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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 jiskrutinizza l-PESK u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tagħha, b'mod
partikolari billi jappoġġa r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin
u l-Politika ta' Sigurtà, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-
Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) u d-delegazzjonijiet tal-UE. Is-setgħat
baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-ambitu tal-PESK, kif ukoll 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-TUE introduċa s-"sistema tat-tliet pilastri" u l-PESK kienet tirrappreżenta t-tieni
wieħed. It-Trattat ta' Amsterdam tal-1997 stabbilixxa proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet
aktar effiċjenti, li jinkludi l-astensjoni kostruttiva u l-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata
(VMK). F'Diċembru 1999, il-Kunsill Ewropew stabbilixxa r-rwol tar-Rappreżentant Għoli
għall-PESK. It-Trattat ta' Nizza tal-2003 introduċa aktar modifiki biex jissemplifika l-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u ta l-mandat lill-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS),
li ġie stabbilit skont deċiżjoni tal-Kunsill f'Jannar 2001, biex jeżerċita l-kontroll politiku u
jagħti direzzjoni strateġika tal-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet.
It-Trattat ta' Liżbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009, ta personalità ġuridika lill-
Unjoni u struttura istituzzjonali lis-servizz estern tagħha. Barra minn hekk, elimina l-
istruttura tal-pilastri li introduċa t-TUE fl-1993. It-Trattat ħoloq firxa ta' atturi ġodda fl-
ambitu tal-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 (VP/RGħ),
u l-President permanenti l-ġdid tal-Kunsill Ewropew. Apparti dan, ħoloq is-Servizz
Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u aġġorna l-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża
Komuni (PSDK), li tifforma parti integrali mill-PESK (Għal aktar dettalji 5.1.2)
Il-bażi ġuridika għall-PESK ġiet stabbilita fit-TUE u riveduta bit-Trattat ta' Liżbona.
L-Artikoli 21-46, it-Titolu V tat-TUE jistabbilixxu d-"Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-
Azzjoni Esterna tal-Unjoni u dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà
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Komuni (PESK)". L-Artikoli 205-222, il-Ħames Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) ikopru l-azzjoni esterna tal-Unjoni. L-Artikoli 346 u 347, is-
Seba' Parti, japplikaw ukoll.
B'ħarsa lejn il-futur, ir-rapport finali tal-Konferenza tal-UE dwar il-Futur tal-Ewropa ta'
Mejju 2022 ippropona "li l-UE ttejjeb il-kapaċità tagħha li tieħu deċiżjonijiet rapidi u
effettivi, b'mod partikolari fil-PESK, titkellem b'vuċi waħda u taġixxi bħala attur verament
globali, filwaqt li tipproġetta rwol pożittiv fid-dinja u tagħmel differenza fir-rispons għal
kwalunkwe kriżi".

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

Minkejja r-rwol formali limitat tiegħu fit-teħid ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-politika
estera, il-Parlament appoġġja l-kunċett tal-PESK sa mill-bidu nett u fittex modi biex
jestendi l-kamp ta' 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-Kunsill u mal-Kummissjoni fil-qasam tal-affarijiet barranin, kif ukoll
mal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri.
L-Artikolu 36 tat-TUE jirrikjedi lir-Rappreżentant Għoli jikkonsulta regolarment mal-
Parlament dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet tal-PESK u jinforma lill-Parlament dwar
l-evoluzzjoni tal-politika. Darbtejn fis-sena l-Parlament jiddiskuti r-rapporti dwar il-
progress fil-qasam tal-PESK u jagħmel mistoqsijiet u 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 dwar ir-responsabbiltà politika
fl-2010. Id-dikjarazzjoni, fost ħwejjeġ oħra, ipprevediet:
— it-tisħiħ tal-istatus tal-"Laqgħat ta' Konsultazzjoni Konġunta" (JCMs), li jippermettu

lil grupp magħżul ta' Membri tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu mal-kontropartijiet
tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà tal-Kunsill (KPS), is-SEAE u l-Kummissjoni bil-
għan li jiddiskutu l-missjonijiet ċivili tal-PSDK previsti u dawk li jinsabu għaddejjin;

— l-affermazzjoni tad-dritt tal-"kumitat speċjali" tal-Parlament li jaċċedi għal
informazzjoni kunfidenzjali relatata mal-PESK u mal-PSDK. Dan id-dritt huwa
bbażat 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 tal-Parlament;

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

Barra minn dan id-djalogu politiku, il-Parlament jeżerċita l-awtorità tiegħu permezz
tal-proċedura tal-baġit. Billi jirrappreżenta parti waħda mill-awtorità baġitarja tal-UE,
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il-Parlament jeħtieġlu japprova l-baġit annwali tal-PESK. Il-ftehim interistituzzjonali
ta' Diċembru 2020 dwar id-dixxiplina baġitarja jistabbilixxi l-qafas għall-approvazzjoni
annwali u l-istruttura bażika tal-baġit tal-PESK, kif ukoll il-mekkaniżmi ta' rappurtar. Il-
Parlament jgħin ukoll biex jissawru l-istrumenti finanzjarji esterni rilevanti permezz ta'
proċess ta' negozjati trilaterali mal-Kunsill u mal-Kummissjoni.
Il-Parlament regolarment jeżamina bir-reqqa l-operazzjonijiet tas-SEAE u jagħtih
suġġerimenti dwar kwistjonijiet ta' natura strutturali, li jvarjaw mill-bilanċ ġeografiku
tiegħu, għall-bilanċ fir-rigward tal-ġeneri u għall-interazzjoni tiegħu 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
biex jitwaqqaf is-SEAE, jaqsmu l-fehmiet tagħhom 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. Il-kunsens tal-Parlament huwa meħtieġ qabel ma l-Kunsill ikun
jista' jikkonkludi ftehimiet bħal dawn. (Għal aktar dettalji 5.2.1, 5.2.3)

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), u 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). Il-ħidma tagħhom hija kkomplementata mill-Kumitat Speċjali
temporanju dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea,
inkluża d-Diżinformazzjoni (INGE) u l-Kumitat Speċjali ta' segwitu tiegħu (ING2). 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), filwaqt li jippromwovu l-
valuri fundaturi tal-Unjoni, li jinkludu l-libertà, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem,
il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt. Attwalment jeżistu 44 delegazzjoni
interparlamentari permanenti, inklużi l-kumitati parlamentari konġunti (JPCs), il-kumitati
parlamentari ta' kooperazzjoni (PCCs), u delegazzjonijiet u assemblej parlamentari
konġunti oħrajn. Dawn jinkludu delegazzjonijiet interparlamentari għall-assemblej
multilaterali li ġejjin:
— 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 il-Ftehim ta' Cotonou;

— l-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana (EuroLat), assemblea
multilaterali konġunta li oriġinat mill-Assoċjazzjoni Strateġika Bireġjonali stabbilita
f'Ġunju 1999 bejn l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew;
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— l-Assemblea Parlamentari (AP) EuroNest, forum parlamentari tas-Sħubija tal-
Lvant tal-UE, li tlaqqa' lill-Membri tal-PE 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).

L-IMPATT TAL-PARLAMENT FUQ IL-PESK

L-involviment tal-Parlament fil-PESK jgħin biex tiżdied ir-responsabbiltà demokratika
tal-politika. bilitáIl-Parlament ta' appoġġ qawwi lill-istruttura istituzzjonali li nħolqot wara
t-Trattat ta' Lisbona, filwaqt li sostna rwol imsaħħaħ tas-SEAE, tad-delegazzjonijiet tal-
UE u tar-RSUE, kif ukoll ta' politika aktar koerenti u PESK aktar effikaċi. Insista fuq
aktar koerenza fost l-istrumenti politiċi u finanzjarji tal-UE għall-politiki esterni, sabiex
jiġu evitati d-duplikazzjoni u l-ineffiċjenza.
Il-Parlament jiġi kkonsultat dwar il-PESK, jeżerċita skrutinju fuqha u jipprovdi kontribut
politiku strateġiku. L-involviment tiegħu huwa ċċentrat fuq dibattiti regolari dwar
suġġetti ewlenin tal-politika barranija mal-VP/RGħ fis-sessjoni plenarja jew fil-Kumitat
AFET, b'mod partikolari dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-PESK. Il-
Parlament serva ta' pjattaforma għal skambji bejn dawk li jfasslu l-politika istituzzjonali
u governattivi, kif ukoll is-soċjetà ċivili u l-komunitajiet epistemiċi (bħall-gruppi ta'
riflessjoni u l-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 dawk li mhumiex governattivi. Permezz tal-attivitajiet
tiegħu, il-Parlament saħħaħ il-viżibbiltà 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 bit-tħejjija ta'
Strateġija Globali tal-UE 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 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, il-parlamenti nazzjonali, l-esperti u l-pubbliku ġenerali, il-
Parlament Ewropew kien involut fil-proċess ta' konsultazzjoni tal-Istrateġija Globali. Il-
Parlament organizza laqgħat tal-Kumitat AFET u seduti ta' smigħ ta' esperti ddedikati
għall-Istrateġija Globali, u adotta riżoluzzjoni bit-titlu "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 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 is-sigurtà, l-ambizzjoni tagħha f'termini ta'
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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 rrevediet bosta strateġiji settorjali
eżistenti, u tfassal u timplimenta strateġiji tematiċi jew ġeografiċi ġodda konformement
mal-prijoritajiet tal-Istrateġija Globali tal-UE (EUGS's). Fosthom kien hemm strateġija
settorjali li tispeċifika l-livell ta' ambizzjoni ċivili-militari, il-kompiti, ir-rekwiżiti u l-
prijoritajiet f'termini ta' kapaċità tal-UE.
L-aspetti tas-sigurtà u d-difiża tal-Istrateġija Globali tal-UE ġew ikkumplimentati
b'mod sostanzjali mill-Boxxla Strateġika tal-UE approvata mill-Kunsill Ewropew
fl-24-25 ta' Marzu 2022. Bħala konsegwenza tal-isfida strateġika għas-sigurtà Ewropea
u l-istabbiltà globali maħluqa mill-invażjoni Russa tal-Ukrajna, dan l-aħħar l-UE nediet
diversi inizjattivi ġodda dwar il-PSDK u l-industrija tad-difiża (Għal iktar dettalji 5.1.2).

IR-RIŻOLUZZJONIJIET ANNWALI TAL-PARLAMENT

Ir-riżoluzzjoni annwali tal-Parlament tal-2021 dwar l-implimentazzjoni tal-PSDK
appellat biex l-UE tippożizzjona lilha nnifisha bħala "sieħeb tal-għażla" privileġġat
għal pajjiżi terzi f'ordni ġeopolitiku li qed jinbidel. Huwa ssottolinja wkoll il-ħtieġa tal-
UE li tikkoopera mill-qrib ma' sħab globali ewlenin u li jkollha rwol attiv fid-difiża tal-
istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema multilaterali. Filwaqt li jtennu l-konvinzjoni tagħhom
li s-soluzzjonijiet għall-isfidi tal-UE jistgħu jintlaħqu biss b'mod kollettiv, il-Parlament
appella għal politika barranija u ta' sigurtà Ewropea komuni u ġenwina li ssaħħaħ ir-
rwol globali tal-UE u l-kapaċitajiet strateġiċi tagħha li taġixxi. Appella wkoll għal reviżjoni
tal-Istrateġija Globali tal-UE biex jitqiesu t-tagħlimiet meħuda minn dinamiċi ġeopolitiċi
ġodda u għal valutazzjoni mill-ġdid tal-għanijiet u l-mezzi tal-PESK.
Fir-riżoluzzjoni annwali tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-PESK tas-17 ta' Frar 2022,
il-Parlament esprima l-aspettattiva li "l-Boxxla Strateġika tgħin biex tissawwar viżjoni
kondiviża għas-sigurtà u d-difiża tal-UE biex tinkiseb awtonomija strateġika", u
enfasizza li "l-eżitu għandu jkun rifless f'verżjoni riformata tal-Istrateġija Globali tal-UE
tal-2016 li tqis it-theddidiet, l-isfidi u l-opportunitajiet ewlenin, u toffri perkorsi biex l-UE
tiżvolġi rwol globali aktar proattiv". B'mod partikolari, l-Parlament "jenfasizza li sabiex
jilħaq l-objettiv strateġiku li jiżviluppa r-rwol ta' tmexxija globali tiegħu, l-UE għandha
ssawwar il-PESK tagħha abbażi tas-sitt azzjonijiet li ġejjin:
— tiddefendi l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli abbażi tal-prinċipji u l-impenji

minquxa fil-Karta tan-NU, l-Att Finali ta' Ħelsinki u l-Karta ta' Pariġi għal Ewropa
Ġdida,
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— tassumi rwol ta' tmexxija fit-tisħiħ tas-sħubijiet multilaterali f'dawk li huma
prijoritajiet globali, b'mod partikolari s-sħubija tagħha man-NU, u fil-protezzjoni u
fil-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem fuq livell globali,

— ittejjeb il-viżibbiltà u l-proċess deċiżjonali tal-UE u tisfrutta b'mod sħiħ u aktar
effikaċi l-istrumenti tas-setgħa ta' koerċizzjoni (hard power) u tas-setgħa ta'
persważjoni (soft power) tal-UE, anki bl-introduzzjoni tal-vot b'maġġoranza
kwalifikata għat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-politika estera tal-UE,

— tikseb is-sovranità Ewropea billi torbot flimkien l-azzjonijiet esterni u interni tal-
UE b'mod koerenti, billi tikkombina l-kapaċità li taġixxi b'mod awtonomu jekk ikun
meħtieġ mar-rieda li tiġi segwita solidarjetà strateġika ma' sħab tal-istess fehma,

— tiżviluppa aktar l-istrateġiji reġjonali, anki f'dak li għandu x'jaqsam mal-impenn
diplomatiku u ekonomiku u mal-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà,

— issaħħaħ is-sorveljanza, l-iskrutinju u r-responsabbiltà demokratiċi u d-dimensjoni
parlamentari tal-PESK tal-UE";

Huwa importanti li r-riżoluzzjoni annwali tal-Parlament tal-2022 dwar l-implimentazzjoni
tal-PESK tiffoka fuq l-iżvilupp tad-duttrina tas-sigurtà u d-difiża tal-UE permezz tal-
Boxxla Strateġika, il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, il-ġestjoni tal-kriżijiet, ir-
reżiljenza, il-kapaċitajiet, is-sħubijiet u s-sorveljanza parlamentari tal-PSDK (Għal iktar
dettalji 5.1.2).
Fir-rigward tad-dimensjoni tad-drittijiet tal-bniedem tar-riżoluzzjoni annwali tal-
Parlament tal-2022 dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-
PESK, esprima t-tħassib estrem tiegħu dwar "l-isfidi għad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija, li jirriżultaw fid-dgħajfien tal-protezzjoni tal-istituzzjonijiet demokratiċi u
tad-drittijiet universali tal-bniedem, kif ukoll tal-ispazju dejjem jiċkien għas-soċjetà ċivili,
osservat madwar id-dinja" (Għal iktar dettalji 5.4.1).

Michal Malovec
09/2022
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