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f'isem il-Grupp ALDE 

Gérard Deprez 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 
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2017/2053(INI) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Jissottolinja li l-Parlament se 

jagħti l-kunsens tiegħu biss fil-QFP li 

jmiss jekk il-Kunsill u l-Kummissjoni 

jimpenjaw ruħhom biex jimmodifikaw l-

Artikolu 311 tat-TFUE meta jsiru l-bidliet 

li jmiss fit-Trattat sabiex tiġi żgurata 

parità bejn il-Kunsill u l-Parlament fir-

responsabbiltajiet tagħhom għaż-żieda 

fid-dħul; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5b (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5 b. Jistieden lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni, fil-kuntest ta' reviżjoni 

futura tat-Trattat, biex jappoġġaw it-talba 

mill-Parlament biex b'hekk jimmodifikaw 

l-Artikolu 311 tat-TFUE, sabiex ir-rwol 

tal-Parlament jissaħħaħ fil-proċedura 

għall-adozzjoni tar-riżorsi proprji; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona 

introduċa dispożizzjonijiet ġodda rigward 

l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 

ir-riżorsi proprji, li jipprevedu l-possibbiltà 

li l-Kunsill jadotta regolament permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb 

l-approvazzjoni tal-Parlament; jiddispjaċih, 

madankollu, li bosta dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk 

relatati mal-kalkolu tar-riżorsi bbażati fuq 

l-ING, xorta waħda għadhom jinsabu fid-

Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji; jappella, 

għalhekk, għal proċedura ta' adozzjoni 

b'inqas xkiel tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi 

Proprji, li għandha tiġi adottata skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja, li tfisser 

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-

Kunsill u kodeċiżjoni mal-Parlament; 

ifakkar li skont l-Artikolu 48(7) tat-TUE, 

il-Kunsill Ewropew jista' jadotta deċiżjoni 

li tippermetti li atti li ma jaqgħux taħt il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja jiġu xorta 

waħda proċessati skont din il-proċedura, 

li hija ħafna aktar demokratika u 

miftuħa; jistieden lill-Kunsill Ewropew 

biex jiskatta dan il-mekkaniżmu mingħajr 

dewmien; 

7. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona 

introduċa dispożizzjonijiet ġodda rigward 

l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 

ir-riżorsi proprji, li jipprevedu l-possibbiltà 

li l-Kunsill jadotta regolament permezz ta' 

maġġoranza kwalifikata wara li jkun kiseb 

l-approvazzjoni tal-Parlament; jiddispjaċih, 

madankollu, li bosta dispożizzjonijiet ta' 

implimentazzjoni, b'mod partikolari dawk 

relatati mal-kalkolu tar-riżorsi bbażati fuq 

l-ING, xorta waħda għadhom jinsabu fid-

Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji; jappella, 

għalhekk, għal proċedura ta' adozzjoni 

b'inqas xkiel tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi 

Proprji; jistieden lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni, fil-kuntest ta' reviżjoni 

futura tat-Trattat, biex jappoġġaw it-talba 

mill-Parlament biex b'hekk jimmodifikaw 
l-Artikolu 311 tat-TFUE, sabiex ir-rwol 

tal-Parlament jissaħħaħ fil-proċedura 

għall-adozzjoni tar-riżorsi proprji; 

Or. en 

 


