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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-ftehimiet dwar il-fondi tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (ĠAI); jirrikonoxxi li t-
timijiet tan-negozjaturi tal-Parlament taw kontribuzzjonijiet sinifikanti għall-kontenut 
finali tal-fondi tal-ĠAI, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-kontenut tal-objettivi 
ġenerali u speċifiċi, il-perċentwali ta' nfiq minimi marbuta mal-objettivi, l-indikaturi biex 
jitkejjel is-suċċess tal-fondi u l-konsistenza tal-azzjonijiet interni u esterni tal-UE;

2. Jiddispjaċih ħafna li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7/8 ta'Frar 2013 dwar il-
QFP inkludew ċifra għall-Intestatura 3 li kienet 16.6 % inqas mill-proposta tal-
Kummissjoni, u konsegwentement il-livell għoli ta' tnaqqis li jammonta għal 23 % għall-
Fond għas-Sigurtà Interna u 20 % għall-Fond tal-Ażil, l-Integrazzjoni u l-Migrazzjoni; 
jinnota li l-komunikazzjoni tardiva taċ-ċifri tal-QFP u tal-limiti massimi disponibbli għal 
kull qasam ta' politika ma għenux lir-rapporteurs individwali fl-iżvilupp ta' approċċ 
strateġiku fin-negozjati mal-Kunsill; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fil-futur tipprovdi, 
simultanjament lill-Kunsill u lill-Parlament, iċ-ċifri aġġornati kollha tal-QFP; 

3. Japprezza r-rwoli kostruttivi li jiżvolġu kemm il-presidenzi fuq bażi ta' rotazzjoni kif ukoll 
il-Kummissjoni waqt in-negozjati fil-qasam tal-ġustizzja; jinnota li dan wassal għal 
riżoluzzjoni bikrija u sodisfaċenti tal-kwistjonijiet sostanzjali;

4. Jiddispjaċih mill-fatt li, fil-qasam tal-affarijiet interni, il-Kunsill – appoġġat mill-
Kummissjoni – deher iktar interessat li juża l-fondi biex jissupplementa l-baġits nazzjonali 
tal-Istati Membri milli biex jippromwovi l-valur miżjud Ewropew u s-solidarjetà 
Ewropea; filwaqt li jirrikonoxxi l-kuntest ekonomiku u finanzjarju partikolarment diffiċli, 
xorta jisħaq li l-fondi tal-ĠAI għandhom qabelxejn jaqdu l-interessi Ewropej u jappoġġaw 
l-attivitajiet li għandhom valur miżjud Ewoprew ċar, bħal pereżempju l-Programm ta' 
Risistemazzjoni tal-Unjoni u attivitajiet oħra orjentati lejn l-Unjoni; jiddispjaċih li ma 
nkisbux atti delegati għad-deċiżjonijiet ta' programmazzjoni skont l-Artikolu 290 tat-
TFUE peress li dawn id-deċiżjonijiet jissodisfaw b'mod ċar il-kundizzjonijiet għall-atti 
delegati stabbiliti fit-Trattat; jiddispjaċih li l-Kummissjoni u l-Kunsill ipproponew l-użu 
tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u tal-Fond għas-Sigurtà Interna biex 
tiġi ffinanzjata l-azzjoni f'pajjiżi terzi mingħajr speċifikazzjoni tal-bażi ġuridika ta' azzjoni 
bħal din u li tħalli l-Parlament mingħajr ebda opportunità li jikkontestaha;

5. Jinnota wkoll, fir-rigward tal-fondi tal-affarijiet interni, li l-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja ma tipprevedix li l-Kummissjoni u l-Kunsill jinnegozjaw pożizzjoni miftiehma 
bejniethom, mingħajr ma jinvolvu lill-Parlament, u li mbagħad jippreżentaw dik il-
pożizzjoni lill-Parlament bħala fatt komplut; jirrimarka li jekk il-Kummissjoni mhijiex 
disposta tiddefendi l-proposta inizjali tagħha, għandha tippreżenta proposta emendata; 
jirrakkomanda t-tfassil ta' arranġamenti prattiċi ġodda għan-negozjati finanzjarji, inklużi, 
inter alia, l-organizzazzjoni ta' skambju bikri ta' fehmiet bejn it-tliet Istituzzjonijiet dwar 
ir-rwol, il-funzjoni u l-valur miżjud tal-baġit tal-UE; jinsisti li fin-negozjati 
interistituzzjonali futuri, il-Kummissjoni għandha tieħu rwol ta' intermedjarju onest;
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6. Jemmen li hu fundamentali li l-Parlament ikompli jinsisti fuq approċċ orjentat lejn ir-
riżultati fil-konfront tal-finanzjamenti tal-UE, li m'għandux ikun ristrett sempliċement 
għall-kwantità ta' azzjonijiet imwettqa iżda għandu jinvolvi wkoll il-valutazzjoni tal-
kwalità ta' dawk l-azzjonijiet; jirrakkomanda li jiġu promossi u inklużi aktar fil-fondi tal-
ĠAI futuri l-indikaturi kwalitattivi li magħhom finalment jiġi mqabbel is-suċċess tal-
finanzjament tal-UE;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura implimentazzjoni rapida tal-fondi l-ġodda, użu sħiħ u 
effikaċi tal-ammonti disponibbli, distribuzzjoni territorjali ġusta u assistenza lir-reġjuni bi 
prestazzjoni skarsa;

8. Jikkunsidra li ladarba t-tnaqqis kien impost fuq il-Parlament mingħajr ebda ġustifkazzjoni 
motivata, il-Parlament għandu jqiegħed enfasi, meta jiġi biex jikkunsidra r-rieżami 
intermedju, fuq l-oqsma partikolari fejn it-tnaqqis kien l-iktar konsistenti;

9. Hu tal-opinjoni, li fil-qafas tar-rieżami intermedju, il-Parlament għandu juża l-kapaċità ta' 
negozjar kollha tiegħu permezz tal-kodeċiżjoni, mingħajr ma jiġu imposti deċiżjonijiet u 
ċifri mill-Kunsill Ewropew;

10. Iqis bħala essenzajali li l-Parlament jissorvelja kif suppost l-implimentazzjoni tal-fondi 
mill-Kummissjoni u, fejn ikun il-każ, mill-Istati Membri; jirrakkomanda li l-Kumitati 
rilevanti jerġgħu jivvalutaw il-prijoritajiet tagħhom qabel ir-rieżami tal-2016 sabiex joffru 
gwida politika; jinnota li l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu 
jimpenja ruħu, bħala l-kumitat responsabbli għall-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, 
biex jistabbilixxi l-mekkaniżmu ta' skrutinju rilevanti.
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