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IS-SĦAB TAN-NOFSINHAR

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) tkopri l-Alġerija, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-
Libanu, il-Libja, il-Marokk, il-Palestina, is-Sirja u t-Tuneżija. Hija tikkonsisti minn
politiki bilaterali bejn l-UE u 10 pajjiżi sħab individwali, flimkien ma' qafas ta'
kooperazzjoni reġjonali, l-Unjoni għall-Mediterran. L-UE saħħet l-appoġġ għall-bidliet
demokratiċi fl-ambitu tal-PEV fl-2011, bħala tweġiba għall-irvellijiet fil-Viċinat tan-
Nofsinhar. Hija rrevediet ukoll il-PEV fl-2015.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikolu 8 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

— it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea: l-"azzjoni esterna" tal-UE;

— L-Artikoli 206-207 (kummerċ) u 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-Trattat dwar
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

L-ISTRUMENTI

Il-politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) hija implimentata permezz ta' programmi ta'
kooperazzjoni bilaterali (imfassla apposta għal kull pajjiż), reġjonali, mal-viċinat kollu
u transfruntiera (bejn il-pajjiżi tal-UE u l-pajjiżi tal-viċinat li jaqsmu fruntiera tal-art
jew il-baħar). Il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni jiffurmaw il-bażi ġuridika għar-relazzjonijiet
bilaterali tal-UE mal-Alġerija, l-Eġittu, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, l-Awtorità
Palestinjana u t-Tuneżija. Il-ftehim ta' assoċjazzjoni mibdi mas-Sirja qabel ir-repressjoni
vjolenti tal-protesti pubbliċi mill-Gvern Sirjan fl-2011 qatt ma ġie ffirmat. In-negozjati
għal ftehim qafas UE-Libja ġew sospiżi fi Frar 2011 u għad iridu jitkomplew.
Fil-qafas tal-PEV, l-UE u sħabha tan-Nofsinhar (minbarra l-Libja u s-Sirja) adottaw
pjanijiet ta' azzjoni bilaterali, prijoritajiet ta' sħubija jew aġendi ta' assoċjazzjoni. Dawn
jistabbilixxu aġendi għal riforma politika u ekonomika bi prijoritajiet fuq perjodu qasir u
medju ta' bejn tlieta u ħames snin. Filwaqt li jirriflettu l-ħtiġijiet, l-interessi u l-kapaċitajiet
tal-UE u ta' kull wieħed minn sħabha, il-pjanijiet ta' azzjoni tal-PEV huma mmirati, b'mod
partikolari, lejn l-iżvilupp ta' soċjetajiet demokratiċi, ekwi u inklużivi mil-lat soċjali, il-
promozzjoni tal-integrazzjoni ekonomika u l-edukazzjoni, l-iżvilupp ta' impriżi żgħar u
ta' daqs medju u l-agrikoltura, kif ukoll l-aġevolazzjoni tal-moviment tan-nies bejn il-
fruntieri.
L-istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) kien l-istrument ta' finanzjament ewlieni tal-
UE għall-kooperazzjoni bilaterali mas-sħab tan-Nofsinhar għall-perjodu 2014-2020.
L-Istrument il-Ġdid ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni
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Internazzjonali (NDICI) – "Ewropa Globali" – se jinkwadra l-kooperazzjoni tal-UE ma'
dawn il-pajjiżi għall-perjodu 2021-2027. Skont l-NDICI "Ewropa Globali" l-ġdid, enfasi
akbar fuq it-taħlit tal-għotjiet tal-UE ma' self minn istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej u
internazzjonali se tippermetti lill-pajjiżi sħab jisfruttaw livelli sostanzjali ta' finanzjament
konċessjonali għall-investimenti. Is-sistema l-ġdida ta' garanziji prevista taħt l-NDICI
"Ewropa Globali" se tagħti aċċess għal fondi addizzjonali mill-inklużjoni ta' investituri
kemm pubbliċi kif ukoll privati.
Fid-9 ta' Frar 2021, il-Kummissjoni Ewropea u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà adottaw komunikazzjoni konġunta li tipproponi
Aġenda ġdida għall-Mediterran u innovattiva biex titnieda mill-ġdid u tissaħħaħ is-
sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u s-sħab tagħha tal-Viċinat tan-Nofsinhar.
Din l-aġenda l-ġdida tiffoka fuq ħames oqsma ta' politika: a) l-iżvilupp tal-bniedem, il-
governanza tajba u l-istat tad-dritt, b) ir-reżiljenza, il-prosperità u t-tranżizzjoni diġitali,
c) il-paċi u s-sigurtà, d) il-migrazzjoni u l-mobbiltà, u e) t-tranżizzjoni ekoloġika: ir-
reżiljenza għat-tibdil fil-klima, l-enerġija u l-ambjent. Fl-istess ħin, Pjan ta' Investiment
Ekonomiku ddedikat għall-Viċinat tan-Nofsinhar għandu l-għan li jgħin l-irkupru
ekonomiku u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fir-reġjun, inkluż wara l-pandemija tal-
COVID-19.
L-UE qed tfittex ukoll li timxi 'l quddiem fl-aċċess għas-suq u fil-kooperazzjoni dwar
kwistjonijiet ta' migrazzjoni u mobbiltà ma' sħabha tan-Nofsinhar. Bħalissa għaddejjin
negozjati dwar Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles Profondi u Komprensivi (DCFTAs)
mal-Marokk u mat-Tuneżija. Mal-Marokk, mat-Tuneżija u mal-Ġordan, ġew konklużi
sħubijiet għall-mobbiltà u mal-Libanu għaddejjin in-negozjati. Għadd ta' proġetti ġew
implimentati fi ħdan dawn l-oqfsa, b'mod partikolari fl-ambitu tal-Faċilità tas-Sħubija
għall-Mobbiltà, imnedija fl-2016. Barra minn hekk, qed jiġu ffinanzjati inizjattivi reġjonali
u bilaterali dwar il-migrazzjoni u l-mobbiltà taħt il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-
UE għall-Afrika, , it-tieqa tal-Afrika ta' Fuq, fl-Alġerija, l-Eġittu, il-Libja, il-Marokk u t-
Tuneżija. Il-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-UE b'reazzjoni għall-kriżi Sirjana, "il-Fond
Madad", jipprovdi appoġġ lir-rifuġjati Sirjani, lill-persuni spostati internament (IDPs) u
lill-komunitajiet lokali fil-Libanu, il-Ġordan, u l-Eġittu.
L-Unjoni għall-Mediterran (UgħM), li bdiet fl-2008 biex tagħti ħajja ġdida lis-Sħubija
Ewro-Mediterranja, toffri qafas reġjonali għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE
u 15-il pajjiż tal-Mediterran, inklużi l-10 sħab tan-Nofsinhar.

IS-SITWAZZJONI KURRENTI

A. L-Alġerija
Bħala attur reġjonali ewlieni u produttur importanti tal-enerġija, l-Alġerija hija sieħba
ewlenija tal-UE fil-Viċinat tan-Nofsinhar. Ftehim ta' assoċjazzjoni daħal fis-seħħ fl-2005.
L-UE u l-Alġerija adottaw il-Prijoritajiet ta' Sħubija komuni tagħhom fil-Kunsill ta'
Assoċjazzjoni ta' Marzu 2017. Il-prijoritajiet ta' sħubija stabbilew qafas imġedded għal
impenn politiku u kooperazzjoni msaħħa, b'enfasi fuq: (i) il-governanza u d-drittijiet
fundamentali; (ii) l-iżvilupp soċjoekonomiku u l-kummerċ; (iii) l-enerġija, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima; (iv) id-djalogu strateġiku u dak dwar is-sigurtà; u (v) id-dimensjoni umana,
il-migrazzjoni u l-mobbiltà.
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B. L-Eġittu
Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu huma rregolati bi ftehim ta'
assoċjazzjoni, li ilu fis-seħħ mill-2004. F'Ġunju 2022, id-disa' Kunsill ta' Assoċjazzjoni
UE-Eġittu kkonferma li ż-żewġ partijiet kellhom sħubija effettiva u multidimensjonali
billi adottaw il-Prijoritajiet ta' Sħubija ġodda biex jiggwidaw ir-relazzjoni sal-2027. Dawn
huma konformi mal-Aġenda l-ġdida tal-UE għall-Mediterran, il-Pjan Ekonomiku u ta'
Investiment tagħha u l-Viżjoni 2030 tal-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-Eġittu. L-
UE u l-Eġittu ddeċidew li japprofondixxu aktar id-djalogu u l-kooperazzjoni madwar tliet
prijoritajiet ewlenin: (i) l-ekonomija moderna sostenibbli u l-iżvilupp soċjali; (ii) sħubija
fil-politika barranija; (iii) it-tisħiħ tal-istabbiltà.
C. Iżrael
Ir-relazzjonijiet UE-Iżrael huma estensivi u msejsa fuq relazzjonijiet ekonomiċi u
kummerċjali b'saħħithom u fuq kooperazzjoni teknika. Ir-relazzjoni, li hija bbażata fuq
il-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-2000, żviluppat b'mod dinamiku fis-snin sussegwenti,
b'espansjoni sostanzjali f'bosta setturi. Il-pjan ta' azzjoni UE-Iżrael, maqbul fl-2005,
huwa bbażat fuq il-valuri komuni tad-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,
l-istat tad-dritt u l-libertajiet bażiċi, u jippromwovi l-integrazzjoni ta' Iżrael fil-politiki u
l-programmi Ewropej. Fl-2009, l-UE ddeċidiet li sabiex ir-relazzjonijiet jiġu aġġornati
għal status "avvanzat", irid ikun hemm progress fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani
(PPLN). Minkejja dan, il-kooperazzjoni għadha għaddejja abbażital-pjan ta' azzjoni tal-
PEV tal-2005, li se jibqa' fis-seħħ sal-2022.
D. Il-Ġordan
L-UE tqis lill-Ġordan bħala sieħeb importanti li għandu rwol ta' stabbilizzazzjoni fil-
Lvant Nofsani. Il-ftehim ta' assoċjazzjoni UE-Ġordan, li ilu fis-seħħ minn Mejju 2002,
iservi ta' bażi ġuridika għal din ir-relazzjoni bilaterali. Il-Ġordan kien l-ewwel pajjiż
sieħeb tal-Mediterran li kkonkluda negozjati tekniċi li wasslu għal "status avvanzat"
mal-UE fl-2010. Fl-2012 ġie adottat pjan ta' azzjoni tal-PEV u f'Ġunju 2022 ġew
miftiehma Prijoritajiet ta' Sħubija bejn l-UE u l-Ġordan ġodda biex jiggwidaw ir-relazzjoni
sal-2027, f'konformità mal-Aġenda l-ġdida tal-UE għall-Mediterran u l-Pjan Ekonomiku
u ta' Investiment tagħha. L-UE u l-Ġordan ser ikomplu japprofondixxu d-djalogu u
l-kollaborazzjoni tagħhom madwar tliet objettivi: (i) it-tisħiħ fil-kooperazzjoni dwar l-
istabbiltà u s-sigurtà reġjonali; (ii) il-promozjoni tal-istabbiltà ekonomika sostenibbli; (iii)
it-tisħiħ tal-govenranza tajba u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem.
F'Ottubru 2014, l-UE u l-Ġordan taw bidu għal Sħubija għall-Mobbiltà biex jiġu ġestiti
l-mobbiltà u l-migrazzjoni. Barra minn hekk, mill-2013 'l hawn, il-Ġordan ibbenefika
minn EUR 1.08 biljun f'assistenza makrofinanzjarja mill-UE. L-aħħar programm ta'
self ta' EUR 700 miljun ġie adottat fl-2020. Dan se jgħin lill-Ġordan jappoġġja l-
istabbilizzazzjoni ekonomika, itejjeb is-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku, iħaffef ir-riformi
ekonomiċi u jillimita l-konsegwenzi ekonomiċi mill-pandemija tal-COVID-19. Il-Ġordan
jirċievi finanzjament mill-"Fond Madad", il-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-UE b'Reazzjoni
għall-Kriżi Sirjana.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-2803-2022-ADD-1/mt/pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2019-11/eu-israel_action_plan_2005.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2019-11/eu-israel_action_plan_2005.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-3304-2022-ADD-1/mt/pdf


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

E. Il-Libanu
Ir-relazzjonijiet huma bbażati fuq il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Libanu, fis-seħħ
mill-2006, il-Prijoritajiet ta' Sħubija UE-Libanu tal-2016 u l-Patt UE-Libanu, li jindirizza
l-impatt tal-kriżi Sirjana fuq il-Libanu. Il-validità tal-prijoritajiet ta' sħubija eżistenti ġiet
estiża sakemm ikun jista' jintlaħaq qbil dwar prijoritajiet ġodda taħt l-NDICI "Ewropa
Globali". Il-prijoritajiet ta' sħubija jiffukaw fuq (i) il-promozzjoni tat-tkabbir u l-ħolqien
tal-impjiegi; (ii) it-trawwim tal-governanza lokali u l-iżvilupp soċjoekonomiku; u (iii) il-
promozzjoni tal-istat tad-dritt u t-titjib tas-sigurtà. Il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Libanu
tinkludi appoġġ speċifiku għall-iżvilupp ta' kapaċità u l-bini ta' istituzzjonijiet, kif ukoll
miżuri li huma ta' benefiċċju għas-soċjetà ċivili. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Libanu,
li sar f'Lulju 2017, qabel li jkompli d-diskussjonijiet bil-ħsieb li tiġi ffirmata Sħubija għall-
Mobbiltà. Il-Libanu, pajjiż ta' 4.4 miljun abitant, bħalissa qed jospita madwar miljun
rifuġjat Sirjan. Il-Libanu jirċievi finanzjament mill-"Fond Madad", il-Fond Fiduċjarju
Reġjonali tal-UE b'Reazzjoni għall-Kriżi Sirjana. F'Diċembru 2020, l-UE ħabbret li kienet
se tniedi, flimkien man-NU u l-Bank Dinji, ''Qafas ta' Riforma, Irkupru u Rikostruzzjoni''
biex ''jinbena mill-ġdid Libanu aħjar'' iggwidat mill-prinċipji tat-trasparenza, l-inklużjoni
u r-responsabbiltà. Madankollu, flimkien ma' rkupru li jiffoka fuq in-nies, l-assistenza
sostanzjali tal-UE għar-rikostruzzjoni ta' Libanu demokratiku, trasparenti, inklużiv u
prosperu se tibqa' kondizzjonali fuq il-progress tanġibbli fir-riformi meħtieġa.
F. Il-Libja
Mindu waqa' r-reġim ta' Gaddafi, il-Libja bil-mod il-mod ippreċipitat fi gwerra ċivili,
fl-isfond ta' firdiet kumplessi ta' natura politika, territorjali, soċjali, u tribali. Il-Libja
hija wkoll magħrufa bħala rotta ta' tranżitu mis-Saħel għat-traffikar tal-bnedmin u
għall-kuntrabandu. F'dan il-kuntest, l-UE qed tipprova tgħin lil-Libjani jistabbilixxu stat
stabbli u inklużiv. L-UE tappoġġja l-isforzi ta' medjazzjoni tan-NU biex jintemmu l-
ostilitajiet, u tagħmel approċċi diplomatiċi lill-partijiet ikkonċernati Libjani u reġjonali. Il-
Libja m'għandhiex ftehim ta' assoċjazzjoni jew ftehim kuntrattwali ieħor mal-UE, iżda l-
pajjiż huwa eleġibbli għal finanzjament bis-saħħa tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat u
strumenti finanzjarji oħrajn. L-instabbiltà lokali u reġjonali biddlu l-Libja minn pajjiż ta'
destinazzjoni għall-migrazzjoni lejn pajjiż ta' tranżitu, li jirrikjedi rispons immedjat tal-
UE biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet l-aktar urġenti. Għalhekk il-Libja rċeviet finanzjament
permezz tat-tieqa tal-Afrika ta' Fuq tal-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-
Afrika, li jindirizza l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni irregolari u jipprovdi appoġġ għall-
protezzjoni u l-ġestjoni tal-migrazzjoni.
G. Il-Marokk
Fost is-sħab tan-Nofsinhar, il-Marokk għandu waħda mill-aktar relazzjonijiet żviluppati
mal-UE. Ftehim ta' assoċjazzjoni ilu fis-seħħ mill-2000 u ġie adottat pjan ta' azzjoni
tal-PEV ġdid fl-2013. Il-pajjiż ingħata "status avvanzat" fil-qafas tal-PEV fl-2008, fatt
li jirrifletti l-ambizzjoni li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Marokk u li jingħata
appoġġ ulterjuri lir-riformi ekonomiċi u politiċi. Is-sħubija għall-mobbiltà UE-Marokk
bdiet f'Ġunju 2013. In-negozjati dwar ftehimiet ta' faċilitazzjoni tal-viża u ta' riammissjoni
u DCFTA għadhom għaddejjin. Barra minn hekk, ftehim imġedded dwar is-sajd daħal
fis-seħħ fl-2014. Skont iż-żewġ deċiżjonijiet li ttieħdu dan l-aħħar mill-Qorti tal-Ġustizzja
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tal-Unjoni Ewropea, l-UE tista' timplimenta l-ftehimiet tagħha mal-Marokk, iżda dawn il-
ftehimiet ma japplikawx għas-Saħara tal-Punent.
H. Il-Palestina
L-UE hija s-sostenitur finanzjarju ewlieni tal-Awtorità Palestinjana (PA), b'allokazzjoni
bilaterali annwali indikattiva ta' madwar EUR 300 miljun. L-objettiv ġenerali tal-appoġġ
tal-UE huwa li jgħin fil-bini tal-kapaċitajiet ta' stat Palestinjan futur li jkun fattibbli,
indipendenti u demokratiku u li jgħix flimkien ma' Iżrael u mal-pajjiżi ġirien l-oħra fil-
paċi u s-sigurtà. Il-bażi ġuridika għar-relazzjonijiet tal-UE mal-Awtorità Palestinjana hija
l-Ftehim Interim ta' Assoċjazzjoni dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, li ġie konkluż
fl-1997. L-UE u l-Awtorità Palestinjana ffirmaw Pjan ta' Azzjoni tal-PEV, li daħal fis-
seħħ fl-2013. Fl-istess sena, l-UE offriet lil Iżrael u lill-istat futur tal-Palestina "Sħubijiet
Privileġġati Speċjali" li jipprovdu pakkett bla preċedent ta' appoġġ politiku, ekonomiku
u ta' sigurtà soġġett għall-konklużjoni ta' ftehim futur ta' status finali. L-UE hija attiva
fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (PPLN) u hija membru tal-Kwartett tal-Lvant
Nofsani, li jaħdem lejn soluzzjoni ta' żewġ stati abbażi tal-Pjan Direzzjonali għall-Paċi
tal-2003. F'Ġunju 2022, il-Kummissjoni Ewropea approvat allokazzjoni bilaterali ġdida
lill-Palestina b'valur ta' EUR 224.8 miljun. Dan il-pakkett ġdid ta' assistenza huwa
allokat biex jappoġġja lill-Awtorità Palestinjana u proġetti kruċjali fit-territorju okkupat
Palestinjan. Dan jikkomplementa l-kontribuzzjonijiet preċedenti, bħal EUR 92 miljun
biex tiġi appoġġjata l-Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti (UNRWA),
biex b'hekk l-assistenza totali tal-UE lill-Palestinjani fl-2021 tela' għal EUR 317 miljun.
I. Is-Sirja
L-UE ssospendiet il-kooperazzjoni bilaterali kollha tagħha mal-Gvern tas-Sirja
f'Mejju 2011, wara ż-żieda fil-vjolenza u s-sitwazzjoni inaċċettabbli tad-drittijiet tal-
bniedem. B'mod parallel, l-UE adottat diversi miżuri restrittivi fil-forma ta' sanzjonijiet.
F'konformità mal-Istrateġija tal-UE għas-Sirja tat-3 ta' April 2017, l-UE tappoġġja
taħditiet ta' paċi inklużivi lejn tranżizzjoni politika mmexxija mis-Sirja. L-UE hija
d-donatur ewlieni fir-rispons għall-kriżi Sirjana, u mill-2011 l-UE u l-Istati Membri
tagħha kollettivament ipprovdew aktar minn EUR 24.9 biljun f'għajnuna umanitarja
u f'assistenza għall-iżvilupp, l-ekonomija u l-istabbilizzazzjoni. Mill-2017 'l hawn, l-
UE organizzat il-Konferenzi annwali ta' Brussell, kopreseduti man-NU, dwar "Appoġġ
għall-Futur tas-Sirja u tar-Reġjun". L-objettiv ġenerali ta' dawn il-konferenzi huwa l-
appoġġ għall-poplu Sirjan u l-mobilizzazzjoni tal-komunità internazzjonali fit-tfittxija għal
soluzzjoni politika dejjiema għall-kriżi fis-Sirja f'konformità mar-Riżoluzzjoni 2254 tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Il-Konferenzi kollha ta' Brussell s'issa indirizzaw l-aktar
kwistjonijiet umanitarji u ta' reżiljenza kritiċi li jaffettwaw lis-Sirjani u lill-komunitajiet li
jospitaw rifuġjati Sirjani, kemm fis-Sirja kif ukoll fir-reġjun tal-viċinat.
J. It-Tuneżija
Mindu saret ir-rivoluzzjoni Tuneżina tal-2011, l-UE tat appoġġ politiku, finanzjarju u
tekniku għat-tranżizzjoni demokratika tal-pajjiż. Il-bażi ġuridika tar-relazzjoni bilaterali
tibqa' l-ftehim ta' assoċjazzjoni, li ilu fis-seħħ mill-1998. Fl-2012, filwaqt li ħadu
kont tal-progress sostanzjali miksub, l-UE u t-Tuneżija qablu li jistabbilixxu "ftehim
privileġġat" bi pjan ta' azzjoni dettaljat għall-2013-2017. F'Lulju 2018, il-Kunsill ta'
Assoċjazzjoni UE-Tuneżija adotta l-linji gwida ewlenin għas-Sħubija Privileġġata UE-
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Tuneżija għall-perijodu 2018-2020. It-Tuneżija u l-UE taw bidu għal sħubija ta' mobbiltà
f'Marzu 2014 li wasslet għall-ftuħ ta' negozjati dwar il-ftehimiet ta' faċilitazzjoni tal-
viża u ta' riammissjoni. In-negozjati dwar DCFTA bdew f'Ottubru 2015 u għadhom
għaddejjin. L-adozzjoni kunsenswali ta' kostituzzjoni ġdida fit-Tuneżija f'Jannar 2014 u
l-organizzazzjoni b'suċċess tal-elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali minn Ottubru
sa Diċembru 2014, segwiti mill-elezzjonijiet muniċipali tant mistennija, kienu pass kbir
'il quddiem fit-tranżizzjoni demokratika tal-pajjiż.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament huwa totalment involut fil-Politika Ewropea tal-Viċinat. Permezz tal-
Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Barranin, huwa jsegwi l-implimentazzjoni tal-PEV, b'mod
partikolari permezz tar-rieżamijiet u r-rapporti annwali dwar il-progress. Il-Kumitat
isegwi s-sitwazzjoni politika fil-pajjiżi sħab permezz ta' skambji ta' fehmiet regolari mal-
uffiċjali tal-gvern ta' livell għoli, ma' esperti u ma' partijiet ikkonċernati tas-soċjetà ċivili.
Setgħat baġitarji jagħtu lill-Parlament influwenza diretta fuq l-ammonti allokati għall-
istrumenti finanzjarji rilevanti. Il-Parlament hu rikjest jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-
ftehimiet ta' assoċjazzjoni kollha mas-sħab tal-PEV tan-Nofsinhar. Il-Parlament irid
jagħti anki l-approvazzjoni tiegħu għal kull ftehim kummerċjali ġdid, inklużi dawk rigward
id-DCFTAs futuri mal-Marokk u mat-Tuneżija.
Rapporti bilaterali regolari mal-parlamenti tal-pajjiżi sħab tan-Nofsinhar jinżammu
permezz tad-delegazzjonijiet permanenti. Ir-relazzjonijiet mal-parlament tal-Marokk
ġew aġġornati permezz tal-ħolqien ta' kumitat parlamentari konġunt fl-2010. Imbagħad,
fl-2016 inħoloq kumitat parlamentari konġunt mat-Tuneżija u ieħor fl-2018 mal-Alġerija.
Ir-relazzjonijiet parlamentari mas-Sirja ġew sospiżi minħabba l-gwerra ċivili u s-
sitwazzjoni bħalissa fil-Libja timpedixxi ż-żamma ta' relazzjonijiet interparlamentari. Il-
Parlament ħa sehem f'diversi Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali tal-UE f'pajjiżi
sħab tan-Nofsinhar u jipprovdi assistenza lit-Tuneżija fl-ambitu tal-programm ta' appoġġ
tiegħu għad-demokrazija. Fil-livell reġjonali, il-Parlament jieħu sehem fl-Assemblea
Parlamentari tal-UgħM, li torganizza sessjoni plenarja waħda u bosta laqgħat fil-livell
tal-kumitati fis-sena. Il-Parlament Marokkin bħalissa għandu l-presidenza b'rotazzjoni
tal-Assemblea Parlamentari.

Christos Trapouzanlis / Kirsten Jongberg
09/2022
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