
PA\1000637MT.doc PE516.802v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Baġits

2011/2152(ACI)

9.8.2013

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet 
baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja soda
(2011/2152(ACI))

Rapporteur għal opinjoni: Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin



PE516.802v01-00 2/3 PA\1000637MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\1000637MT.doc 3/3 PE516.802v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-proposta tiegħu għal deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew:

Il-Parlament Ewropew

1. Jilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq fis-27 ta’ Ġunju 2013 fl-ogħla livell politiku bejn il-
Parlament, il-Presidenza Irlandiża u l-Kummissjoni dwar il-pakkett tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP) għall-2014-2020 (ir-Regolament QFP u FII), bħala l-massimu li jista’ 
jintlaħaq fiċ-ċirkostanzi u bil-proċeduri attwali; Huwa determinat li jagħmel użu sħiħ, 
matul il-proċeduri baġitarji li ġejjin, mill-istrumenti stabbiliti, speċjalment fir-rigward tal-
flessibbiltà;

2. Iqis li n-negozjati twal u ibsin, kemm fil-Kunsill u kemm fil-livell interistituzzjonali, u r-
riżultati tagħhom ma jinvolvux implimentazzjoni sodisfaċenti tad-dispożizzjonijiet il-
ġodda tat-TFUE li jikkonċernaw il-QFP, li ġew implimentati għall-ewwel darba, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-rwol u l-prerogattivi tal-Parlament;

3. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill ikkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-
8 ta’ Frar 2013 bħala vinkolanti għan-negozjati tal-Kunsill; jenfasizza li l-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew kienu jinkludu wkoll elementi li jaqgħu taħt il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, bħal kriterji għall-allokazzjoni dettaljati, pakketti skont programmi jew il-
benefiċjarju, kif ukoll allokazzjonijiet finanzjarji diskrezzjonarji li jaġġustaw il-livell tal-
qligħ nazzjonali mill-baġit tal-Unjoni;

4. Jiddispjaċih, barra minn hekk, li l-kuntatti u l-laqgħat numerużi li saru matul dawn l-aħħar
snin bejn id-delegazzjoni tiegħu u l-presidenzi suċċessivi tal-Kunsill ma kellhom l-ebda 
impatt fuq l-ispirtu, il-kalendarju jew il-kontenut tan-negozjati jew fuq il-pożizzjoni tal-
Kunsill, inkluża l-ħtieġa li ssir distinzjoni bejn l-aspetti leġiżlattivi u dawk baġitarji tal-
ftehim tal-QFP:

5. Jikkonkludi li, skont l-Artikolu 312(5) tat-TFUE, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti 
tax-xogħol alternattivi fil-futur biex jiffaċilitaw l-adozzjoni tal-QFP, li jkunu jiżguraw li s-
setgħat leġiżlattivi u baġitarji tal-Parlament, kif mogħtija mit-TFUE, jiġu rispettati bis-
sħiħ, li l-Kunsill jinnegozja wkoll attwalment kwalunkwe parti imsejħa “relatati mal-QFP” 
tal-bażijiet legali, u li l-Kunsill Ewropew ma jaġixxix bħala leġiżlatur, bi ksur tat-TFUE;

6. Jistieden lill-Kumitat għall-Baġits tiegħu, b’kooperazzjoni mal-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, biex iħejji l-konklużjonijiet meħtieġa u jressaq proposti ġodda, fi żmien 
xieraq qabel il-proposti ta’ rieżami / reviżjoni tal-2016, dwar il-modalitajiet ta’ tali
negozjati, sabiex jiżgura n-natura demokratika u trasparenti tal-proċess tal-baġit kollu 
kemm hu.


