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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2011 /2011 tal-
Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
u l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 
2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1, u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, adottat 
b'mod definittiv fil-15 ta' Diċembru 20102,

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja solida3,

– wara li kkunsidra l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2011, ippreżentat mill-Kummissjoni fil-17 ta' Ġunju 2011 
(COM(2011)0375),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2011 adottat 
mill-Kunsill fil- xxx 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 75b u 75e tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2011),

A. billi l-objettiv tal-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2011 għall-baġit ġenerali 2011 huwa 
doppju, jiġifieri li jissaħħu l-approprjazzjonijiet taħt is-sottointestatura 3a u li jiġu riveduti 
l-previżjonijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali, 

B. billi t-tisħiħ tal-approprjazzjonijiet ta' impenn bi kważi EUR 41.1 miljun għall-ġestjoni 
tal-flussi ta' migrazzjoni u ta' refuġjati (permezz tal-Aġenzija Frontex, tal-Fond għall-
Fruntieri Esterni, tal-Fond Ewropew għar-Ritorn u tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati) 
jagħmel parti minn tweġiba multiformi tal-UE għall-iżviluppi politiċi fil-pajjiżi tal-
Nofsinhar tal-Mediterran,

C. billi ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn hija netta u konformi mal-prinċipju tal-
'approprjazzjonijiet ġodda għal kompiti ġodda',

                                               
1 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0475.
3 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
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D. billi t-tisħiħ konkomitanti propost fl-approprjazzjonijiet ta' ħlas b'EUR 43.9 miljun huwa 
possibbli permezz ta' riallokazzjoni ta' ħlasijiet sotto-implimentati mill-Pjan Ewropew ta' 
Rkupru Ekonomiku – Netwerk tal-enerġija,

E. billi l-ħlasijiet sotto-implimentati mill-partita tal-baġit imsemmija hawn fuq se jkunu 
ntużaw kollha permezz tal-adozzjoni tal-Baġit emendatorju Nru 2/2011, l-Abbozz ta' baġit 
emendatorju Nru 4/2011 u bosta trasferimenti,

F. billi kwalunkwe rekwiżit potenzjali eventwali għal ħlasijiet għas-sena 2011 għandu jiġi 
ppreżentat billi titqies id-Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-approprjazzjonijiet ta' ħlas 
adottata miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja,

1. Jieħu nota tal-Abbozz tal-baġit emendatorju Nru 4/2011;

2. Jinnota, b'sorpriża kbira, il-pożizzjonijiet kontradittorji tal-Kunsill, li approva t-tisħiħ ta' 
bosta programmi taħt is-sottointestatura 3a fl-Abboz tal-baġit emendatorju Nru 4/2011, 
iżda li jieħu pożizzjoni opposta fir-rigward tal-istess strumenti għas-sena finanzjarja 2012 
billi jnaqqas l-approprjazzjonijiet;

3. Ifakkar f'dan ir-rigward fil-fatt li l-konsistenza u l-koerenza tal-impenji tal-UE b'rabta 
mal-istrumenti tagħha huma prerekwiżiti għal infiq effiċjenti u ottimizzat, li huwa ferm 
mixtieq f'ambjent baġitarju mimli tensjoni u restrizzjonijiet;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 4/2011 
ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.


