (HR) (Artikolu 27 (1) TEU). Kompetenzi oħra tal-HR jinsabu wkoll 
fl-Artikoli 30, 33 u 34 tat-TEU. M’hemm ebda konnessjoni bejn il-kompetenzi tal-HR u 
xi forma partikolari ta’ organizzazzjoni. 

14. L-HR huwa għal kollox liberu li jipproponi l-waħda jew l-oħra mill-forom ta’ 
organizzazzjoni fil-proposta tagħha lill-Kunsill dwar id-deċiżjoni tat-twaqqif għall-EEAS 
( Art. 27 (3) TEU).

15. L-EEAS ma jissemma xejn fit-TFEU, jissemma darba biss fit-TEU fl-Artikolu 27 (3): 
“Biex jesegwixxi l-mandat tiegħu, ir-Rappreżentant Għoli għandu jkun assistit minn 
Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna.” 

16. Għall-kuntrarju: L-EEAS huwa “servizz”, li fit-terminoloġija tal-UE b’mod ġenerali 
huwa kkunsidrat anqas minn “direttorat”, “segretarjat”, “aġenzija” jew anki “uffiċċju”. 
Terz tal-EEAS maż-żmien għandu jkollu bħala persunal diplomati tal-Istati Membri (Art 
27(3) TEU): Is-servizz għandu jinkludi uffiċjali mill-Kunsill u mill-Kummissjoni kif 
ukoll mill-Istati Membri. 

Evalwazzjoni tad-dispożizzjonijiet baġitarji li jinsabu fil-proposti għall-EEAS

Il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli (Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Marzu 
2010)

17. Huwa interessanti li wieħed jinnota li l-kompetenzi mħallta u n-nuqqas ta’ trasparenza u 
kontabilità fil-baġit tas-CFSP tal-lum huwa l-mudell biex jinbena s-Servizz ta’ Azzjoni 
Esterna. It-Trattat ma jistabbilixxi ebda forma ta’ organizzazzjoni – huwa jorbot biss fejn 
għandu x’jaqsam mal-persunal. Ir-Rappreżentant Għoli jipprevedi organizzazzjoni għal 
kollox ġdida b’amministrazzjoni tagħha stess li taħdem sa ċertu punt f’linja mal-
Kummissjoni. 

18. Punti importanti relatati mal-baġit tal-proposta ta’ Ashton (dwar it-twaqqif tal-EEAS):
 l-EEAS bħala istituzzjoni separata mill-Kummissjoni u l-Kunsill
 segretarju ġenerali b’żewġ irwoli, 2 viċi-segretarji b’żewġ irwoli – It-Trattat jipprevedi 

persuna waħda biss b’żewġ irwoli – ir-Rappreżentant Għoli / il-Viċi President 
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 l-organizzazzjonijiet ċentrali u d-delegazzjonijiet kollha inkluż il-persunal tal-
Kummissjoni

 l-EEAS għandha tassisti lill-President tal-Kummissjoni, lis-servizzi tal-Kummissjoni, 
lill-President tal-Kunsill u lis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri

 direttorati ġenerali b’uffiċċji ġeografiċi, multilaterali u uffiċċji tematiċi
 Kapijiet ta’ delegazzjoni taħt ir-responsabilità waħdiena tal-HR: Dawn għandhom 

jimplimentaw wkoll il-krediti operattivi tal-Kummissjoni
 Setgħat u responsabilitajiet ta-rappreżentanti speċjali li mhumiex definiti fil-proposta.
 Direttorati tas-CFSP u kapaċitajiet tal-Kunsill jiġu integrati fil-baġit operattiv (il-Baġit 

tas-CFSP, l-Istrument għall-Istabilità IfS, l-Istrument għall-Koperazzjoni mal-pajjiżi 
industrijalizzati ICI, Komunikazzjoni u Diplomazija Pubblika, Missjonijiet fuq 
osservazzjoni ta’ Elezzjoni) 

 L-HR “jikkontribwixxi” għall-programmi esterni kollha tal-Kummissjoni (ENPI, DCI, 
EDF, EIDHR, INSC); l-EEAS għandha r-responsabilità li tipprepara d-deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni fi ħdan il-programmi dwar: allokazzjonijiet għall-pajjiżi, dokumenti 
strateġiċi fuq pajjiżi u reġjuni, programmi indikattivi nazzjonali u reġjonali 
(NIPs/RIPs); (N.B. Il-Kummissjoni żżomm biss il-Programmi ta’ Attività Annwali! –
dan ifisser: il-kontabilità baġitarja tagħhom lejn il-PE tkun ipperikolata! Id-
deċiżjonijiet konkreti jittieħdu fl-NIPs u l-RIPs!) 

 L-HR huwa l-uffiċjal awtorizzanti: Dan ifisser – hija għandha bil-wisq ħafna aktar 
poteri baġitarji minn kull Kummissarju (ħadd mill-Kummissarji lanqas il-President ma 
huma uffiċjali awtorizzanti!) Din il-proposta terġa’ teħodna lura għaż-żmien ta’ qabel 
il-waqgħa tal-Kummissjoni Santer.  

 Il-persunal tal-EEAS għandhom l-istess drittijiet u obbligazzjonijiet: dan jisfida l-fatt 
li mill-waqgħa tal-Kummissjoni Santer uffiċjali tal-UE biss ikunu afdati jamministraw 
il-fondi Ewropej bħal ma huma obbligati jagħmlu bix-xorti privata tagħhom.

 Is-Sigurtà bħala r-responsabilità assoluta tal-EEAS – li llum , fil-ħajja prattika hija l-
“muftieħ” għal aktar infiq baġitarju!

X’riskju hemm għall-Parlament Ewropew bħala parti waħda mill-awtorità baġitarja?

19. Ir-riżoluzzjoni tal-PE tal-25 ta’ Marzu 2010 titlob li jkun hemm skrutinju sħiħ tal-baġit u 
kontroll tal-EEAS u jfakkar li trasparenza baġitarja sħiħa rigward il-pjan għat-twaqqif tas-
Servizz jenħtieġ li tkun assigurata.1 Skond il-grad ta’ indipendenza ta’ dak is-servizz, se 
jqumu diversi problemi baġitarji, kif diġà indikat fuq sa ċertu punt, li jitfgħu fil-periklu il-
prerogattivi baġitarji tal-Parlament Ewropew, b’mod partikolari billi jħalltu u b’hekk 
joskuraw ir-responsabilitajiet istituzzjonali, politiċi u individwali. Fil-qosor: 

20. Il-Baġit: Skond it-Trattati, in-nefqa operattiva għall-politiki tiġi implimentata biss 
(=minfuqa) mill-Kummissjoni.  L-infiq tal-ispejjeż operattivi u l-kompetenza li tinqasam 
bejn il-Kummissjoni u l-EEAS prinċipalment fid-delegazzjonijiet/Ambaxxati tal-UE 
jikkawża taħlita ta’ responsabilitajiet li jisfidaw lil kull kumitat kompetenti lill-
kompetenzi tal-kontroll baġitarju tal-Parlament (b’mod partikulari l-AFET / CONT). 
Aħna jkollna nżommu l-irbit ċar tat-tmexxija u tar-responsabilità. 

                                               
1 punt 57 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Marzu 2010 dwar prijoritajiet għall-baġit 2011 –
Taqsima III – Kummissjoni (2010/2004(BUD)
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21. Ir-Rilaxx: It-Trattati tal-UE jistabbilixxu li d-destinatarju tar-rilaxx skont Art. 319 TFEU 
(ex-Artikolu 276) huwa l-Kummissjoni Ewropea biss.. Il-PE se jitlef l-influwenza jekk l-
EEAS titpoġġa barra mill-Kummissjoni, ladarba l-konsegwenzi ta’ (rifjut) rilaxx lil 
istituzzjonijiet oħra għadhom mhux ċerti minnhom..  

22. Il-Persunal u l-Baġit: Wara r-riżenja tal-Kummissjoni Santer fl-1999, ġie stabbilit b’mod 
ċar li l-fondi Ewropej jistgħu jiġu fdati biss lill-uffiċjali Ewropej. Dan qed iqajjem dubju 
għall-fatt li terz tal-EEAS ġejja mill-amministrazzjoni tal-Istati Membri; il-Kapijiet ta’
Delegazzjonijiet bħala parti mill-EEAS jaġixxu wkoll għall-Kummissjoni mingħajr ma 
jkunu wieħed mill-impjegati ċivili tagħha. Is-soluzzjoni li dawn jiġu nominati bħala 
uffiċjali awtorizzanti tal-kummissjoni b’sottodelega tibqa’ problematika għall-aħħar, 
għallanqas huma għandhom jiġu nominati bi qbil mal-Kummissjoni ladarba l-infiq 
operattiv għall-politiki għandu jkun implimentat (=minfuq) mill-Kummissjoni (u l-
uffiċjali tagħha) skont it-Trattati u l-Kummissjoni hija responsabbli lejn il-Parlament 
għall-implimentazzjoni tal-baġit. 

23. Rigward it-trasparenza l-PE għandu jiddefendi l-prinċipji ta’ ġestjoni ibbażata fuq l-
attività, li għaliha kienet iġġieldet hekk bl-aħrax wara l-1999. L-Artikolu 41(2) tar-
Regolament Finanzjarju kien il-konsegwenza ta’ din id-deċiżjoni politika u stabbilixxa s-
separazzjoni tal-infiq operattiv u dak amministrattiv. Dan il-prinċipju huwa ta’ importanza 
partikolari għall-EEAS minħabba l-attentat biex jiġu inklużi l-politiki ta’ żvilupp, 
għajnuna umanitarja u tal-viċinat (u l-amministrazzjoni rispettiva tagħhom) fl-ambitu tal-
operazzjoni tal-EEAS. 

24. Trasferimenti: Is-sett differenti ta’ regoli għall-Kummissjoni u Istituzzjonijiet oħra f’dan 
il-qasam jeħtieġ li aħna nissimplifikaw il-kundizzjonijiet – ir-regoli tal-Kummissjoni jridu 
jiġu applikati b’mod koerenti. 

25. Iffissar ta’ Intestatura 5: se jkun meħtieġ li jsir aġġustament mill-ġdid ta’ Intestatura 5 billi 
l-uffiċjali tal-Istati Membri jridu jiddaħħlu fl-EEAS u l-marġini huma xi ftit issikkati. 

L-EEAS bħala Servizz indipendenti għal kollox “fi ħdan” il-Kummissjoni Ewropea

26. Dan il-mudell l-aktar li jaqbel għal-liġi Ewropea tal-baġit u r-regoli tal-persunal. Huma 
meħtieġa biss ftit bidliet faċilment maniġġabbli. Dan, ukoll, huwa l-mudell, li talab il-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Ottubru 2009 dwar l-aspetti 
istituzzjonali fit-twaqqif tas-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna (2009/2133(INI)):

Il-Parlament Ewropew ....
7. Jemmen li, bħala servizz li sui generis joħroġ mill-perspettiva organizzattiva u baġitarja, l-
EEAS trid tiġi inkorporata fl-istruttura amministrattiva tal-Kummissjoni, għax b’hekk tista’ 
tassigura trasparenza sħiħa; 

27. Meta nassumu t-twaqqif tal-EEAS bħala servizz indipendenti fi ħdan il-Kummissjoni, il-
liġi tal-UE diġà ħasbet għalih u bħalissa qed jopera b’ċerti soluzzjonijiet: 

28. Il-Baġit: L-approprjazzjonijiet għas-Servizz li, għandhom jiġu stabbiliti fid-dettall u 
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mdaħħla taħt intestatura baġitarja speċjali fi ħdan it-taqsima tal-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea fejn għandha x’taqsam il-Kummissjoni. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jibgħat 
abbozz preliminary tal-baġit lid-Direttur Ġenerali għall-Baġits tal-Kummissjoni biex 
jiddaħħal f’intestatura speċjali għall-Uffiċċju fil-baġit annwali ġenerali. 

29. Persunal: Il-postijiet allokati lis-Servizz għandhom jiġu elenkati f’Anness għall-pjan tat-
twaqqif tal-Kummissjoni. L-HR għandu jeżerċita, rigward il-persunal tas-Servizz, il-
poteri konferiti mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej dwar 
l-awtorità li taħtar u mill-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Qaddejja oħra tal-Komunitajiet 
dwar l-awtorità awtorizzata li tikkonkludi kuntratti ta’ impjieg. 

30. Organizzazzjoni Interna: Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jikkonċernaw l-
organizzazzjoni interna tagħha għandhom japplikaw għas-Servizz biss jekk huma jkunu 
kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-TFEU u tat-TEU (l-EEAS bħala Servizz "sui 
generis").

L-EEAS ittrattata bħal istituzzjoni fis-sens tal-Artikolu 1 FinReg 

31. Ikun riżultat stramb li l-Kunsill Ewropew, istituzzjoni rikonoxxuta mit-Trattati, ma 
jkollux taqsima tiegħu stess fil-Baġit tal-UE, iżda li jkollok l-EEAS b’tali taqsima. 

32. It-Trattati huma ċari ħafna: ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta’Sigurtà huwa wkoll wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea 
(Art. 17 (4, 6, 7, 8) TEU). L-HR għandu jkun responsabbli fi ħdan il-Kummissjoni għar-
relazzjonijiet esterni u għall-koordinament ta’ aspetti oħra tal-azzjoni esterna tal-Unjoni 
(Art. 18 (4)). Hu/Hi m’għandu/ha l-ebda dritt ta’ inizjattiva, (Art. 24(1) TEU).

33. Bħala prinċipju, il-Funzjonijiet ta’ Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea u HR –
għalkemm f’unjoni personali – iridu dejjem ikunu distinti. Dan għandu konsegwenzi 
għas-sostituti – l-HR għandu sostituti għad-doveri ta’ HR biss. 

34. Rilaxx: Kif deskritt hawn fuq, id-destinatarju tar-rilaxx skont Art. 319 TFEU hija biss il-
Kummissjoni Ewropea. Kull rilaxx ieħor mogħti mill-Parlament lil istituzzjonijiet oħra 
jista’ jkun aċċettat komunement, iżda ma jfissirx li jkun rilaxx fis-sens tat-Trattat. Il-
Kunsill għandu jiċċara dan il-punt importanti fl-att tat-twaqqif tal-EEAS. Ir-Regolament 
Finanzjarju jsegwi. Il-proposta tal-Kummissjoni biex temenda l-FinReg għall-EEAS1

tikkonsidra l-EEAS bħal “istituzzjoni” fis-sens tal-Art.1 FinReg. Premessa (3) tal-
proposta tipprovdi li “il-Parlament Ewropew għandu jagħti rilaxx lill-EEAS għall-
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tal-EEAS tal-Baġit”. 
Madankollu, dan il-punt ma jorbotx u l-Artikolu 145 FinReg jibqa’ kif inhu. 

35. Trasferimenti: Jekk l-EEAS hija meqjusa bħala istituzzjoni distinta mill-Kummissjoni, 
din se taqa’ taħt Artikolu 22 FinReg u mhux taħt Artikolu 23 FinReg sa fejn għandhom 
x’jaqsmu t-trasferimenti. Il-kondizzjonijiet għat-trasferimenti taħt Art. 22 huma anqas 
stretti milli taħt Art. 23 (il-possibilità ta’ trasferiment bejn it-titoli hija ta’ 10%). 
Għalhekk, skond din l-ipotesi, Artikolu 22 FinReg irid jiġi modifikat sabiex jeskludi l-

                                               
1 COM(2010)0085
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EEAS u Artikolu 23 sabiex jinkludih. Għażla oħra taħt din l-ipotesi tista’ tkun li jiġu 
imponuti l-istess kundizzjonijiet għal talba ta’ trasferiment mill-Kummissjoni bħall-
istituzzjonijiet l-oħra (it-tneħħija ta’ distinzjoni fl-Artikoli 22 u 23 tista’ tissalvagwarda l-
prerogattivi baġitarji tal-PE).

36. L-implimentazzjoni tal-Baġit: It-Trattat jipprovdi li l-Kummissjoni għandha 
timplimenta l-baġit tal-UE f’koperazzjoni mal-Istati Membri, skont id-dispożizzjonijiet 
tar-regolamenti Finanzjarji tal-UE: Art. 317 (1) TFEU.  Kif issemma hawn fuq, l-infiq 
kollu operattiv għall-politiki li għandhom jiġu implimentati mill-Kummissjoni skont it-
Trattati, irid jibqa’ jsir minnha. Iridu jitwaqqfu salvagwardi sabiex tinżamm ir-
responsabilità finanzjarja tal-Kummissjoni, ukoll meta l-“flus tal-Kummissjoni” jintefqu 
mill-Kap ta’ Delegazzjoni. Ċerti linji “amministrattivi” huma, skont il-prinċipju ta’ 
ibbaġitjar abbażi ta’ attività, li jmur ma’ programm operattiv, iżda li jkunu jridu jitwettqu 
fid-Delegazzjoni tal-Unjoni. Dawn il-linji jridu jibqgħu mal-Baġit tal-operat (taqsima III), 
ma jistgħux jiġu separati mill-programm “operattiv” u ma jistgħux jiddaħħlu fl-
Intestatura 5. 

L-iffinanzjar tas-Servizz – Implikazzjonijiet baġitarji dwar l-infiq fl-Intestatura 5

Il-limiti tal-Intestatura 5 

37. Il-ħolqien tal-EEAS jista’ jkun newtrali għall-baġit jew – meta titqies il-proposta 
preżenti: aktarx – iwassal għal żieda fil-baġit tal-UE taħt intestatura 5 – jiddependi mid-
daqs tiegħu. Hija realtà li l-inklużjoni ta’ persunal minn servizzi diplomatiċi nazzjonali 
tkun ffinanzjata mill-Baġit tal-UE. Per eżempju: post wieħed ta’ diplomat f’delegazzjoni 
jiswa d-doppju ta’ post wieħed fil-kwartieri ġenerali. Għalhekk, il-proporzjon bejn 
persunal ċentralizzat u dak deċentralizzat se jkollu impatt importanti fuq il-baġit taħt 
intestatura 5. Aktar ma jkun hemm persunal trasferit għal mad-delegazzjonijiet esterni, 
akbar huma l-ispejjeż tal-EEAS. 

38. Jekk l-EEAS titqies bħala istituzzjoni bit-taqsima tagħha stess tal-baġit, il-krediti 
amministrattivi għall-EUSR li bħalissa qegħdin taħt intestatura 4 jkunu jridu jiġu trasferiti 
taħt intestatura 5. Dawn il-bidliet ikollhom konsegwenzi fuq il-marġni tal-Qafas 
Finanzjarju Multi-annwali (ħtieġa li jiżdiedu l-limiti ta’ intestatura 5 għas-snin 2010 sal-
2013, sabiex tiġi ffinanzjata l-EEAS bla ma jipperikolaw il-baġit tal-istituzzjonijiet 
eżistenti). Ikun meħtieġ baġit emendat għall-2010 ddedikat għall-EEAS. 

39. Rigward infiq “amministrattiv”, il-linji ex-BA tal-Baġit tal-UE jingħaqdu mal-programm, 
iżda jridu jitwettqu fid-Delegazzjoni tal-Unjoni. Dawn il-linji għandhom jibqgħu mal-
Baġit operattiv (taqsima III), u ma jistgħux jinfirdu mill-programm “operattiv” u jistgħu 
jiddaħħlu fl-intestatura 5 ( prinċipju ta’ bbaġitjar abbażi ta’ Attività  introdott wara l-
waqgħa tal-Kummissjoni Santer). 

Funzjonijiet ta’ Appoġġ

40. Għal spejjeż mill-anqas u effiċjenza, l-EEAS, ukoll bħala korp separat irid iserraħ fuq il-
funzjonijiet ta’ appoġġ tal-Kummissjoni fil-każ tal-aħħar bla ma jċajpar ir-responsabilità 
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aħħarija, ir-rabtiet ta’ tmexxija  u t-traċċa ta’ kontabilità tiegħu. 

Kontroll fuq l-approprjazzjonijiet baġitarji – emendi dwar IIA u r-Regolament MFF 
rigward l-CFSP 

41. Kien x’kien – il-ħolqien tal-EEAS irid ikun l-opportunità biex tinkiseb trasparenza akbar 
tal-approprjazzjonijiet ta’ azzjoni esterna. 

42. L-Artikolu 12 tal-abbozz tar-Regolament tal-Kunsill għall-MFF 2007-2013 
(KUMM(2010)0072) u punt 18 (qabel kien 42) tal-proposta IIA “dwar koperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji” - (KUMM(2010) 0073) preżentement ma jħallix dħul bħala turija 
ta’ fondi f’riserva. Il-Punt 18 jipprovdi wkoll li meta ma jintlaħaqx ftehim, il-PE u l-
Kunsill għandhom idaħħlu fil-baġit l-ammont li kien hemm fil-baġit ta’ qabel jew l-
ammont propost fl-abbozz tal-baġit, liema minnhom ikun l-anqas. Barra minn hekk, il-
punt 19 (qabel kien 43) tal-proposta għall-IIA jipprovdi li l-informazzjoni għandha 
tingħata mill-HR/VP lill-PE dwar l-implikazzjoni finanzjarja tas-CSFP. Fl-aħħar nett, l-
Artikolu 41 tat-TEU jipprovdi li għandu jinħoloq fond tal-bidu sabiex jiffinanzja l-
attivitajiet preparatorji għall-operazzjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet militari jew ta’ 
difiża. Dan l-artikolu ma jagħti ebda poter ta’ kontroll lill-PE. 

43. Ir-regolament MFF għandu jiġi modifikat sabiex jiġu mrażżna l-ispeċifiċitajiet tal-baġit 
tas-CSFP. Matul it-Trilogu tal-25 ta’ Marzu 2010, ir-rapporteur għall-abbozz tal-IIA 
propost “dwar koperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji”, Reimer Böge jindika li IIa ma 
tistax tiġi negozjata mingħajr qbil fuq in-natura legali tal-EEAS.

Evalwazzjoni tal-impatt u proposti mifrudin

44. Ir-rapporteur tiegħek tfakkar li d-diffikultajiet li jqumu mill-firda (orizzontali) tal-abbozz 
tal-proposti għar-reviżjoni tal-FinReg (il-bidliet ta’ Lisbona, il-bidliet tal-EEAS, ir-
reviżjoni tat-Trilogu annwali) li jikkawżaw proċeduri multipli u jistgħu jġibu konfużjoni 
(b’mod partikolari fejn l-istess dispożizzjonijiet tal-FinReg jintmessu minn proposti 
separati); aktar minn hekk, ikun interessanti li wieħed jara jekk il-Kummissjoni 
għandhiex il-ħsieb li tagħmel evalwazzjoni1 tal-impatt kif intalab għal punt 15 tal-ftehim 
inter-istituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġi?2

                                               
1 http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
2 punt 15: "Il-Kummissjoni se tagħti wkoll rendikont tal-kamp ta’ applikazzjoni u r-riżultati tal-konsultazzjoni 
ta’ qabel u l-analiżi tal-impatt li wettqet."


