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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Regola 69 b (ġdida) (*)

Test Preżenti Emenda

Regola 69b (*)
1. Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu 
disponibbli lill-Membri:
(a) l-abbozz tal-baġit ippreżentat mill-
Kummissjoni;
(b) sommarju mill-Kunsill tad-
deliberazzjonijiet tiegħu dwar l-abbozz tal-
baġit;
(c) Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz 
tal-baġit imfassla skont l-Artikolu 314(3) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea;
(d) it-test konġunt tal-Kumitat ta' 
Konċiljazzjoni;
(e) kwalukwe abbozz ta' deċiżjoni dwar 
tnax-il parti proviżorja skont l-Artikolu 
315 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea;
2. Dawn id-dokumenti ghandhom ikunu 
rreferuti lill-kumitat responsabbli. 
Kwalunkwe kumitat kkonċernat ghandu 
jaghti opinjoni. 
3. Jekk kumitati oħrajn jixtiequ jagħtu 
opinjonijiet, il-President għandu 
jistabbilixxi  l-limitu taż-żmien li fih dawn 
ghandhom jiġu kkomunikati lill-kumitat 
responsabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi modifikazzjonijiet żgħar għall-abbozz tar-rapport: hi tneħħi r-
referenzi għall-artikoli tat-Trattt EAEC, għax dawn se jitneħħew taħt l-Artikolu 5 ta' 
Protokoll 2 li jemenda t-Trattat EAEC.  Tipproponi wkoll biex tkun mibdula l-espressjoni 
"ipprintjati u mqassma" għal "ikunu disponibbli għall-Membri", li tidher aktar xierqa 
minħabba n-natura u d-daqs ta' xi dokumenti.

Amendment 2

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 69 e (ġdid) (*)

Test Preżenti Emenda

Artikolu 69e (*)
Konċiljazzjoni baġitarja

1. Il-President għandu jlaqqa’ l-Kumitat 
ta’ Konċiljazzjoni bi qbil mal-Artikolu 
314(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.
2. Id-delegazzjoni li tirrappreżenta l-
Parlament f’laqgħat tal-Kumitat ta’ 
Konċiljazzjoni fil-proċedura tal-baġit 
għandha tikkonsisti minn numru ta’ 
membri ugwali bħal dak tad-delegazzjoni 
tal-Kunsill.
3. Il-membri tad-delegazzjoni għandhom 
ikunu maħtura kull sena mill-gruppi 
politiċi qabel il-votazzjoni tal-Parlament 
dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill, 
preferibilment minn fost il-membri tal-
kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baġitarji u kumitati oħrajn ikkonċernati. 
Id-delegazzjoni għandha titmexxa mill-
President tal-Parlament. Il-President 
jista’ jiddelega dan id-dover lill-Viċi 
President li jkollu esperjenza fi 
kwistjonijiet baġitarji jew lill-President 
tal-kumitat responsabbli għal kwistjonijiet 
baġitarji.
4. L-Artikolu 64(2), (4), (5),(7)u (8) 
għandu japplika.
5. Fejn ftehima dwar test konġunt 
tintlaħaq fi ħdan il-Kumitat ta’ 
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Konċiljazzjoni, il-kwistjoni għandha 
titpoġġa fuq l-aġenda ta’ seduta tal-
Parlament li trid issir fi żmien erbatax-il 
ġurnata mid-data ta’ din il-ftehima. L-
Artikoli 65(2) u (3) għandhom japplikaw.
6. It-test konġunt b’mod sħiħ għandu 
jkun suġġett għal votazzjoni unika. Il-
votazzjoni għandha tittieħed bis-sejħa tal-
ismijiet. It-test konġunt jitqies li huwa 
approvat sakemm ma jkunx aċċettt mill-
maġġoranza tal-komponent tal-Membri 
tal-Parlament.
7. Jekk il-Parlament japprova t-test 
konġunt waqt li l-Kunsill jirrifjutah, il-
kumitat responsabbli jista’ jressaq l-
emendi kollha jew xi emendi tal-
Parlament għall-pożizzjoni tal-Kunsill 
għal konferma bi qbil mal-Artikolu 
314(7)(d) tat-Trattat dwar il-funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.
Il-vot fuq il-konferma għandu jitpoġġa 
fuq l-aġenda ta' seduta tal-Parlament li 
ssir fi żmien erbatax-il ġurnata mid-data 
tal-komunikazzjoni mill-Kunsill tar-rifjut 
tat-test konġunt.
L-emendi jitqiesu li ġew ikkonfermati jekk 
ikunu approvati mill-maġġoranza tal-
komponent tal-Membri tal-Parlament u 
tlieta minn ħamsa tal-voti mitfugħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "mozzjoni għal rifjut" tat-test komuni magħmula fl-abbozz tar-rapport mhix 
neċessarja meta wieħed iqis li jista' jkun hemm votazzjoni waħda biss  fuq it-test kollu kemm 
hu .  Barra minn hekk, minħabba l-maġġoranza speċjali mitluba għar-rifjut tat-test komuni, 
il-konsiderazzjoni ta' votazzjoni dwar it-test kollu kemm hu paralleli ma votazzjoni dwar 
mozzjoni possibbli dwar rifjut tista' toħloq konfużjoni. Huwa neċessarju wkoll li jiġi 
kkunsidrat il-bżonn għall-PE li jirreaġixxu fi żmien 14-il ġurnata għar-rifjut eventwali tat-test 
konġunt mill-Kunsill waħdu u li biex ifakkar il-kundizzjonijiet għall-emendi biex jitqiesu 
bħala kkonfermati. 
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Amendment 3

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Artikolu 69 h (ġdid) (*)

Test Preżenti Emenda

Artikolu 69h (*)
Djalogu finanzjarju bejn tliet persuni 

Il-President għandu jipparteċipa f'laqgħat 
regolari bejn il-Presidenti tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni li 
jissejjħu fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, 
taħt il-proċeduri tal-baġit imsemmija fit-
Titolu II tas-Sitt Parti tat-TFEU. Il-
President għandu jieħu l-miżuri kollha 
neċessarji sabiex jippromwovi 
konsultazzjoni u rikonċiljazzjoni tal-
posizzjonijiet tal-istituzzjonijiet sabiex 
tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni  tal-
proċeduri msemmija qabel.
Il-President tal-Parlament jista’ jiddelega 
dan id-dover lill-Viċi President li jkollu 
esperjenza fi kwistjonijiet baġitarji jew 
lill-President tal-kumitat responsabbli 
għal kwistjonijiet baġitarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola l-ġdida proposta fl-abbozz tar-rapport għandha tapplika għall-proċeduri kollha 
dwar kwistjonijiet finanzjarji enumerati fit-Titolu II ta' Parti Sitta tal-TFUE (espressjoni 
preferibbli għal "it-Titolu preżenti") u mhux biss għall-proċedura baġitarja annwali; bħala 
tali, din ir-regola għandha titqiegħed fil-parti finali tat-Titolu u mhux fin-nofs tar-regoli li 
jikkonċernaw il-proċedura baġitarja annwali.
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