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IL-POLITIKA ESTERA: L-GĦANIJIET,
L-ISTRUMENTI U L-KISBIET

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1993 u
minn dak iż-żmien issaħħet permezz ta' Trattati sussegwenti. Illum, il-Parlament jeżamina fil-
fond il-PESK u jagħti l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tagħha, partikolarment billi jsostni s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE)
u d-delegazzjonijiet barranin tal-UE. Is-setgħat baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-
ambitu tal-PESK, kif anki l-istrumenti finanzjarji tal-UE li jirfdu l-attivitajiet esteri tal-UE.

IL-PESK: L-IŻVILUPP PERMEZZ TAT-TRATTATI

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita mit-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) fl-1993 bil-għan li tħares il-paċi, issaħħaħ is-sigurtà
internazzjonali, tippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali u tiżviluppa u tikkonsolida d-
demokrazija, l-istat tad-dritt kif ukoll ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet
fundamentali. It-Trattat introduċa s-"sistema tat-tliet pilastri" u l-PESK kienet tirrappreżenta t-
tieni wieħed. Filwaqt li l-pożizzjonijiet komuni u l-azzjonijiet konġunti sawru r-reazzjoni tal-
politika estera komuni, il-PESK kienet prinċipalment ibbażata fuq proċeduri intergovernattivi
u kunsens.
It-Trattat ta' Amsterdam tal-1997 stabbilixxa proċess ta' teħid tad-deċiżjonijiet aktar effiċjenti
inkluża l-astensjoni kostruttiva u bil-vot b'maġġoranza kwalifikata (VMK). F'Diċembru 1999,
il-Kunsill Ewropew stabbilixxa l-funzjoni tar-Rappreżenant Għoli għall-PESK (kif ukoll dik
tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill). It-Trattat ta' Nizza tal-2003 introduċa aktar modifiki biex
jissemplifika l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u ta l-mandat lill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà
(KPS), li ġie stabbilit permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill f'Jannar 2001, biex jeżerċita l-kontroll
politiku u jagħti direzzjoni strateġika tal-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet. Wara l-falliment
tal-proġett tal-Kostituzzjoni Ewropea tal-2005, id-dispożizzjonijiet istituzzjonali ewlenin tiegħu
ġew riformulati fi trattat ta' riforma ieħor, iffirmat f'Lisbona fid-19 ta' Ottubru 2007.
Bid-dħul fis-seħħ tiegħu fl-1 ta' Jannar 2009, it-Trattat ta' Lisbona ta lill-Unjoni personalità
ġuridika u inkarnazzjoni istituzzjonali tas-servizz estern tagħha, barra li elimina l-istruttura tal-
pilastri tal-UE. It-Trattat ħoloq firxa ta' atturi PESK, fosthom ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (li jaqdi wkoll il-funzjoni ta' Viċi President tal-
Kummissjoni) u l-President permanenti l-ġdid tal-Kunsill Ewropew. Bil-ħolqien tas-SEAE, it-
Trattat tejjeb il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK), li tifforma parti integranti tal-
PESK. (Għad-dettalji, 6.1.2).
Il-bażi ġuridika għall-PESK ġiet stabbilita fit-TUE u riveduta bit-Trattat ta' Lisbona. It-Titolu V,
Artikoli 21-46 tat-TUE jistabbilixxi d-"Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-
Unjoni u dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni". Fit-Trattat

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.1.2.pdf
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-azzjoni esterna tal-Unjoni hija koperta fil-
Ħames Parti, Artikoli 205-222. L-Artikoli 346 u 347 tas-Seba' Parti japplikaw ukoll.

IS-SETGĦAT U L-ISTRUMENTI TAL-PARLAMENT FIL-QASAM TAL-
POLITIKA ESTERA

Minkejja r-rwol formali limitat tiegħu fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-politika estera,
il-Parlament appoġġa l-kunċett tal-PESK sa mill-bidu u fittex modi biex jestendi l-kamp tal-
applikazzjoni tagħha. Fid-dawl tal-isfidi internazzjonali li tfaċċaw f'dan l-aħħar deċennju, il-
Parlament insista kemm-il darba li jinħolqu kariga ta' "Ministru tal-Affarijiet Barranin" tal-
UE u "servizz diplomatiku Ewropew". Fil-prattika, il-Parlament kiseb livell ta' kooperazzjoni
informali mas-SEAE, mal-Presidenza tal-UE, mas-Segretarjat tal-Kunill u mal-Kummissjoni
fil-qasam tal-affarijiet barranin, kif anki mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.
L-Artikolu 36 tat-TUE jobbliga lir-Rappreżentant Għoli jikkonsulta regolarment lill-Parlament
dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet tal-PESK u jinforma lill-Parlament dwar l-evoluzzjoni ta'
din il-politika. Il-Parlament darbtejn fis-sena jiddiskuti r-rapporti dwar il-progress fil-qasam
tal-PESK kif ukoll jagħmel mistoqsijiet u jifformula rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill u lir-
Rappreżentant Għoli.
Id-dritt tal-Parlament li jkun informat u kkonsultat dwar il-PESK/PSDK kompla jissaħħaħ
permezz tad-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli/Viċi President dwar ir-responsabilità
politika fl-2010. Id-dikjarazzjoni, fost ħwejjeġ oħra, ipprevediet:
— it-tisħiħ tal-istatus tal-"Laqgħat ta' Konsultazzjoni Konġunta" (Joint Consultation

Meetings' - JCMs), li jippermettu lil grupp magħżul ta' Membri tal-Parlament Ewropew
jiltaqgħu mal-kontropartijiet tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà tal-Kunsill (KPS), tas-SEAE
u tal-Kummissjoni bil-għan li jiddiskutu dwar il-missjonijiet ċivili tal-PSDK previsti u
attwali;

— l-affermazzjoni tad-dritt tal-"kumitat speċjali" tal-Parlament li jaċċedi għall-informazzjoni
kunfidenzjali relatata mal-PESK u mal-PSDK. Dan id-dritt jissejjes fuq ftehim
interistituzzjonali tal-2002;

— l-organizzazzjoni ta' skambji ta' fehmiet mal-kapijiet ta' missjonijiet, mal-kapijiet ta'
delegazzjonijiet u ma' uffiċjali għoljin oħra tal-UE matul il-laqgħat u s-seduti ta' smigħ tal-
kumitati parlamentari;

— l-għoti ta' mandat lir-Rappreżentant Għoli biex jidher quddiem il-Parlament tal-anqas
darbtejn fis-sena biex jirrapporta dwar is-sitwazzjoni attwali relatata mal-PESK/PSDK u
jwieġeb il-mistoqsijiet.

Barra mid-djalogu politiku, il-Parlament jeżerċita l-awtorità tiegħu permezz tal-proċedura tal-
baġit. Billi jirrappreżenta nofs l-awtorità baġitarja tal-UE, il-Parlament għandu japprova l-
baġit annwali tal-PESK. Il-Parlament jgħin ukoll biex jissawru l-istrumenti finanzjarji esterni
rilevanti (pereżempju l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem
u l-Istrument għall-Istabbiltà) permezz ta' proċess ta' negozjati trilaterali mal-Kunsill u mal-
Kummissjoni.
Il-Parlament jeżamina regolarment l-operazzjonijiet tas-SEAE u jagħtih suġġerimenti dwar
kwistjonijiet ta' natura strutturali, li jvarjaw mill-bilanċ ġeografiku u tal-ġeneru tiegħu sal-
interazzjoni mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u mas-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri. Il-
Parlament jiddiskuti regolarment ukoll mar-Rappreżentant Għoli u mar-Rappreżentanti Speċjali
tal-UE (RSUE) maħtura għal ċerti reġjuni jew kwistjonijiet. Il-kumitati parlamentari, li għenu
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biex jitwaqqaf is-SEAE, jiskambjaw fehmiethom ukoll mal-kapijiet ta' delegazzjonijiet tas-
SEAE li għadhom kemm inħatru.
Il-Parlament jiżvolġi wkoll rwol fil-monitoraġġ tan-negozjati u fl-implimentazzjoni tal-
ftehimiet internazzjonali. L-approvazzjoni parlamentari hija meħtieġa qabel ma l-Kunsill
jikkonkludi tali ftehimiet. (Għal aktar dettalji 6.2.1; 6.2.3)

L-ISTRUTTURI INTERNI TAL-PARLAMENT INVOLUTI FIL-PESK

Il-biċċa l-kbira tal-ħidma tal-Parlament fir-rigward tal-PESK issir fi ħdan kumitati speċjalizzati,
partikolarment fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET), fiż-żewġ sottokumitati tiegħu
(għas-Sigurtà u d-Difiża/SEDE u għad-Drittijiet tal-Bniedem/DROI), kif ukoll fil-Kumitat
għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) u fil-Kumitat għall-Iżvilupp (DEVE). Dawn il-kumitati
jsawru l-PESK permezz ta' rapporti u ta' opinjonijiet. Il-kumitati jservu wkoll bħala l-punti
ta' kuntatt prinċipali tal-Parlament mal-istrutturi ta' governanza globali (inklużi n-Nazzjonijiet
Uniti), mal-istituzzjonijiet tal-UE, mal-Presidenzi tal-Kunsill u mal-parlamenti nazzjonali tal-
Istati Membri.
Il-ħidma relatata mal-PESK issir ukoll mid-delegazzjonijiet parlamentari, li r-rwol tagħhom
huwa li jżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament (speċjalment
permezz tal-kooperazzjoni interparlamentari), jippromwovu l-valuri fundaturi tal-Unjoni,
inkluża l-libertà, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-
istat tad-dritt. Attwalment jeżistu 34 delegazzjoni interparlamentari permanenti, inklużi l-
kumitati parlamentari konġunti (JPCs), l-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni (PCCs), u
delegazzjonijiet u assemblej parlamentari konġunti oħrajn.
Fost l-eżempji partikolari ta' dawn id-delegazzjonijiet interparlamentari nsibu:
— l-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, li nħolqot biex tlaqqa' lill-Membri tal-

Parlament Ewropew mar-rappreżentanti eletti ta' dawk il-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u
tal-Paċifiku (AKP) li ffirmaw l-Ftehim ta' Cotonou;

— l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latinamerikana (EuroLat), assemblea multilaterali
konġunta li oriġinat mill-Assoċjazzjoni Strateġika Bireġjonali stabbilita f'Ġunju 1999 bejn
l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew;

— l-Assemblea Parlamentari (AP) EuroNest, forum parlamentari tas-Sħubija tal-Lvant tal-
UE, li tlaqqa' lill-Membri tal-Parlament Ewropew mal-Membri tal-parlamenti nazzjonali
tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant;

— l-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran (AP-UgħM), li tirrappreżenta d-
dimensjoni parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran (UgħM), u ħadet post is-Sħubija
Ewro-Mediterranja (Proċess ta' Barċellona).

(Għal tagħrif dwar l-Assemblea Parlamentari tan-NATO 6.1.2)

L-IMPATT TAL-PARLAMENT FUQ IL-PESK

L-involviment tal-Parlament fil-PESK jgħin biex tiżdied ir-responsabilità demokratika tal-
politika. Il-Parlament jappoġġa ferventement l-istruttura istituzzjonali li nħolqot wara t-Trattat
ta' Lisbona, isostni rwol imsaħħaħ tas-SEAE, tad-delegazzjonijiet tal-UE u tar-RSUE, kif
ukoll ta' politika aktar koerenti u PESK aktar effikaċi. Insista għal aktar koerenza fost l-
istrumenti politiċi u finanzjarji tal-UE għall-politiki esterni, bil-għan li jiġu evitati duplikazzjoni
u ineffiċjenza.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.1.2.pdf
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Il-Parlament serva ta' pjattaforma għal skambji bejn id-deċiżuri politiċi istituzzjonali u
governattivi, kif ukoll is-soċjetà ċivili u l-komunitajiet epistemiċi (bħal-laboratorji ta' ideat
[think tanks] u akkademiċi), għen biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni pubblika dwar il-PESK
u aġevola l-parteċipazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' sħab, fi ħdan l-UE u barra minnha, kemm
governattivi kif ukoll mhux. Permezz tal-attivitajiet tiegħu, il-Parlament saħħaħ il-viżibilità tal-
politiki esteri tal-UE u serva ta' pont bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini tal-UE.

L-ISTRATEĠIJA GLOBALI U L-PARLAMENT EWROPEW

F'Ġunju 2015, il-Kunsill Ewropew inkariga lir-Rappreżentant Għoli Federica Mogherini
tħejji Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà sa Ġunju 2016. Din segwiet il-
valutazzjoni strateġika tal-bidliet u tal-isfidi prinċipali fis-sitwazzjoni internazzjonali, li għamlet
ir-Rappreżentant Għoli, li kkonkludiet li kien hemm il-bżonn ta' reviżjoni tal-Istrateġija
Ewropea ta' Sigurtà tal-2003 (ESS). L-għan tal-Istrateġija Globali kien dak li jingħata qafas
strateġiku wiesa' li fi ħdanu l-UE tkun tista' tifhem u taffronta l-isfidi internazzjonali tal-
lum, b'mod b'saħħtu u koerenti, u bl-użu tal-firxa wiesgħa ta' strumenti u mekkaniżmi għad-
dispożizzjoni tagħha.
Flimkien mal-Istati Membri, mal-parlamenti nazzjonali, mal-esperti u mal-pubbliku ġenerali,
il-Parlament Ewropew kien involut fil-proċess ta' konsultazzjoni tal-Istrateġija Globali. Il-PE
organizza laqgħat tal-Kumitat AFET u seduta ta' smigħ ta' esperti ddedikata għall-Istrateġija
Globali, u adotta riżoluzzjoni bit-titolu"l-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa,
kontestata u kumplessa", li fiha esprima x-xewqat tiegħu għal direzzjoni futura tal-politika
esterna tal-UE.
Fit-28 ta' Ġunju 2016, ir-Rappreżentant Għoli Federica Mogherini ppreżentat lill-Kunsill
Ewropew l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea. L-
Istrateġija Globali tal-UE, bl-enfasi tagħha fuq il-kwistjoni tas-sigurtà, l-ambizzjoni tagħha
f'termini ta' awtonomija strateġika u l-approċċ tagħha għall-kwistjoni tal-ambjent fl-Ewropa,
imsejjes fuq ċerti prinċipji u fl-istess ħin pragmatiku, issegwi filosofija profondament differenti
meta mqabbla mal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà tal-2003. L-Istrateġija Globali tal-UE
tidentifika ħames prijoritajiet għall-politika estera tal-UE:
— is-sigurtà tal-Unjoni tagħna;

— reżiljenza tal-Istati u tas-soċjetà fil-Lvant u fin-Nofsinhar;

— approċċ integrat għall-kunflitti;

— ordnijiet reġjonali kooperattivi;

— governanza globali għas-seklu XXI.

Bil-għan li tkun attwata l-istrateġija l-ġdida, l-UE se tirrevedi l-istrateġiji settorjali eżistenti, u
tfassal u timplimenta strateġiji tematiċi jew ġeografiċi ġodda konformement mal-prijoritajiet
tal-Istrateġija Globali tal-UE. Waħda minnhom se tkun strateġija settorjali li tispeċifika l-
livell ta' ambizzjoni ċivili-militari, il-kompiti, il-kundizzjonijiet u l-prijoritajiet f'termini ta'
kapaċità tal-UE. L-Istrateġija Globali tal-UE ntlaqgħet favorevolment mill-Kapijiet ta' Stat
u ta' Gvern Ewropej, u ddelegat lir-Rappreżentant Għoli, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill il-
kompitu li janalizzaw ulterjorment id-dokument. It-taħditiet f'dan ir-rigward bdew fi ħdan
il-Kunsill Affarijiet Barranin fit-18 ta' Lulju 2016 u f'din l-okkażjoni l-Ministri stqarrew li
huma lesti jkomplu l-ħidma fil-fażi ta' implimentazzjoni. Bil-għan li jkun garantit segwitu
effikaċi, l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali se terġa' tkun eżaminata fuq bażi annwali
f'konsultazzjoni mal-Kunsill, mal-Kummissjoni u mal-Parlament Ewropew.
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Fl-14 ta' Novembru 2016 fil-Kunsill Affarijiet Barranin ġie ppreżentat pjan ta' implimentazzjoni
tal-PSDK intiż li jagħmel operattiva l-viżjoni ddefinita fl-istrateġija fir-rigward tal-kwistjonijiet
ta' difiża u sigurtà. Dan id-dokument, imħejji mir-Rappreżentant Għoli/Viċi President fuq il-bażi
ta' konsultazzjonijiet mal-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet rilevanti, intlaqa' pożittivament
mill-Kunsill. Il-pjan ta' implimentazzjoni tal-PSDK identifika tliet gruppi ta' prijoritajiet li fihom
kull missjoni fl-ambitu tal-PSDK tista' tikkontribwixxi:
— reazzjoni għall-kriżijiet u għall-kunflitti esterni;

— bini tal-kapaċitajiet tas-sħab;

— protezzjoni tal-Unjoni u taċ-ċittadini tagħha.

Bil-għan li jimplimenta l-Istrateġija Globali tal-UE fil-qasam tas-sigurtà u tad-difiża u
jikkonforma ruħu mal-livell ta' ambizzjoni l-ġdid, il-pjan introduċa 13-il proposta, fosthom
rieżami annwali kkoordinat tal-infiq għad-difiża, risposta rapida aħjar tal-UE permezz l-użu ta'
gruppi tattiċi tal-UE kif ukoll kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) unika ġdida għall-
Istati Membri li biħsiebhom jassumu impenji aktar ambizzjużi fil-qasam tas-sigurtà u tad-difiża.
Wanda Troszczyńska-van Genderen
06/2017
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