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FTEHIM INTERISTITUZZJONALI

 BEJN

 IL-PARLAMENT EWROPEW, 

IL-KUNSILL U 

L-KUMMISSJONI 

DWAR KOOPERAZZJONI FI KWISTJONIJIET BAĠITARJI 

U ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA
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IL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U L-KUMMISSJONI 

EWROPEA,

minn issa 'l quddiem imsejħa l-"istituzzjonijiet",

FTEHMU KIF ĠEJ:

1. L-għan ta' dan il-Ftehim konkluż taħt l-Artikolu 295 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem "TFUE") huwa li jtejjeb il-funzjonament tal-

proċedura baġitarja annwali u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet dwar kwistjonijiet 

baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba.

2. Il-Ftehim jorbot l-istituzzjonijiet kollha sakemm jibqa' fis-seħħ.

3. Dan il-Ftehim ma jbiddilx is-setgħat baġitarji rispettivi tal-istituzzjonijiet kif stabbiliti fit-

Trattati, fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru .../2010 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 

multiannwali għas-snin 2007-20131 (minn issa "ir-Regolament tal-QFM") u fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament 

Finanzjarju apppikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn issa “ir-

Regolament Finanzjarju”)2.

4. Kull emenda ta' dan il-Ftehim teħtieġ il-kunsens tal-istituzzjonijiet kollha.

                                               
1 ĠU L, p. .
 ĠU: daħħal , fil-Punt 3 fuq, in-numru tal-pubblikazzjoni u, fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 

relattiva, id-data tal-adozzjoni u r-referenzi tal-pubblikazzjoni ta’ dak ir-Regolament fid-
dokument 16973/10.

2 ĠU L 248 16.9.2002, p.1.
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5. Dan il-Ftehim huwa fi tliet partijiet:

- Parti I tinkludi dispożizzjonijiet kumplementari relatati mal-qafas finanzjarju 

multiannwali u ma' strumenti speċjali mhux inklużi fil-qafas finanzjarju.

- Parti II hi relatata mal-kollaborazzjoni interistituzzjonali waqt il-proċedura baġitarja.

- Parti III tinkludi disposizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-

Unjoni Ewropea (minn issa “il-fondi tal-UE”).

6. Dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ fl-istess jum tar-Regolament dwar il-QFM u jissostitwixxi l-

Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba1.

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET KOMPLIMENTARI RELATATI MAL-QAFAS FINANZJARJU U 

STRUMENTI SPEĊJALI

Informazzjoni komplimentari

7. L-informazzjoni relatata ma' operazzjonijiet li mhumiex inklużi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 

Ewropea u l-iżvilupp prevedibbli tal-kategoriji diversi tar-riżorsi proprji tal-Unjoni huma 

elenkati, bħala indikazzjoni, f'tabelli separati. Din l-informazzjoni ser tkun aġġornata kull 

sena flimkien mad-dokumenti li jakkumpanjaw l-abbozz ta' baġit.

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
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Aġġornament tal-previżjonijiet għall-approprjazzjonijiet ta' pagament wara l-2013

8. Fl-2010, il-Kummissjoni ser taġġorna l-previżjonijiet għall-approprjazzjonijiet ta' pagament 

wara l-2013. Dan l-aġġornament ser jieħu kont tal-implimentazzjoni reali tal-

approprjazzjonijiet baġitarji għall-impenji u l-approprjazzjonijiet baġitarji għall-pagamenti, 

kif ukoll il-previżjonijiet tal-implimentazzjoni. Dan ser iqis ukoll ir-regoli definiti biex ikun 

żgurat li l-approprjazzjonijiet ta' pagament  jiżviluppaw b’mod ordnat meta mqabbla mal-

approprjazzjonijiet ta' impenn u l-previżjonijiet tat-tkabbir tad-Dħul Nazzjonali Gross tal-

Unjoni Ewropea.

Riżerva għal Għajnuna ta' Emerġenza

9. Ir-Riżerva għal Għajnuna ta' Emerġenza qed tiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

bħala dispożizzjoni.

Meta l-Kummissjoni tqis li jinħtieġ li tintuża din ir-Riżerva, hi ser tippreżenta liż-żewġt 

fergħat tal-awtorità tal-baġit proposta għat-trasferiment mir-Riżerva għal-linji korrispondenti 

tal-baġit.

Madankollu, kwalunkwe proposta mill-Kummissjoni għal trasferiment biex jinġibed mir-

Riżerva, għandha tiġi prevista minn stħarriġ dwar l-iskop għall-allokazzjoni mill-ġdid tal-

approprjazzjonijiet.

Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim, tinbeda proċedura ta' trilogu.

It-trasferimenti ser isiru skont l-Artikolu 26 tar-Regolament Finanzjarju.
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Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

10. Meta jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet biex ikun jista’ jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà 

tal-Unjoni Ewropea, kif stabbilit fl-att bażiku rilevanti, il-Kummissjoni għandha tagħmel 

proposta biex dan ikun jista’ jintuża. Fejn ikun hemm ambitu għall-allokazzjoni mill-ġdid ta’ 

approprjazzjonijiet taħt l-intestatura li tkun tinħtieġ aktar infiq, il-Kummissjoni għandha tieħu 

kont ta' dan, waqt li tagħmel il-proposta neċessarja, skont ir-Regolament Finanzjarju, permezz 

tal-istrument baġitarju xieraq. Id-deċiżjoni biex jitħaddem l-imsemmi Fond ser tittieħed 

b’mod konġunt miż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit. Il-Kunsill għandu jaġixxi 

b'maġġoranza kwalifikata u l-Parlament Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri

komponenti tiegħu u bi tlieta minn ħamsa tal-voti mitfugħa.

Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim, tinbeda proċedura ta' trilogu.

Strument ta' Flessibbiltà

11. Il-Kummissjoni ser tagħmel proposta biex jintuża l-Istrument ta' Flessibilità previst mir-

Regolament tal-QFM wara li tkun eżaminat il-possibilitajiet kollha għall-allokazzjoni mill-

ġdid tal-approprjazzjonijiet taħt l-intestatura li teħtieġ infiq addizzjonali.

Il-proposta ser tiddentifika l-ħtiġijiet li għandhom ikunu koperti u l-ammont. Il-proposta tista’ 

tiġi ppreżentata, għal sena finanzjarja partikolari, matul il-proċedura baġitarja.

Id-deċiżjoni biex jitħaddem l-Istrument ta' Flessibbiltà ser tittieħed b’mod konġunt miż-żewġ 

fergħat tal-awtorità tal-baġit. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata u l-

Parlament Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu u bi tlieta 

minn ħamsa tal-voti mitfugħa.

Ser jintlaħaq ftehim fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali.
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Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

12. Meta jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet għall-mobilizzar tal-Fond Ewropew tal-Aġġustament 

għall-Globalizzazzjoni, kif stabbiliti fl-att bażiku rilevanti, il-Kummissjoni ser tagħmel 

proposta sabiex tużah. Id-deċiżjoni biex jintuża l-imsemmi Fond ser tittieħed b’mod konġunt 

miż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata u 

l-Parlament Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu u bi tlieta 

minn ħamsa tal-voti mitfugħa.

Fl-istess ħin li tippreżenta l-proposta tagħha għal deċiżjoni biex jiġu użat il-Fond, il-

Kummissjoni ser tippreżenta liż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit proposta għal trasferiment 

għal-linji baġitarji rilevanti. Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim, tinbeda proċedura ta' trilogu.

It-trasferimenti reletati mal-Fond ser isiru skont l-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju.

Marġinu ta' kontinġenza

13. Il-mobilizzazzjoni tal-Marġinu ta' Kontinġenza jew ta' parti minnu, prevista taħt ir-

Regolament tal-QFM, għandha tiġi proposta mill-Kummissjoni wara eżami bir-reqqa tal-

possibbiltajiet finanzjarji l-oħrajn kollha. Il-Kummissjoni ser takkumpanja l-proposta tagħha 

li jintuża l-Marġinu ta' Kontinġenza bi proposta għall-allokazzjoni mill-ġdid, b'ammont 

sinifikanti kif sostnut mill-analiżi, fi ħdan il-baġit eżistenti.
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Id-deċiżjoni li jiġi mmobilizzat il-Marġinu ta' Kontinġenza għandha tittieħed b'mod konġunt 

miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata u 

l-Parlament Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu u tlieta 

minn ħamsa tal-voti mitfugħa.

14. L-użu tal-Marġinu ta' Kontinġenza m'għandux iwassal għal approprjazzjonijiet ta' pagament 

addizzjonali fl-2011.

TAQSIMA II

TITJIB FIL-KOLLABORAZZJONI INTERISTITUZZJONALI WAQT IL-PROĊEDURA 

BAĠITARJA

A. Il-proċedura dwar kollaborazzjoni interistituzzjonali

15. Id-dettalji tal-kollaborazzjoni interistituzzjonali fi kwistjonijiet baġitarji huma stipulati fl-

Anness.

B. Inkorporazzjoni ta’ disposizzjonijiet finanzjarji f’atti leġislattivi

16. Kull att leġislattiv li jikkonċerna programmi multiannwali adottati taħt il-proċedura 

leġislattiva ordinarja ser ikun fih dispożizzjoni li fiha l-awtorità leġislattiva tistabbilixxi l-

pakkett finanzjarju għall-programm.

Dak l-ammont ser jikkostitwixxi r-referenza primarja għall-awtorità tal-baġit matul il-

proċedura baġitarja annwali.
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L-awtorità tal-baġit u l-Kummissjoni, meta dawn ifasslu l-abbozz ta' baġit, jimpenjaw ruħhom 

li ma jmorrux lil hinn b’aktar minn 5 % minn dan l-ammont għat-tul sħiħ tal-programm 

ikkonċernat, sakemm ma jkunx hemm ċirkustanzi ġodda, oġġettivi, u ta’ perjodu twil li 

għalihom jingħataw raġunijiet espliċiti u preċiżi, waqt li jittieħdu f'kont ir-riżultati miksuba 

mill-implimentazzjoni tal-programm, b'mod partikolari abbażi ta’ valutazzjonijiet.

Kwalunkwe żieda li tirriżulta minn tali varjazzjoni għandha tibqa’ fil-limitu massimu eżistenti 

għall-intestatura kkonċernata, mingħajr preġudizzju għall-użu ta’ strumenti msemmija fir-

Regolament tal-MFF u f’dan il-Ftehim.

Dan il-punt ma jgħoddx għall-approprjazzjonijiet għal koeżjoni adottati taħt il-proċedura 

leġislattiva ordinarja u li jkunu pre-allokati mill-Istati Membri, li jkollhom pakkett finanzjarju 

għall-perijodu kollu tal-programm.

17. L-atti leġislattivi li jirrigwardaw programmi multiannwali li mhumix suġġetti għall-proċedura 

leġislattiva ordinarja ma għandux ikun fihom "ammont meqjus neċessarju".

Jekk il-Kunsill ikun jixtieq jinkludi referenza finanzjarja, dan għandu jitqies bħala li juri r-

rieda tal-awtorità legislativa u ma jaffettwax is-setgħat tal-awtorità tal-baġit kif definita fit-

TFUE. Din id-dispożizzjoni ser tissemma fl-atti leġislattivi kollha li jinkludu tali referenza 

finanzjarja.

Jekk l-ammont ikkonċernat kien is-suġġett ta’ ftehim skont il-proċedura konċiljatorja prevista 

fid-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-4 ta’ 

Marzu 19751, dan għandu jitqies bħala ammont ta’ referenza fit-tifsira tal-Punt 16 ta’ dan il-

Ftehim.

                                               
1 ĠU C 89, 22.4.1975, p. 1.
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C. Nefqa relatata mal-ftehimiet dwar is-sajd

18. In-nefqa fuq il-ftehimiet dwar is-sajd ser tkun soġġetta għal dawn ir-regoli speċifiċi li ġejjin:

Il-Kummissjoni timpenja ruħha li żżomm lill-Parlament Ewropew regolarment mgħarraf dwar 

it-tħejjija u l-kondotta tan-negozjati, inklużi l-implikazzjonijiet tal-baġit.

Matul il-proċess leġislattiv relatat mal-ftehimiet dwar is-sajd, l-istituzzjonijiet jimpenjaw 

ruħhom li jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li l-proċeduri kollha jitwettqu malajr kemm jista’ 

jkun.

L-ammonti previsti fil-baġit għall-ftehimiet ġodda jew tiġdid ta' ftehimiet li daħlu fis-seħħ 

wara l-1 ta' Jannar tas-sena baġitarja relatata ser jitpoġġew f'riżerva.

Jekk l-approprjazzjonijiet relatati mal-ftehimiet dwar is-sajd (inklużi r-riżerva) jirriżultaw li 

ma jkunux biżżejjed, il-Kummissjoni ser tipprovdi lill-awtorità tal-baġit bl-informazzjoni 

meħtieġa għal skambju ta' fehmiet fil-forma ta' trilogu, possibbilment simplifikata, dwar il-

kawżi tas-sitwazzjoni, u dwar il-miżuri li jistgħu jiġu adottati taħt il-proċeduri stabbiliti. Fejn 

ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tipproponi miżuri xierqa.

Kull tlett xhur il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-awtorità tal-baġit informazzjoni 

dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-ftehimiet fis-seħħ u l-previżjonijiet finanzjarji għall-

bqija tas-sena.
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D. Finanzjament tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)

19. L-ammont għall-miżuri ta' emerġenza ma jistax ikun aktar minn 20 % tal-ammont globali tal-

kapitolu tal-baġit tal-PESK.

20. Kull sena, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 

(minn issa “ir-Rappreżentant Għoli”) ser jikkonsulta l-Parlament Ewropew dwar dokument li 

jħares ’il quddiem, u li ser jiġi trasmess sal-15 ta’ Ġunju għas-sena kkonċernata, li 

jistabbilixxi l-aspetti ewlenin u għażliet bażiċi tal-PESK, inklużi l-implikazzjonijiet finanzjarji 

għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u evalwazzjoni tal-miżuri mnedija fis-sena n-1. Barra 

minn hekk, ir-Rappreżentant Għoli ser iżomm il-Parlament Ewropew infurmat billi jagħmel 

laqgħat konġunti ta' konsultazzjoni mill-inqas ħames darbiet fis-sena, fil-qafas tad-djalogu 

politiku regolari dwar il-PESK, li għandu jintlaħaq ftehim dwarhom mhux aktar tard mill-

Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Il-parteċipazzjoni f’dawn il-laqgħat għandha tkun kif ġej:

- għall-Parlament Ewropew, l-uffiċċji taż-żewġ Kumitati kkonċernati;

- għall-Kunsill, il-President tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà.

Il-Kummissjoni ser tkun mistiedna tieħu sehem f’dawn il-laqgħat.

Kull meta l-Kunsill jadotta deċiżjoni fil-qasam tal-PESK li tkun tinkludi n-nefqa, ir-

Rappreżentant Għoli għandu jibgħat lill-Parlament Ewropew, minnufih u f’kull każ mhux 

aktar minn ħamest ijiem wara d-deċiżjoni finali, stima tal-ispejjeż previsti (minn issa 

"dikjarazzjoni finanzjarja"), b'mod partikolari dawk li jirrigwardaw il-limitu ta’ żmien, il-

persunal impjegat, l-użu tal-bini u infrastruttura oħra, faċilitajiet ta’ trasport, kriterji ta’ taħriġ 

u arranġamenti ta’ sigurtà.
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Darba kull tliet xhur il-Kummissjoni ser tinforma lill-awtorità tal-baġit dwar l-

implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-PESK u t-tbassir finanzjarju għall-perjodu tas-sena li jkun 

baqa'.

PARTI III

ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA TAL-FONDI TAL-UE

A. Programmazzjoni Finanzjarja

21. Il-Kummissjoni ser tippreżenta darbtejn fis-sena, l-ewwel darba f'Mejju/Ġunju (flimkien mad-

dokumenti li jakkompanjaw l-abbozz ta' baġit) u t-tieni darba f'Diċembru/Jannar (wara l-

adozzjoni tal-baġit), programmazzjoni finanzjarja kompleta għall-intestaturi 1a, 2 (għall-

ambjent u s-sajd), 3a, 3b u 4 tal-qafas finanzjarju. Dan id-dokument, strutturat b'intestatura, 

qasam ta' politika u titolu tal-baġit għandu jidentifika:

(a) il-leġislazzjoni fis-seħħ, bid-distinzjoni bejn programmi multiannwali u azzjonijiet 

annwali:

- għal programmi pluriennali l-Kummissjoni għandha tindika taħt liema proċedura 

ġew adottati (il-proċedura leġislattiva ordinarja u dik speċjali), it-tul ta' żmien 

tagħhom, l-ammonti ta' referenza, is-sehem allokat għan-nefqa amministrattiva;
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- għal azzjonijiet annwali (proġetti pilota, azzjonijiet ta’ tħejjija, Aġenziji) u 

azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi stimi multiannwali u (għal proġetti pilota u azzjonijiet ta’ 

tħejjija) il-marġini li jibqa' taħt il-livelli massimi awtorizzati stabbiliti fl-Artikolu 

32 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, EURATOM) Nru 2342/2002 tat-23 ta' 

Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolamenti 

Finanzjaru li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej 1;

(b) proposti leġislattivi pendenti: proposti tal-Kummissjoni li għaddejjin irreferenzjati 

b'titolu tal-baġit (livell iktar baxx), kapitolu u qasam ta' politika. Għandu jinstab 

mekkaniżmu biex jiġu aġġornati t-tabelli kull darba li tiġi adottata proposta ġdida sabiex 

jiġu vvalutati l-konsegwenzi finanzjarji.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsidra modi ta' kif tirreferi l-programmazzjoni finanzjarja mal-

programmazzjoni leġislattiva tagħha biex tipprovdi previżjonijiet iżjed preċiżi u affidabbli.

Għal kull proposta leġislattiva, il-Kummissjoni għandha tindika jekk hix inkluża fil-

programmazzjoni ta' Mejju-Diċembru jew le. L-awtorità tal-baġit għandha tiġi mgħarrfa 

b'mod partikolari dwar:

(a) l-atti leġislattivi ġodda kollha adottati iżda mhux inklużi fid-dokument ta' Mejju-

Diċembru (bl-ammonti korrispondenti);

(b) il-proposti leġislattivi pendenti kollha ppreżentati iżda mhux inklużi fid-dokument ta' 

Mejju-Diċembru (bl-ammonti korrispondenti);

                                               
1 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1.
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(c) il-leġislazzjoni prevista fil-programm ta' ħidma leġislattiv annwali tal-Kummissjoni bl-

indikazzjoni tal-azzjonijiet li wisq probabbli jkollhom impatt finanzjarju (iva/le).

Kull meta jkun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tindika l-ipprogrammar mill-ġdid involut fi 

proposti leġislattivi ġodda.

B.  Aġenziji u Skejjel Ewropej

22. Meta l-Kummissjoni tippreżenta l-proposta tagħha għall-ħolqien ta' kwalunkwe aġenzija 

ġdida, il-Kummissjoni ser tivvaluta l-implikazzjonijiet baġitarji għall-intestatura tan-nefqa 

kkonċernata. Abbażi ta’ dik l-informazzjoni u mingħajr preġudizzju għall-proċeduri 

leġislattivi li jirregolaw l-istabbiliment tal-aġenzija, iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit 

jimpenjaw ruħhom, fil-qafas ta’ kooperazzjoni baġitarja, li jilħqu ftehim f’waqtu dwar l-

iffinanzjar tal-aġenzija.

Proċedura simili ser tkun applikata meta jkun previst il-ħolqien ta' Skola Ewropea ġdida.

Ser jiġu applikati l-passi proċedurali li ġejjin:

- l-ewwel nett, il-Kummissjoni ser tippreżenta b'mod sistematiku kwalunkwe proposta 

għall-istabbiliment ta' aġenzija ġdida lill-ewwel trilogu wara l-adozzjoni tal-proposta 

tagħha, u ser tippreżenta d-dikjarazzjoni finanzjarja li takkumpanja l-att legali li 

jipproponi l-ħolqien tal-aġenzija u tindika l-konsegwenzi tagħha għall-bqija tal-perijodu 

tal-ipprogrammar finanzjarju;
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- it-tieni nett, b'kont meħud tal-progress li sar fil-proċess leġislattiv, u dment li kull fergħa 

tal-awtorità tal-baġit tkun f'qagħda li tieħu pożizzjoni dwar il-konsegwenzi finanzjarji 

tal-proposta qabel l-adozzjoni tal-att legali, il-ħolqien tal-aġenzija l-ġdida ser jitpoġġa 

fl-aġenda ta' trilogu sussegwenti (f'każijiet urġenti, f'forma ssimplifikata), bil-ħsieb li 

jintlaħaq ftehim dwar il-finanzjament;

- it-tielet, il-ftehim milħuq matul it-trilogu ser jiġi kkonfermat f'dikjarazzjoni konġunta, 

soġġetta għall-approvazzjoni minn kull fergħa tal-awtorità tal-baġit f'konformità mar-

regoli ta' proċedura tagħha.

C. Strumenti finanzjarji ġodda

23. L-istituzzjonijiet jaqblu li l-introduzzjoni tal-mekkaniżmi ta’ kofinanzjament huma neċessarji 

biex isaħħu l-effett ta' stimolu tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea billi jiżdied l-inċentiv 

għall-finanzjament.
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Huma jaqblu li jħeġġu l-iżvilupp tal-istrumenti finanzjarji pluriennali xierqa li jaġixxu bħala 

katalisti għall-investituri pubbliċi u privati.

Meta tippreżenta l-abbozz ta' baġit, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-awtorità tal-baġit 

dwar l-attivitajiet iffinanzjati mill-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-

Investiment u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp sabiex ikun appoġġjat 

investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, netwerks trans-Ewropej u intrapriżi żgħar u ta’ daqs 

medju.

Magħmul fi,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill Għall-Kummissjoni

Il-President Il-President Membru tal-Kummissjoni



INT/FIN/Anness/mt 1

ANNESS

KOLLABORAZZJONI 

INTERISTITUZZJONALI FIS-SETTUR BAĠITARJU

Parti A. Kalendarju tal-proċedura baġitarja

1. L-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-kalendarju definit fil-punti 2, 3, 8, 9, 11, 12 u 14 hawn 

taħt għall-passi diversi tal-proċedura baġitarja. Fi żmien debitu qabel il-bidu tal-proċedura 

baġitarja, huma jistgħu jaqblu flimkien, jekk ikun hemm bżonn, dwar kwalunkwe 

aġġustament meqjus xieraq għal dan il-kalendarju.

Parti B. Prijoritajiet għall-proċedura baġitarja

2. Fi żmien debitu qabel l-adozzjoni tal-abbozz ta' baġit mill-Kummissjoni u mhux aktar tard 

minn April, ser issir laqgħa tat-trilogu biex jiġu diskussi l-prijoritajiet possibbli għall-baġit 

għas-sena finanzjarja li ġejja.

Parti C. Stabbiliment tal-abbozz ta' baġit u aġġornament tal-estimi

3. Il-Kummissjoni ser tadotta l-abbozz ta' baġit fl-aħħar ġimgħa ta' April jew mhux aktar tard 

mill-ewwel ġimgħa ta' Mejju.

4. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta kull sena abbozz ta' baġit li juri l-ħtiġijiet ta' 

finanzjament attwali tal-Unjoni Ewropea.
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Dan ser jieħu kont ta':

a) previżjonijiet dwar il-Fondi Strutturali pprovduti mill-Istati Membri,

b) il-kapaċità li l-approprjazzjonijiet jintużaw, waqt li jsir sforz li tinżamm relazzjoni 

stretta bejn l-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet ta’ ħlasijiet,

c) il-possibbiltajiet biex jinbdew linji politiċi ġodda permezz ta’ proġetti pilota u/jew 

azzjonijiet ġodda preparatorji jew il-kontinwazzjoni ta’ azzjonijiet multiannwali li waslu 

biex jintemmu, wara li jkun ivvalutat jekk ikunx possibbli li jkun żgurat att bażiku, fit-

tifsira tal-Artikolu 49 tar-Regolament Finanzjarju (definizzjoni ta’ att bażiku, ħtieġa ta’ 

att bażiku għall-implimentazzjoni u eċċezzjonijiet),

d) il-ħtieġa li jkun żgurat li kull bidla fin-nefqa li għandha x’taqsam mas-sena preċedenti 

tkun skont il-limiti tad-dixxiplina baġitarja.

5. L-istituzzjonijiet għandhom, safejn ikun possibbli, jevitaw li jdaħħlu fil-baġit partiti li 

jinvolvu ammonti insinifikanti ta' nfiq fuq l-operazzjonijiet.

6. Iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit jintrabtu wkoll li jżommu f'moħħhom il-valutazzjoni tal-

possibilitajiet għall-implimentazzjoni tal-baġit li saret mill-Kummissjoni fl-abbozzi tagħha u 

f'konnessjoni mal-implimentazzjoni tal-baġit attwali.
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7. Fl-interess ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u minħabba l-effett tal-bidliet kbar fin-nomenklatura 

tal-baġit fit-titoli u l-kapitoli li jittrattaw dwar ir-responsabbiltajiet ta’ rappurtar tal-

amministrazzjoni tad-dipartimenti tal-Kummissjoni, iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit 

jimpenjaw ruħhom li jiddiskutu mal-Kummissjoni kwalunkwe tibdil kbir matul il-

proċedimenti ta’ konċiljazzjoni.

8. Sakemm jitlaqqa' l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, il-Kummissjoni tista', jekk ikun neċessarju, 

temenda l-abbozz ta' baġit f'konformità mal-Artikolu 314(2) TFUE inkluż permezz ta' emenda 

li taġġorna l-estimi ta' infiq għall-agrikoltura. Il-Kummissjoni ser tippreżenta informazzjoni 

dwar aġġornamenti liż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-konsiderazzjoni tagħhom 

hekk kif isiru disponibbli. Hi ser tipprovdi lill-awtorità tal-baġit bir-raġunijiet iġġustifikati 

b'mod debitu kollha li din tal-aħħar tista’ teħtieġ.

Parti D Proċedura baġitarja qabel il-proċedimenti ta’ konċiljazzjoni

9. Ser issir laqgħa tat-trilogu fi żmien xieraq qabel il-qari tal-Kunsill sabiex l-istituzzjonijiet 

ikunu jistgħu jkollhom skambju ta' fehmiet dwar l-abbozz ta' baġit.

10. Biex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel valutazzjoni f’waqtha dwar l-implimentabbiltà tal-

emendi previsti mill-awtorità tal-baġit, li joħolqu azzjonijiet ta’ tħejjija/proġetti pilota ġodda 

jew li jestendu dawk eżistenti, iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit ser jgħarrfu lill-

Kummissjoni sa nofs Ġunju dwar l-intenzjonijiet tagħhom f’dan ir-rigward, dan biex tkun 

diġà tista’ ssir l-ewwel diskussjoni f'dan it-trilogu.
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11. Il-Kunsill ser ilesti l-qari tiegħu mhux aktar tard mill-aħħar ta' Lulju.

12. Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Baġits (COBU) jivvota dwar il-qari tiegħu sal-

aħħar ta' Settembru jew mhux aktar tard minn kmieni Ottubru u l-Plenarja tal-Parlament 

Ewropew tivvota dwar il-qari tiegħu f'nofs Ottubru.

Parti E. Proċedimenti ta' konċiljazzjoni

13. Jekk il-Parlament Ewropew jadotta l-emendi, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jiltaqa' fuq 

sejħa tal-President tal-Parlament Ewropew, bil-qbil tal-President tal-Kunsill u 

b'kunsiderazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet tat-TFUE. Id-dokument li jsejjaħ lill-Kumitat ta' 

Konċiljazzjoni għandu jiġi ffirmat u mibgħut fl-istess ħin tal-vot tas-sessjoni Plenarja dwar il-

baġit.

14. L-istituzzjonijiet għandhom jikkooperaw mill-qrib bil-ħsieb li jlestu l-ħidma tal-Kumitat ta' 

Konċiljazzjoni fi żmien 21 jum sa nofs Novembru.

15. Sabiex ikunu jistgħu isiru t-tħejjijiet għal qbil dwar test konġunt mill-Kumitat ta' 

Konċiljazzjoni, id-dokumentazzjoni neċessarja ser tiġi skambjata bejn l-istituzzjonijiet kmieni 

kemm jista' jkun.

16. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jkun ippresedut b'mod konġunt mir-rappreżentanti tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-laqgħat tal-Kumitat għandhom ikunu ppreseduti mill-

kopresidenza tal-istituzzjoni li tospita l-laqgħa. Kull istituzzjoni, skont ir-regoli ta' proċedura 

tagħha, ser tinnomina numru ugwali ta' parteċipanti għal kull laqgħa u tiddefinixxi l-mandat 

tagħha għan-negozjati.
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17. Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 314(5) TFUE, il-Kummissjoni għandha tieħu parti fil-

proċedimenti ta' konċiljazzjoni u għandha tieħu l-inizjattivi kollha meħtieġa bl-iskop li 

tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

18. Id-dati u l-aġendi għal-laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom ikunu stabbiliti b'mod 

konġunt mill-kopresidenti bil-ħsieb tal-funzjonament effetiv tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni 

matul il-proċedimenti ta' konċiljazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tkun ikkonsultata dwar id-

dati previsti.

19. It-trilogi għandhom isiru matul il-proċedimenti ta' konċiljazzjoni, f'livelli differenti tar-

rappreżentazzjoni, bl-għan li jiġu solvuti kwistjonijiet pendenti u tiġi ppreparata l-bażi għal 

ftehim li għandu jintlaħaq fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

20. Il-laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u t-trilogi ser isiru fil-bini tal-Parlament Ewropew 

jew tal-Kunsill.

21. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-abbozz ta' baġit tal-

Kummissjoni, il-pożizzjoni tal-Kunsill u l-emendi tal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk, 

il-Kummissjoni ser tippreżenta l-opinjoni tagħha dwar l-implimentabbiltà tal-pożizzjoni tal-

Kunsill u tal-emendi tal-Parlament Ewropew u n-nota ta' informazzjoni tagħha dwar l-

implimentazzjoni tal-baġit. Istituzzjonijiet oħra ser jiġu mistiedna jibagħtu direttament, bil-

miktub, lill-Kumiat ta' Konċiljazzjoni r-rimarki tagħhom dwar l-impatt tal-pożizzjoni tal-

Kunsill u l-emendi tal-Parlament Ewropew.

22. Għandu jiġi stabbilit ftehim dwar test konġunt f'laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u dan 

għandu jiġi formalizzat permezz ta' skambju ta' ittri bejn il-kopresidenti. Il-kopji ta' tali ittri 

għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni.
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23. Ladarba l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jkun qabel dwar test konġunt, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ser jaħdmu biex japprovaw l-eżitu tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni mill-aktar fis 

possibbli fi ħdan il-qafas tal-Artikolu 314(6) TFUE, f'konformità mar-regoli ta' proċedura 

interni rispettivi tagħhom.

Parti F. Baġits emendatorji

Prinċipji ġenerali

24. B'kont meħud tal-fatt li spiss il-baġits emendatorji jiffukaw fuq kwistjonijiet speċifiċi u ġieli 

urġenti, l-istituzzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji ta' hawn taħt biex tiġi żgurata kooperazzjoni 

interistituzzjonali xierqa għal adozzjoni bla xkiel u mħaffa tal-baġits emendatorji filwaqt li 

jiġi evitat, kemm jista' jkun, it-tlaqqigħ ta' laqgħa ta' konċiljazzjoni għall-baġits emendatorji.

25. Kemm jista' jkun, l-istituzzjonijiet ser jaħdmu biex jillimitaw in-numru ta' baġits emendatorji.

Kalendarju

26. Il-Kummissjoni ser tinforma bil-quddiem liż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit dwar id-dati 

potenzjali tal-adozzjoni tal-abbozz ta' baġits emendatorji mingħajr preġudizzju għad-data 

finali tal-adozzjoni.

27. F'konformità mar-regoli ta' proċedura interni tagħha, kull fergħa tal-awtorità tal-baġit ser 

taħdem biex teżamina l-abbozz ta' baġit emendatorju propost mill-Kummissjoni f'opportunità 

bikrija wara l-adozzjoni mill-Kummissjoni.
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28. Sabiex tiġi aċċellerata l-proċedura, iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit ser jiżguraw li l-

kalendarji ta' ħidma rispettivi tagħhom ikunu kkoordinati kemm jista' jkun sabiex il-

proċedimenti jkunu jistgħu jitwettqu b'mod koerenti u konverġenti. Għalhekk huma ser ifittxu 

li jistabbilixxu mill-aktar fis possibbli skeda ta' żmien indikattiva għad-diversi stadji li jwasslu 

għall-adozzjoni finali tal-baġit emendatorju.

Iż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit ser jieħdu kont tal-urġenza relattiva tal-baġit 

emendatorju u l-ħtieġa li japprovawh fil-ħin dovut biex ikun effettiv matul is-sena 

kkonċernata.

Kooperazzjoni matul il-qari min-naħa ta' kull fergħa tal-awtorità tal-baġit

29. L-istituzzjonijiet ser jikkooperaw ma' xulxin b'rieda tajba tul il-proċedura, biex kemm jista' 

jkun, titwitta t-triq għall-adozzjoni tal-baġits emendatorji fi stadju bikri tal-proċedura.

Fejn xieraq u fejn teżisti diverġenza potenzjali, kull fergħa tal-awtorità tal-baġit, qabel ma 

tadotta l-pożizzjoni finali tagħha dwar il-baġit emendatorju, jew il-Kummissjoni, jistgħu 

jipproponu li jitlaqqa' trilogu speċifiku, biex jiġu diskussi d-differenzi u biex isir tentattiv biex 

jintlaħaq kompromess.

30. Il-baġits emendatorji kollha proposti mill-Kummissjoni u li għadhom ma ġewx approvati ser 

jitqiegħdu sistematikament fuq l-aġenda tat-trilogi ppjanati għall-proċedura baġitarja annwali.

Il-Kummissjoni ser tippreżenta l-abbozz ta' baġits emendatorji u ż-żewġ fergħat tal-awtorità 

tal-baġit għandhom, kemm ikun possibbli, jinnotifikaw il-pożizzjoni rispettiva tagħhom qabel 

it-trilogu.
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31. Jekk jintlaħaq kompromess matul it-trilogu, kull fergħa tal-awtorità tal-baġit timpenja ruħha 

biex tikkunsidra r-riżultati tat-trilou meta tkun qed tiddelibera dwar il-baġit emendatorju 

f'konformità mat-TFUE u r-regoli ta' proċedura interni tagħha.

Kooperazzjoni wara l-qari min-naħa ta' kull fergħa tal-awtorità tal-baġit

32. Jekk il-Parlament Ewropew japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill mingħajr emendi, il-baġit 

emendatorju għandu jiġi adottat.

33. Jekk il-Parlament Ewropew jadotta l-emendi b'maġġoranza tal-Membri komponenti tiegħu, 

għandu japplika l-Artikolu 314(4)(c) TFUE. Madankollu, qabel ma jiltaqa' l-Kumitat ta' 

Konċiljazzjoni għandu jitlaqqa' trilogu.

Jekk jintlaħaq qbil matul it-trilogu u soġġett għall-qbil minn kull waħda mill-fergħat tal-

awtorità tal-baġit dwar ir-riżultati tat-trilogu, il-proċedimenti ta’ konċiljazzjoni ser jiġu

konklużi permezz ta' skambju ta' ittri mingħajr laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

Jekk ma jintlaħaqx qbil matul it-trilogu, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jiltaqa' u 

jorganizza l-ħidma tiegħu skont iċ-ċirkostanzi, bil-ħsieb li jiġi kkompletat kemm jista' jkun il-

proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet qabel l-iskadenza ta' wieħed u għoxrin jum stabbilita fl-

Artikolu 314(6) TFUE. Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jista' jiġi konkluż permezz ta' skambju ta' 

ittri.

________________________


