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Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' 

emenda Nru 4/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III - 

Kummissjoni (10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 ta' 

Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-

Komunitajiet Ewropej1, u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu, 

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, kif ġie 

adottat b'mod finali fl-14 ta' Diċembru 20062, 

– wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar 

finanzjarju sod3, 

– wara li kkunsidra l-Abbozz Preliminari ta' Baġit ta' Emenda Nru 3/2007 ta' l-Unjoni 

Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, li l-Kummissjoni ppreżentat fit-13 ta' April 2007 

(SEC(2007)0476), 

– wara li kkunsidra l-Abbozz ta' Baġit ta' Emenda Nru 4/2007, li l-Kunsill stabbilixxa fit-18 

ta' Ġunju 2007 (10966/2007 – C6-0195/2007), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 69 u l-Anness IV tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A6-0268/2007), 

A. billi huma meħtieġa aġġustamenti sabiex l-istruttura baġitarja u l-allokazzjonijiet 

neċessarja għall-iffinanzjar ta' l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-

Innovazzjoni jkunu jistgħu jitqiesu u jiġu implimentati fil-baġit ta' l-Unjoni Ewropea 

għall-2007; 

B. billi l-Abbozz ta' baġit ta' emenda jipprovdi wkoll għal modifiki għall-istruttura tal-baġit 

bħala riżultat ta' l-estensjoni tal-mandat ta' l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-

Awdjoviżiv u l-Kultura, kif ukoll għall-modifika tal-pjanijiet ta' twaqqif ta' tliet aġenziji 

oħra: Eurojust, l-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali u Frontex, 

C. billi l-iskop ta' l-Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 4/2007 huwa li dawn ir-riżorsi baġitarji 

                                                 
1  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament emendat bir-regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 

(ĠU L 390, 30.12.2006, p. 1). 
2  ĠU L 77, 16.3.2007. 
3  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. 



jiddaħħlu fil-baġit ta' l-2007, 

1. Jinnota l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007; 

2. Ifakkar li l-approprjazzjonijiet għall-Aġenziji Eżekuttivi huma mħallsa mill-baġit 

operattiv tal-programm ikkonċernat; 

3. Japprova bla emendi l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 

 

 


