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Il-President
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L-Onor. Johan Van Overtveldt
President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027 (2018/0166(APP))

Onor. Van Overtveldt,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali ngħata l-istruzzjoni 
li jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Fil-laqgħa tiegħu tal-24 ta' Settembru 2020, 
iddeċieda li jibgħat din l-opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tad-
19 ta' Novembru 2020. Matul din il-laqgħa1, iddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu ta' hawn taħt.

Dejjem tiegħek,

Antonio Tajani

1 Ħadu sehem fil-votazzjoni finali: Antonio Tajani (President u rapporteur għal opinjoni), Gabriele Bischoff (l-
ewwel Viċi President), Giuliano Pisapia (it-tielet Viċi President), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (flok Charles Goerens, it-tieni Viċi President), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González 
Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (flok Guy Verhofstadt), Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva 
Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUĠĠERIMENTI

1. Jisħaq fuq l-importanza li tittieħed azzjoni fl-interess taċ-ċittadini Ewropej u 
jissottolinja r-rwol fundamentali li jiżvolġi l-Parlament Ewropew fit-tħejjija tal-qafas 
finanzjarju pluriennali f'dan ir-rigward; jilqa' pożittivament il-ftehim li ntlaħaq dwar il-
proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-
snin mill-2021 sal-2027;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, anki d-dispożizzjonijiet li jippermettu skrutinju 
parlamentari aħjar fil-livell Ewropew, b'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet maqbula 
dwar iż-żieda fl-iskrutinju parlamentari fl-infiq tal-fondi tan-Next Generation EU u d-
Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-
iskrutinju baġitarju abbażi tal-Artikolu 122 tat-TFUE b'implikazzjonijiet apprezzabbli 
potenzjali għall-baġit tal-Unjoni; jilqa' pożittivament il-pjan direzzjonali maqbul, li 
huwa ġuridikament vinkolanti, għall-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġodda matul is-
seba' snin li ġejjin; jilqa' favorevolment, barra minn hekk, il-ftehim politiku li ntlaħaq 
fil-5 ta' Novembru 2020 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri;

3. Jenfasizza l-fatt li l-ftehim dwar il-pakkett tal-QFP jikkostitwixxi pass storiku għall-
proċess ta' integrazzjoni ulterjuri tal-Unjoni Ewropea; jinsisti fuq l-importanza tal-
ftehimiet politiċi kollha, inkluż l-impenn rigward l-introduzzjoni ta' basket ta' riżorsi 
proprji ġodda u l-mekkaniżmu ta' kundizzjonalità marbuta mar-rispett tal-istat tad-dritt, 
jisħaq fuq il-fatt li l-elementi kollha tal-pakkett tal-QFP iridu jiġu implimentati skont il-
prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera reċiproka kif stabbilit fl-Artikolu 13 tat-TUE;

4. Ifakkar li kien esiġa l-allinjament tal-perjodu tal-QFP mad-durata tal-leġiżlatura 
parlamentari u mal-mandat tal-Kummissjoni; jiddispjaċih li sa dan il-mument tali 
kwistjoni ma ġietx indirizzata u jqis li għandha tkun rieżaminata fl-okkażjoni tal-analiżi 
ta' nofs it-terminu tal-QFP 2021-2027;

5. Itenni l-appell tiegħu għall-attivazzjoni tal-klawsola passerelle prevista fl-
Artikolu 312(2) tat-TFUE biex il-Kunsill ikun jista' jadotta r-Regolament dwar il-QFP 
b'maġġoranza kwalifikata u jfakkar, barra minn hekk, fil-proposti tiegħu biex tkun 
applikata l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-adozzjoni tar-Regolament dwar il-
QFP;

6. Jipproponi li tkun sfruttata l-ispinta li tagħti l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li 
jeħtieġ li tkun varata matul il-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill, biex mal-
istituzzjonijiet tal-UE l-oħrajn, maċ-ċittadini u mas-soċjetà ċivili organizzata li tirrifletti 
d-diversità ta' fehmiet fl-UE kollha u li tirrappreżenta d-diversità ġeografika u 
demografika tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, fost oħrajn, jiġu diskussi l-isfidi 
demokratiċi u kostituzzjonali marbuta mal-istruttura istituzzjonali tal-istrument ta' 
rkupru u tal-proċeduri deċiżjonali dwar il-QFP u r-riżorsi proprji b'mod aktar ġenerali, 
bil-għan li jissaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'dawn il-proċeduri.


