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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-
sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
(2019/2057(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20181,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 
finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)2,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi 
interni mwettqa fis-sena 2018,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet3,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni4 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tat-13 ta' Mejju 20205 li tiddifferixxi d-deċiżjoni ta' 
kwittanza għas-sena finanzjarja 2018, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20026, u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20127, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 59, 118, 260, 261 u 262 tiegħu,

1 ĠU L 51, 28.2.2017.
2 ĠU C 327,30.09.2018, p. 1
3 ĠU C 357, 04.10.2018, p. 1.
4 ĠU C 357, 04.10.2018, p. 9.
5 Testi adottati, P9_TA-PROV(2020)0090.
6 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
7 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2020),

1. Jiċħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L). 
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2. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, 
Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
(2019/2057(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill 
Ewropew u l-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0000/2020),

A. billi l-Kunsill Ewropew u l-Kunsill, bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni, jeħtiġilhom ikunu 
demokratikament responsabbli lejn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni għall-fondi fdati lilhom 
biex iwettqu l-kompiti tagħhom;

B. billi l-Parlament huwa l-uniku korp direttament elett fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
bir-responsabbiltà li jagħti l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

C. billi hija meħtieġa proċedura ta' kwittanza miftuħa u trasparenti biex jiġu protetti l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, titwettaq il-ġlieda meħtieġa kontra l-frodi u tiġi garantita 
t-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni fejn kull 
istituzzjoni tal-Unjoni tkun responsabbli għall-baġit li twettaq;

1. Jisħaq li għal għaxar snin il-Kunsill irrifjuta li jikkoopera fil-proċedura ta' kwittanza u l-
Parlament irrifjuta li jagħti l-kwittanza; jinnota li d-deċiżjoni dwar jekk għandhiex 
tingħata l-kwittanza għall-2018 ġiet posposta f'Mejju 2020 b'mod simili għal dak li sar 
fi snin preċedenti; 

2. Jenfasizza li din is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli għall-ebda istituzzjoni, għall-Kunsill 
minħabba li mill-2009 lil hawn ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni pożittiva dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tiegħu, u għall-Parlament għax turi nuqqas ta' konsegwenzi 
talli ma ngħatatx il-kwittanza u, għaldaqstant, sitwazzjoni fejn l-azzjonijiet tal-
Parlament ma tteħdux bis-serjetà;

3. Jiddikjara li din is-sitwazzjoni tagħmel ħsara lill-fiduċja tal-pubbliku fil-ġestjoni 
finanzjarja tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; iqis il-kontinwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni 
bħala detrimentali għar-responsabbiltà tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha;

4. Ifakkar li, skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u r-
Regolament Finanzjarju, il-Parlament huwa l-unika awtorità ta' kwittanza tal-Unjoni, 
madankollu, b'rikonoxximent sħiħ tar-rwol tal-Kunsill bħala istituzzjoni li tagħti 
rakkomandazzjonijiet dwar il-proċedura ta' kwittanza;
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5. Ifakkar li, skont it-TFUE, l-istituzzjonijiet igawdu awtonomija amministrattiva, l-infiq 
tagħhom huwa stabbilit f'partijiet separati tal-baġit u huma individwalment responsabbli 
għall-implimentazzjoni tal-baġits tagħhom;

6. Ifakkar li l-Parlament jagħti kwittanza lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-Unjoni, 
abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-dokumenti tekniċi, tat-tweġibiet għall-mistoqsijiet 
parlamentari u tas-seduti ta' smigħ; jiddispjaċih li l-Parlament ripetutament jiltaqa' ma' 
diffikultajiet biex jirċievi tweġibiet mill-Kunsill minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni, li 
jirriżulta fiċ-ċaħda tal-kwittanza għal aktar minn 10 snin;

7. Ifakkar li kontroll effettiv tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jirrikjedi 
kooperazzjoni leali fost l-istituzzjonijiet; ifakkar fix-xewqa tal-Parlament li jibda 
negozjati mal-Kunsill bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim reċiprokament sodisfaċenti biex fl-
aħħar tingħeleb din is-sitwazzjoni ta' staġnar;

8. Jenfasizza l-ittra mibgħuta mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament fil-
25 ta' Mejju 2020 lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill biex jinforma li l-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit tal-Parlament ingħata mandat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-
Parlament biex jiftaħ mill-ġdid in-negozjati mal-Kunsill dwar il-proċedura ta' kwittanza;

9. Jinforma li r-Rapporteur tal-Kunsill dwar il-kwittanza 2018, is-Sur Tomas Zdechovsky 
u l-ewwel Viċi President, is-Sinjura Isabel Garcia Munoz, u l-President tal-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, is-Sa Monika Hohlmeier, jiffurmaw it-tim tan-
negozjati f'isem il-Parlament;

10. Jinforma li verżjoni aġġornata tad-dokument informali dwar il-kooperazzjoni bejn il-
Parlament u l-Kunsill matul il-proċedura ta' kwittanza annwali, ġiet proposta mit-tim 
tan-negozjati tal-Parlament fl-20 ta' Frar 2020 u kienet annessa mal-ittra msemmija fil-
punt 8; jinnota li l-Parlament iqis id-dokument informali bħala l-punt tat-tluq tan-
negozjati;

11. Jinforma li d-dokument informali jirrikonoxxi d-differenza bejn ir-rwoli rispettivi taż-
żewġ istituzzjonijiet fil-proċedura ta' kwittanza, billi jikkonkludi li l-Parlament u l-
Kunsill jeħtieġu bażi fattwali simili biex jagħtu rakkomandazzjoni (il-Kunsill) jew 
jieħdu deċiżjoni (il-Parlament);

12. Jispjega li l-ittra msemmija fil-punt 8, tistieden lill-Kunsill jissuġġerixxi data xierqa 
biex jibdew in-negozjati; jinforma li x-xejra pożittiva ta' dan il-proċess ġiet interrotta 
bil-pandemija tal-COVID-19;

13. Jinsisti li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u l-baġit tal-Kunsill għandhom ikunu separati 
sabiex jikkontribwixxu għal aktar trasparenza fl-effiċjenza tan-nefqa għaż-żewġ 
istituzzjonijiet kif rakkomandat mill-Parlament f'ħafna mir-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza 
matul l-aħħar snin;

14. Jinsisti li l-isforzi kkombinati biex jinkiseb ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' 
trasparenza obbligatorju għal-lobbyists huwa inevitabbli għal aktar ftuħ fil-proċess ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni u responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kunsill ikompli jieħu sehem fid-diskussjonijiet dwar l-istabbiliment ta' reġistru 
komuni flimkien mal-Parlament, li qabel li jerġa' jibda n-negozjati f'Marzu 2020, u mal-
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Kummissjoni biex isir obbligu de facto li l-lobbyists jirreġistraw jekk ikunu jridu 
laqgħat ma' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Unjoni;

15. Jenfasizza l-importanza li ċ-ċittadini jitħallew isegwu l-proċess leġiżlattiv tal-Unjoni 
faċilment; ifakkar lill-Kunsill jallinja l-metodi ta' ħidma tiegħu mal-istandards ta' 
demokrazija parlamentari, kif meħtieġ mit-Trattati; ifakkar lill-Kunsill isegwi b'mod 
sistematiku r-rakkomandazzjonijiet kollha li jinsabu fid-deċiżjoni tal-Ombudsman 
Ewropew fl-inkjesta strateġika OI/2/2017/TE dwar it-trasparenza tal-proċess leġiżlattiv 
tal-Kunsill, ifakkar li l-Parlament ħeġġeġ lill-Ombudsman Ewropew tkompli ssegwi l-
inkjesta tagħha;

16. Jilqa' t-titjib fis-sit web tal-Kunsill, b'mod partikolari dak relatat mat-trasparenza u l-
aċċess għad-dokumenti; jilqa' l-kapitoli ċari dwar it-trasparenza leġiżlattiva, l-aġendi u 
l-kalendarju tal-laqgħat tal-Kunsill, il-minuti u l-listi ta' votazzjoni; jirrikonoxxi li l-
Kunsill ilu jieħu passi biex irawwem kultura aktar b'saħħitha ta' trasparenza.


