STAT TAL-UNJONI 2018
ITTRA TA’ INTENZJONI LILLPRESIDENT ANTONIO TAJANI U
LILL-KANĊILLIER SEBASTIAN KURZ

Strasburgu, it-12 ta’ Settembru 2018
Għażiż President Tajani,
Għażiż Kanċillier Kurz,
L-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċja mument deċiżiv. Għad fadal biss ftit aktar minn 250 jum għallelezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ bejn it-23 u s-26 ta’ Mejju tal-2019, l-akbar eżerċizzju
demokratiku tal-kontinent tagħna. Grazzi għall-isforzi konġunti tagħna f’dawn l-aħħar snin irnexxielna
negħlbu l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Għaxar snin wara ċ-ċirkostanzi tal-Lehman Brothers, l-Unjoni
Ewropea qiegħda tesperjenza l-21 trimestru konsekuttiv ta’ tkabbir, u l-qgħad naqas għal-livelli ta’
qabel il-kriżi, għalkemm għadu għoli wisq f’għadd ta’ Stati Membri. Madankollu, anke jekk l-Unjoni
Ewropea rnexxielha tegħleb il-konsegwenzi finanzjarji u ekonomiċi tal-kriżi, l-effetti tagħhom
għadhom jinħassu mhux ftit fis-soċjetajiet u d-demokraziji tagħna. Barra minn hekk, is-sitwazzjoni
globali instabbli tagħmilha neċessarja aktar minn qatt qabel li l-Unjoni Ewropea tkun kapaċi
tipproteġi, tqawwi u tiddefendi ċ-ċittadini tagħna.
Għaldaqstant ma jista’ jkun hemm l-ebda waqfien fil-ħidma tagħna li nibnu Ewropa aktar magħquda,
aktar b’saħħitha u aktar demokratika. Irridu nissukktaw nagħmlu l-almu tagħna matul il-bqija ta’ din
is-sena u matul l-2019 biex inkomplu għaddejjin bil-Pjan Direzzjonali għal Sibiu li kiseb appoġġ
qawwi fil-Parlament Ewropew u li ġie inkluż fl-Aġenda tal-Mexxejja.
Jeħtiġilna niffukaw fuq tliet affarijiet:
 inwettqu dak li wegħedna;
 negħlbu l-isfidi li qegħdin iżommuna lura; u
 nagħtu lill-Unjoni Ewropea perspettiva għall-ġejjieni.
L-ewwel prijorità għat-tliet istituzzjonijiet - għall-Parlament Ewropew, għall-Kunsill u għallKummissjoni - trid tkun dik li nilħqu ftehim mill-aktar fis possibbli dwar il-proposti leġiżlattivi
li għadhom pendenti, u dan qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dawn il-proposti jirreflettu
l-10 prijoritajiet tal-Aġenda għall-Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku miftiehma
f'Lulju tal-2014, li l-għeruq tagħha huma mxenxla fl-Aġenda Strateġika għall-Unjoni fi Żminijiet ta'
Bidla tal-Kunsill Ewropew, u li ġiet diskussa b’mod intensiv mal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew
u baqgħet tiġi żviluppata progressivament minn dakinhar. Il-Kummissjoni wettqet il-proposti
leġiżlattivi kollha li kkommettiet ruħha li tagħmel rigward l-10 prijoritajiet. Flimkien wasalna għal
ftehim dwar 50 % minnhom, filwaqt li 20 % oħra jinsabu fi stat avvanzat sew fil-proċess leġiżlattiv.
Huwa essenzjali li sa dakinhar tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew aħna nwettqu l-impenji
konġunti tagħna, prinċipalment f’dak li għandu x’jaqsam mal-ikkompletar tas-Suq Uniku (fosthom iddimensjoni soċjali msaħħa tiegħu), is-Suq Uniku Diġitali, l-Unjoni tal-Enerġija bil-politika progressiva
tagħha dwar it-tibdil fil-klima, l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-Unjoni tas-Sigurtà. IlKummissjoni se timmobilizza r-riżorsi tagħha biex tappoġġakom f’kull pass li tagħmlu, u se niżguraw
li jkun hemm il-preżenza personali tal-Kummissarji fil-laqgħat ta’ trilogu kull meta jkun possibbli. Biex
jiġi żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu jiffokaw fuq il-ħidma li tinsab għaddejja,
illum il-Kummissjoni qiegħda tressaq biss għadd limitat ta’ proposti ġodda. Dawn il-proposti aħħarija
tal-mandat tagħna għandhom l-għan li jqawwu, jikkumplimentaw jew jaġġustaw dawk l-oqsma li
diġà bdejna naħdmu fuqhom. Meta jitqies il-valur miżjud Ewropew ċar tagħhom, aħna nemmnu li
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dawn se jingħataw l-appoġġ meħtieġ fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill biex b’hekk ikunu jistgħu jiġu
adottati mill-aktar fis possibbli.
Barra minn dan, għad hemm diversi sfidi pendenti importanti li jeħtiġilna nittrattawhom b’mod
kollettiv u deċiżiv. Minkejja d-differenzi bejn il-fehmiet tagħna, jeħtiġilna nikkompletaw il-ħidma filqasam tal-migrazzjoni mill-aktar fis possibbli sabiex niksbu Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil li
tiffunzjona sew imsejsa fuq il-prinċipji tar-responsabbiltà u s-solidarjetà. Jeħtieġ li jittieħdu passi
konkreti sabiex insaħħu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna. Djn se jgħinna nkunu aktar reżiljenti
fl-Unjoni Ewropea, u dan, min-naħa tiegħu, se jirfed ir-rwol internazzjonali tal-euro. Irridu wkoll
nindirizzaw it-tensjonijiet dejjem jiżdiedu fis-sistema tal-kummerċ globali b’mod li jħares u jsaħħaħ
is-sistema internazzjonali msejsa fuq regoli, filwaqt li l-Unjoni Ewropea żżomm postha fil-qalba
tagħha; ir-ratifikazzjoni rapida tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun se jagħti sinjal
qawwi ta’ dan l-impenn. Irridu wkoll niffaċċjaw l-isfidi li għaddejjin fir-rigward tal-Istat tad-Dritt fi
wħud mill-Istati Membri tagħna. L-aħħar u mhux l-anqas, irridu nilħqu ftehim mar-Renju Unit biex
niżguraw il-ħruġ ordnat tiegħu mill-Unjoni fid-29 ta’ Marzu tal-2019, filwaqt li tinfetaħ perspettiva
ċara għal sħubija ġejjiena mill-qrib ma’ pajjiż li dejjem se jibqa’ ġar u alleat mill-qrib tagħna.
Sabiex nagħtu perspettiva għall-ġejjieni lill-Unjoni Ewropea, is-Summit ta’ Sibiu fid-9 ta’ Mejju tal2019 għandu jitħejja bl-aħjar mod. Is-Summit ta’ Sibiu se jsir sitt ġimgħat wara l-Brexit, u ġimagħtejn
qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għaldaqstant dan se jkun mument kruċjali biex ilMexxejja tal-UE jġeddu l-fiduċja fil-ġejjieni ta’ Unjoni ġdida magħmula minn 27 pajjiż. Huwa b'dan ilħsieb li f'Mejju l-Kummissjoni ressqet proposta moderna, ġusta u bbilanċjata għall-Qafas Finanzjarju
Pluriennali li jmiss għall-Ujoni ta’ 27. Qegħdin nipproponu baġit aktar simplifikat u flessibbli li
jirrefletti l-prijoritajiet politiċi miftiehma fil-Pjan Direzzjonali ta' Bratislava u fid-Dikjarazzjoni ta'
Ruma. L-ilħuq ta’ ftehim dwar il-qafas globali qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ikun
dikjarazzjoni qawwija tal-intenzjoni tagħna. Barra minn hekk il-Kummissjoni se tressaq inizjattiva li
ssaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-euro, biex tittrasformaha f’dik il-forza ta’ protezzjoni u għaqda li
kienet maħsuba li tkun oriġinarjament u biex jiġi żgurat li l-valuta unika tagħna ssemma leħen wieħed
b’aktar qawwa fix-xena dinjija. Sabiex l-Unjoni tkun attur globali effettiv u sovran se jeħtiġilna wkoll lgħodod it-tajba għat-teħid tad-deċiżjonijiet b’rabta mal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tagħna.
Għaldaqstant illum il-Kummissjoni qiegħda tipproponi użu msaħħaħ tal-votazzjoni b'maġġoranza
kwalifikata f’diversi oqsma mmirati tal-azzjoni esterna tagħna. Fost l-inizjattivi biex nagħtu
perspettiva lill-ġejjieni tal-Unjoni hemm il-ħidma fuq il-futur tal-politiki għall-klima u l-enerġija
tagħna u t-tisħiħ ulterjuri tal-mekkaniżmi li jħarsu u jiddefendu l-Istat tad-Dritt fl-Istati Membri kollha
tagħna.
Il-lista li ġejja tinkludi d-dettalji tal-proposti pendenti li jeħtiġilna nadottaw mingħajr dewmien; u linizjattivi ġodda u kumplimentari li qegħdin jitressqu mad-Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2018 jew
bħala segwitu tiegħu. Bħal fl-imgħoddi, dawn huma miġbura taħt l-10 priojoritajiet tal-aġenda
konġunta tagħna.
***
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Inizjattivi ewlenin
Prijorità 1: Imbuttatura ġdida favur l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** Ftehim fil-prinċipju – sas-Summit ta’ Sibiu tad-9 ta’ Mejju tal-2019 – dwar ilproposta komprensiva għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali futur lil hinn mill-2020,
kif ukoll l-aktar progress possibbli, u fejn possibbli l-ilħuq ta’ ftehim, millkoleġiżlaturi dwar il-proposti għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi.

-

*** L-adozzjoni, min-naħa tal-koleġiżlaturi, tal-pakkett ta’ proposti tal-Ekonomija
Ċirkolari dwar it-tnaqqis tal-impatt ta’ ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent; dwar
l-użu mill-ġdid tal-ilma mormi; u dwar l-ilma tajjeb għax-xorb.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar l-aċċessibbiltà għall-prodotti u
għas-servizzi (l-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà).

Inizjattivi ġodda
-

Il-Komunikazzjoni dwar il-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa: rendikont u l-passi li jmiss.

-

Il-Komunikazzjoni li taġġorna l-Istrateġija dwar il-Bijoekonomija tal-2012.

Prijorità 2: Suq Uniku Diġitali konness
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti leġiżlattivi li għad fadal u li huma
mmirati li jikkompletaw is-Suq Uniku Diġitali, fosthom: il-Pakkett dwar id-Drittijiet
tal-Awtur; il-proposti dwar iċ-Ċibersigurtà fosthom it-tisħiħ tal-Aġenzija dwar isSigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA); il-proposta dwar il-Privatezza
Elettronika; il-proposta dwar pjattaforma online għas-salvagwardja ta’ ambjent
kummerċjali ġust, prevedibbli, sostenibbli u affidabbli fl-ekonomija online; ilproposti dwar il-kuntratti għall-bejgħ ta’ prodotti online u bejgħ mill-bogħod ieħor u
l-kuntratti għall-provvista ta’ kontenut diġitali; il-proposti dwar il-ħolqien talImpriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, dwar l-użu mill-ġdid ta’
Informazzjoni tas-Settur Pubbliku u l-implimentazzjoni u dwar il-funzjonament talisem ta' Dominju tal-Ogħla Livell .eu.

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta li tistabbilixxi ċ-Ċentru ta’ Netwerk ta’ Kompetenza
Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (imressqa llum).

Inizjattivi ġodda
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-

Il-Pjan Koordinat dwar l-iżvilupp tal-Intelliġenza Artifiċjali fl-Ewropa.

-

Il-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Diżinformazzjoni.

-

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi format ta’ skambju Ewropew tar-Rekords
Elettroniċi tas-Saħħa.

Prijorità 3: Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b’politika dwar it-tibdil fil-klima li tħares ’il
quddiem
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

***
L-adozzjoni
mill-koleġiżlaturi
tal-proposti
tal-Kummissjoni
għallimplimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u l-politika dwar it-Tibdil fil-Klima,
fosthom: il-proposti li għad fadal marbuta mal-pakkett tal-Enerġija Nadifa għallEwropej kollha; il-proposta dwar regoli komuni għall-pipelines tal-gass li jidħlu fissuq tal-gass Ewropew; il-pakkett tal-Ewropa Attiva (Europe on the Move); u lpakkett dwar il-Mobbiltà u t-Tibdil fil-Klima.

Inizjattivi ġodda
-

*** L-istrateġija għal tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gass serra tal-UE
f’konformità mal-Ftehim ta' Pariġi (qabel il-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima ta’
bejn it-3 u l-14 ta’ Diċembru f’Katowice).

-

Ir-Raba’ Rapport dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija.

-

Ir-Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni Strateġiku dwar il-batteriji.

-

* Il-Proposta dwar l-adattament tar-referenzi għall-miri tal-effiċjenza fl-enerġija (espressi
f’valuri assoluti) għall-2030 għal UE ta’ 27 (leġiżlazzjoni ta’ tħejjija għall-Brexit).

Aktar inizjattivi li jagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
-

Id-dokument ta’ riflessjoni “Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030, dwar is-segwitu tal-Għanijiet ta’
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, fosthom il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima”.

-

Lejn qafas istituzzjonali ġdid għall-politika tal-enerġija u tal-klima sal-2025: alternattivi għal
votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata u għal riforma possibbli tat-Trattat Euratom.

Prijorità 4: Suq Intern aktar profond u ġust b’bażi industrijali msaħħa
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti li jindirizzaw id-dimensjoni soċjali talUnjoni Ewropea, prinċipalment il-proposti dwar: l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol; ilmodernizzazzjoni tar-regoli għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali; ilħarsien tal-ħaddiema mir-riski relatati mal-esponiment għal karċinoġeni jew
mutaġeni fuq ix-xogħol (it-tieni u t-tielet reviżjoni); il-proposti biex tittejjeb ittrasparenza u l-prevedibbilà legali tal-kundizzjonijiet tax-xogħol (ir-reviżjoni tadDirettiva dwar id-Dikjarazzjoni bil-Miktub); il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata
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u l-modifikazzjoni tar-Regolamenti li jwaqqfu t-Tliet Aġenziji (il-Eurofound, l-EUOSHA u s-Cedefop).
-

*** L-adozzjoni tal-proposti dwar it-Tassazzjoni Ġusta fl-ekonomija diġitali; dwar ilBażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva; u dwar il-ħolqien ta’ sistema
definittiva tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud tal-UE.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali,
prinċipalment: il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew; l-emendi għarRegolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew; ir-reviżjoni u t-tisħiħ talkompiti, il-governanza u l-finanzjament tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej; ilproposti dwar finanzi sostenibbli; u r-rakkomandazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew
għall-emenda tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u
tal-Bank Ċentrali Ewropew.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus
b’tibdil immirat għat-tliet Regolamenti li jistabbilixxu l-Awtoritajiet Superviżorji
Ewropej (imressqa illum).

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti li għad fadal tal-Istrateġija għal Suq Uniku,
prinċipalment il-pakketti dwar is-servizzi u l-prodotti u l-proposta li temenda r-Regolament
dwar iċ-Ċertifkati ta' Protezzjoni Supplimentari.

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar l-insolvenza, ir-ristrutturar u t-tieni
opportunità tan-negozji.

-

* L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti dwar il-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja
Ewropea u tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (leġiżlazzjoni ta’ tħejjija għall-Brexit).

-

* L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip
tal-UE għall-vetturi bil-mutur (leġiżlazzjoni ta’ tħejjija għall-Brexit).

-

* L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti li jiddefinixxu rotta marittima ġdida bejn l-Irlanda u
l-parti kontinentali tal-passaġġ bejn il-Baħar tat-Tramuntana u l-Mediterran tan-Netwerk
trans-Ewropew tat-Trasport kif ukoll it-trasferiment tal-isponsorizzazzjoni mir-Renju Unit lejn
Stat Membru tal-EU27 għall-valutazzjoni perjodika tal-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u lperizji tal-vapuri fil-livell tal-Unjoni mill-Kummissjoni (leġiżlazzjoni ta’ tħejjija għall-Brexit).

Inizjattivi ġodda
-

*** Il-Komunikazzjoni dwar is-Suq Uniku b’valutazzjoni tal-ostakli li għad fadal u lalternattivi għal azzjoni biex nindirizzaw dawn l-ostakli (Novembru tal-2018).

-

Il-Komunikazzjoni dwar qafas komprensiv tal-UE dwar l-interferenti endokrinali.

Aktar inizjattivi li jagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
-
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*** Tfassil aktar effiċjenti tal-liġijiet fil-qasam tat-tassazzjoni: l-identifikazzjoni ta’
oqsma fejn ikunu jistgħu jsiru votazzjonijiet b'maġġoranza kwalifikata (Jannar/Frar
tal-2019).

-

*** Tfassil aktar effiċjenti ta’ liġijiet fil-politika soċjali: l-identifikazzjoni ta’ oqsma
għal żieda fl-użu ta’ votazzjonijiet b'maġġoranza kwalifikata (Jannar/Frar tal-2019).

Prijorità 5: Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar profonda u ġusta
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti li jikkumplimentaw l-Unjoni Bankarja,
prinċipalment il-proposti dwar it-tnaqqis tar-riskju; il-pakkett dwar ir-tnaqqis tasself improduttiv; u l-Iskema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti.

-

*** L-adozzjoni tal-proposti li jaqgħu taħt il-pakkett tal-Unjoni Ekonomika u
Monetarja, prinċipalment it-trasformazzjoni progressiva tal-Mekkaniżmu Ewropew
ta' Stabbiltà f’Fond Monetarju Ewropew; il-ħolqien ta’ linja baġitarja dedikata għażżona tal-Euro fi ħdan il-baġit tal-UE li tipprovdi (1) assistenza għar-riforma
strutturali li tibni fuq il-programm tal-Kummissjoni ta' appoġġ għal riformi
strutturali, (2) funzjoni ta’ stabbilizzazzjoni, (3) garanzija għall-Unjoni Bankarja, u
(4) strument ta’ konverġenza li jagħti assistenza ta' qabel l-adeżjoni lil Stati Membri
b’deroga fil-proċess li jadottaw il-valuta unika.

-

L-adozzjoni tal-proposta għall-istabbiliment gradwali ta’ rappreżentanza unifikata taż-żona
tal-euro fil-Fond Monetarju Internazzjonali.

Aktar inizjattivi li jagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
-

*** Il-Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro (qabel tmiem
is-sena).

Prijorità 6: Kummerċ: Politika kummerċjali bilanċjata u progressiva li tisfrutta lglobalizzazzjoni
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** Konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika mal-Ġappun.

-

L-iffirmar u l-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles u l-Ftehim dwar il-Protezzjoni talInvestiment ma’ Singapore.

-

L-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim Globali modernizzat mal-Messiku.

-

L-iffirmar u l-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles u l-Ftehim dwar il-Protezzjoni talInvestiment mal-Vjetnam.

-

Il-finalizzazzjoni tan-negozjati għal Ftehim ta’ Assoċjazzjoni mal-MERCOSUR u Ftehim ta’
Assoċjazzjoni modernizzat maċ-Ċilì.

-

Progress rapidu fuq in-negozjati mal-Awstralja u New Zealand.
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-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar l-iskrinjar tal-investiment dirett
barrani fl-UE u tal-proposta emendata dwar Strument ta' Akkwist Pubbliku
Internazzjonali.

-

* L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar it-tqassim tal-kwoti tar-rati tariffarji inklużi
fl-iskeda tal-Unjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (Leġiżlazzjoni ta' tħejjija għallBrexit).

Prijorità 7: Żona ta’ Ġustizzja u ta’ Drittijiet Fundamentali bbażata fuq fiduċja reċiproka
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
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-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti għat-twettiq tal-Aġenda Ewropea
dwar is-Sigurtà, fosthom l-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE
għas-sigurtà u l-ġestjoni tal-fruntieri u tal-migrazzjoni; l-aċċess transfruntier talawtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għal evidenza elettronika; il-kummerċjalizzazzjoni u
l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi; il-faċilitazzjoni tal-aċċess transfruntier għal data
finanzjarja u l-użu tagħha mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi; u l-ġlieda kontra lfrodi u l-falsifikazzjoni tal-mezzi tal-ħlas mhux f'kontanti.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta għal Regolament dwar il-prevenzjoni
tad-disseminazzjoni ta’ kontenut online marbut mat-terroriżmu (imressqa llum).

-

*** L-adozzjoni mill-Kunsill Ewropew tal-estensjoni tal-mandat tal-Uffiċċju talProsekutur Pubbliku Ewropew għat-terroriżmu transfruntier (imressaq illum).

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’
Rekords Kriminali (ECRIS).

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-pakkett tal-Patt il-Ġdid mal-Konsumaturi, li għandu l-għan li
jiffaċilita l-koordinazzjoni u l-azzjoni effettiva min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali talkonsumatur fil-livell tal-UE u jsaħħaħ l-azzjoni ta’ infurzar pubbliku u l-protezzjoni taddrittijiet tal-konsumatur.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar il-protezzjoni ta’ persuni li
jirrappurataw ksur tal-liġi tal-Unjoni (“il-proposta dwar il-protezzjoni talinformaturi”).

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar il-Mekkaniżmu tal-Unjoni
Ewropea għall-Protezzjoni Ċivili (RescEU).

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta għal Regolament li jemenda rRegolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 fir-rigward ta’ proċedura ta’ verifika
relatata ma’ ksur ta’ regoli tad-data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet talParlament Ewropew (imressqa llum), akkumpanjata minn Rakkomandazzjoni talKummissjoni dwar netwerks ta’ kooperazzjoni għall-elezzjonijiet, it-trasparenza online u lprotezzjoni kontra inċidenti ċibernetiċi fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
(imressqa llum); Komunikazzjoni dwar elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti (imressqa llum);

dokument ta’ gwida dwar l-applikazzjoni tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data tal-Unjoni filkuntest elettorali (imressaq illum).
Aktar inizjattivi li jagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
-

*** It-tisħiħ ulterjuri tal-qafas tal-Istat tad-Dritt tal-2014.

Prijorità 8: Lejn politika ġdida dwar il-Migrazzjoni
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tar-riforma tas-sistema ta' Dublin u tarRegolament dwar il-Proċedura tal-Ażil, li huwa mistenni li jippermetti wkoll ilkonklużjoni tal-fajls relatati (speċifikament dawk fejn intlaħaq ftehim politiku fittrilogi) jiġifieri: il-ħolqien ta’ Aġenzija ġdida dwar l-Ażil; ir-riforma tal-Eurodac; irrieżami tad-Direttiva dwar il-Kundizzjonijiet ta' Akkoljenza; ir-Regolament dwar
Standards għall-Kwalifika għall-Ażil u l-qafas tal-UE għar-Risistemazzjoni.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta għat-tisħiħ ulterjuri tal-kapaċitajiet
tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, li tingħata lpossibbiltà li tistabbilixxi korpi ta’ 10,000 gwardja tal-fruntiera tal-UE sal-2020,
tqawwi s-setgħat tagħha fil-qasam tar-ritorn u titħalla topera f’pajjiżi sħab barra
mill-UE (imressqa llum).

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlatur tal-proposta għat-tisħiħ ulterjuri tal-Aġenzija talUnjoni Ewropea għall-Ażil (imressqa llum).

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta għat-tisħiħ u t-titjib ulterjuri talkoerenza u l-effettività tal-politika ta' ritorn, l-iżgurar tar-ritorn rapidu ta’ dawk li
ma jkunux intitolati għal protezzjoni internazzjonali u t-tnaqqis tal-inċentivi għallmigrazzjoni irregolari (imressqa llum).

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar id-dħul u r-residenza ta’
ċittadini ta' pajjiżi terzi bl-iskop ta’ impjiegi b'ħiliet għolja (“il-proposta dwar ilKarta Blu”), b’kunsiderazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni regolari
(imressqa llum).

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti dwar ir-reviżjoni tal-Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi;
is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża; u r-Regolament dwar l-Uffiċjal għall-Komunikazzjoni
dwar l-Immigrazzjoni.

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen.

Inizjattivi ġodda
-

Komunikazzjoni dwar ir-Reċiproċità tal-Viża.

-

* Il-Proposta dwar post ir-Renju Unit fuq il-lista ta’ pajjiżi terzi li jkunu “jeħtieġu viża” jew fuq
il-lista ta’ “mingħajr viża” (leġiżlazzjoni ta’ tħejjija għall-Brexit).
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Prijorità 9: Attur globali aktar b’saħħtu
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** Segwitu mill-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-inizjattiva
tal-Kummissjoni li ssejjaħ għal teħid aħjar ta’ deċiżjonijiet dwar il-Politika Estera u
ta' Sigurtà Komuni tal-UE (imressqa llum).

-

*** Il-Komunikazzjoni dwar Alleanza ġdida bejn l-A
frika u l-Ewropa għallInvestiment u l-Impjiegi Sostenibbli (imressqa llum).

-

Il-Komunikazzjoni “Lejn arkitettura finanzjarja iktar effiċjenti għall-investiment barra millUnjoni Ewropea” (imressqa llum).

Inizjattivi ġodda
-

L-Istrateġija tal-UE dwar il-konnessjoni bejn l-Ewropa u l-Asja (qabel is-Summit bejn l-Asja u
l-Ewropa).

Prijorità 10: Unjoni ta’ bidla demokratika
Inizjattivi li jenħtieġ li jitwettqu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew
-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tar-riforma tar-Regolament dwar l-Inizjattiva taċĊittadini Ewropej.

-

*** L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tar-riforma proposta għar-Regolament talKomitoloġija.

-

*** Sussidjarjetà: L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposta dwar ir-riforma tadDirettiva dwar il-Ħin tas-Sajf, li tabolixxi r-rekwiżit tal-UE li jinbidel il-ħin darbtejn
fis-sena, b’kunsiderazzjoni tas-setgħa tal-Istati Membri li jagħżlu ż-żona tal-ħin
tagħhom b’mod koordinat fost l-Istati Membri ġirien (imressqa llum).

-

L-adozzjoni mill-koleġiżlaturi tal-proposti dwar l-allinjament tal-leġiżlazzjoni eżistenti li
tipprevedi l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 (atti delegati) u 291
tat-TFUE (atti ta' implimentazzjoni).

Aktar inizjattivi li jagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
-

Ninfurmaw dwar l-Ewropa (Komunikazzjoni dwar kif nagħmlu l-Unjoni aktar magħquda,
b'saħħitha u aktar demokratika f’termini ta’ komunikazzjoni).
***
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Id-Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2018 u din l-Ittra ta' Intenzjoni jpoġġu s-sisien għal impenn
kondiviż mit-tliet istituzzjonijiet tagħna biex inwettqu l-wegħdiet tagħna b’mod deċiżiv. Dan l-impenn
se jixhed lill-Ewropej il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea f'dan il-perjodu kruċjali fit-tħejjija għallelezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dak li ppreżentajna llum iqis il-kontribut tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill, u huwa l-punt tat-tluq għad-djalogu interistituzzjonali fi ħdan il-Ftehim Qafas dwar irrelazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni u l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil
Aħjar tal-Liġijiet. Aħna tassew impenjati favur din l-interazzjoni importanti mal-Parlament Ewropew u
l-Kunsill, kif ukoll mal-parlamenti nazzjonali. Nemmnu li l-iskambji ta’ bejnietna se jipprovdu
pedament b'saħħtu għas-sena deċiżiva li jmiss. Sabiex inkunu f’pożizzjoni li nwettqu l-impenji li
ħadna, nindirizzaw l-isfidi li għad għandna quddiemna u nagħtu perspettiva għall-ġejjieni tal-Unjoni
lill-Ewropej. Il-Kummissjoni hija, u se tibqa’ determinata li taħdem fuq il-bażi tal-prinċipji ta’ tfassil
aħjar tar-regolamentazzjoni. Irridu naġixxu bil-kbir fuq il-kwistjonijiet il-kbar u anqas fuq iż-żgħar. Ilprinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità se jiggwidaw l-azzjonijiet kollha tagħna. Se nibbażaw iddeċiżjonijiet li nieħdu fuq evidenza soda, u ninsabu lesti li nagħmlu għażliet politiċi kull fejn meħtieġ.
L-2019 se tkun sena kruċjali għall-Unjoni u postha f’dinja dejjem aktar inċerta. Ma nisgħux nieqfu
għal sekonda waħda nuru liċ-ċittadini tagħna li l-Unjoni Ewropea qiegħda hemm biex tħarishom,
tqawwihom u tiddefendihom. Li flimkien nistgħu niksbu Unjoni aktar magħquda, aktar b’saħħitha u
aktar demokratika. Li flimkien nistgħu nsawru d-dinja, nesportaw l-istabbiltà, speċjalment fil-Balkani
tal-Punent, u nħarsu l-ordni internazzjonali msejjes fuq regoli u l-valuri tagħna. Tisgħtu tafdaw li lKummissjoni, bħala istituzzjoni politika mirfuda minn servizz ċivili ħabrieki, se tkun il-mutur f’din issena kruċjali. U aħna nistgħu niddependu fuqkom li tingħaqdu magħna sabiex is-Summit ta’ Sibiu tad9 ta’ Mejju 2019 ikun mument qawwi ta’ twettiq.

Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans
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