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Diskors mill-President Josep Borrell
Kunsill Ewropew

Brussel, 17 ta' Diċembru 2004
------------------------

Sinjuri,

L-ewwelnett nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Olandiża għad-disponibilità li wriet lejn il-
Parlament. Nixtieq ukoll infaħħar l-għaqal li wriet meta enfasizzat il-kwistjoni ta' 'Communicating
Europe' fi żmien meta l-informazzjoni pubblika qiegħda tingħata importanza ewlenija.

Xahar ilu, jiena ħadt l-impenn quddiemkom li l-Parlament kien se jagħmel dak kollu meħtieġ sabiex
Kummissjoni b'saħħitha jkollha appoġġ wiesa' fil-Parlament u tkun tista' tibda l-ħidma tagħha.
Aħna onorajna dan l-impenn.

U x'inhi din il-ħidma?

Fis-26 ta' Jannar 2005, il-President Barroso se jippreżenta l-programm ta' ħidma tiegħu għall-2005 u
l-programm plurjennali għall-ħames snin li ġejjin. Għall-ewwel darba, qabel stess ma daħlet fis-
seħħ il-Kostituzzjoni, il-President se jressaq Ftehim Interistituzzjonali dwar l-adozzjoni ta' dan il-
programm kwinkwennali.

Aħna fil-Parlament lesti li ninnegozjaw dan il-ftehim li għandu jipprovdilna qafas għax-xogħol
tagħna għall-ħames snin li ġejjin.

Sadanittant, il-prijoritajiet politiċi tagħna se jiffokaw fuq numru ta' kwistjonijiet. Se nibda mill-
perspettiva finanzjarja.

Il-Parlament jieħu l-irwol ċentrali tiegħu fil-proċess tal-perspettiva finanzjarja bl-akbar serjetà.
Flimkien irridu nilħqu ftehim dwar il-perjodu 2007-2013. Għal dan il-għan, il-Parlament waqqaf
kumitat temporanju, li jiena se jkolli l-unur li nippresjedih, bl-iskop li tiġi adottata opinjoni koerenti
u raġunata. Se nibbażaw il-ħidma tagħna fuq il-proposti tal-Kummissjoni.

Aħna rridu ftehim u rridu nilħquh fiż-żmien previst, iżda ma rridux biss xi tip ta' ftehim, ikun
x'ikun. U mingħajr il-Parlament ma jista' jkun hemm l-ebda perspettiva finanzjarja.

Barra minn hekk, jinħtieġ li qabel kollox l-Istati Membri jilħqu ftehim bejniethom.

F'dan ir-rigward, sitt Stati Membri ddikjaraw formalment il-pożizzjoni tagħhom dwar il-proposti li
tressqu mill-Kummissjoni Prodi u li l-Kummissjoni Barroso ħadet uffiċjalment ir-responsabilità
għalihom. Meta jitqabblu l-figuri joħorġu aspetti sinifikanti.

L-ewwel li għandu jsir huwa li jitqabblu affarijiet li jistgħu jitqabblu bejniethom. Ma jagħmilx sens
li tqabbel il-proposta tal-Kummissjoni għal impenji ta' ħlas ma' proposta ta' sitt Stati Membri għal
approprijazzjonijiet ta' impenn.
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Li għandna nqabblu hu:

- proposta tal-Kummissjoni għal € 1 025 biljun għall-perjodu 2007-2013, jew 1.26% tal-GDP
f'approprijazzjonijiet ta' impenn, u

- proposta ta' sitt Stati Membri għal € 815 biljun għall-istess perjodu, jew 1% tal-GDP
f'approprijazzjonijiet ta' impenn.

Il-proposta tas-sitt Stati Membri timplika tnaqqis ta' € 210 biljun meta mqabbla mal-figura mressqa
mill-Kummissjoni.

Hemm bżonn nistaqsu jekk din il-figura ta' 1% tfissirx li ser inkunu obbligati li nnaqqsu l-għanijiet
politiċi tagħna u nxolju l-impenji li dħalna għalihom?

Nixtieq infakkarkom li jekk ma jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill
dwar il-qafas finanzjarju plurjennali l-ġdid, ikun hemm il-konsegwenzi li ġejjin:

� negozjar mill-ġdid ta' kull politika ta' l-UE kull sena; u

� ritorn għall-proċedura baġitarja annwali kif ipprovdut fit-Trattati, li tinvolvi ftehim bejn iż-żewġ
friegħi ta' l-awtorità baġitarja.  Jiena konvint li la l-Kunsill u lanqas il-Parlament ma jixtiequ
jmorru lura għall-battaljai tal-passat, li fihom iż-żewġ naħat kienu jfittxu li jimponu l-pożizzjoni
tagħhom.

Ma naħsibx li l-Kunsill jista' jnaqqas l-allokazzjoni finanzjarja u fl-istess ħin jaffronta l-isfidi u l-
prioritajiet il-ġodda ta' l-Unjoni, ladarba diġà stabbilejtu intom stess in-nefqa agrikola sa l-2013.

Meta nitkellem dwar sfidi u prijoritajiet, qed nirreferi b'mod partikolari:

� għall-għeluq tat-tkabbir attwali u għat-tkabbir li għadu ġej;
� għall-ħarsien tal-politika ta' koeżjoni, strument awtentiku ta' solidarjetà tal-Komunità;
� għall-irwol dejjem jikber ta' l-Unjoni fid-dinja u għall-politiki ġodda, b'referenza partikolari fl-

oqsma tar-riċerka u ta' l-edukazzjoni.

Ippermettuli ngħaddi kumment: wieħed ma jistennix li jara li l-Istati Membri li huma favur għal
iktar tkabbir (u hawnhekk għandi f'moħħi b'mod partikulari lit-Turkija) huma wkoll dawk li huma l-
inqas favur ta' finanzjamenti adegwati.

Inħoss li l-Kunsill jixtieq dejjem iktar Ewropej iżda inqas Ewropa.

Ma jistax ikollok iktar Ewropa b'inqas riżorsi. Dan ikkonfermah is-Sur Barroso xi ġranet ilu fil-
Parlament.

Madankollu, m'hemmx bżonn ninkwetaw.  Kontra għal dak li jingħad, il-Parlament m'huwiex
awtorità baġitarja traskurata, u l-figuri dan jikkonfermawh:

� matul il-perjodu 1988-2003, miż-żewġ awtoritajiet baġitarji, kien il-Kunsill li l-iktar żied fl-
infiq li jaqa' taħt ir-responsabilità tiegħu, b'mod partikolari l-infiq obbligatorju. Barra minn
hekk, filwaqt li l-baġits nazzjonali tal-15-il Stat Membru żdiedu b'medja ta' 22.9% bejn l-1996 u
l-2002, il-baġit ta' l-Unjoni żdied biss bi 8.2%.
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Il-messaġġ li nixtieq inwassal hu li n-negozjati m'għandhomx ikunu meqjusa biss bħala "battalja
dwar ċifri u perċentwali", iżda għandhom jiffokaw ukoll fuq proġett Ewropew, li għandu jiġi
ffinanzjat b'mod li jixraq l-ambizzjonijiet għoljin ta' l-Unjoni.

Sinjuri,

Qabel inkompli fuq il-kwistjoni ċentrali li qed iħabbat wiċċu magħha dan il-Kunsill, speċifikament
it-Turkija, ippermettuli nsemmi xi kwistjonijiet oħra li qegħdin ukoll fuq l-aġenda.

Il-kontroversja li tqajmet mid-deċiżjoni dwar it-Turkija ma ħallietx li d-deċiżjonijiet tagħkom dwar
il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja jiġu apprezzati kif imiss. Aħna nappoġġaw l-isforzi magħmula
fir-rigward tal-Bulgarija, għaliex dawn l-isforzi ppermettew lil dan il-pajjiż sabiex jibda t-triq għas-
sħubija fiż-żmien previst.

F'dak li għandu x'jaqsam mar-Rumanija, aħna nkomplu nemmnu li jinħtieġu aktar sforzi sabiex is-
sistema ġudizzjarja ssir aktar indipendenti, sabiex jitnaqqas l-użu ta' digrieti ta' emerġenza u sabiex
isiru aktar sforzi biex tiġi eliminata l-korruzzjoni fil-livelli kollha. Fil-fehma tal-Parlament, huwa
evidenti li r-Rumanija għandha tkun soġġetta għall-istess kundizzjonijiet tal-Bulgarija. Madankollu,
nista' ngħidilkom li minkejja d-diffikultajiet tekniċi kollha, il-Parlament se jagħmel dak kollu li
jista' sabiex il-votazzjoni dwar il-kunsens tiegħu fuq it-tmiem tan-negozjati ssir fit-13 ta' April.

Ir-Rappreżentant ta' l-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

Id-deċiżjoni tagħkom li jinħatar Rappreżentant ta' l-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem qiegħda
tinkwieta xi ftit lill-Parlament. Kif tafu, l-istituzzjoni tagħna kienet deċiżiva fil-bidu ta' din il-
politika u ppromwoviet il-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem li issa huma inklużi fil-ftehimiet
internazzjonali tagħna.

Minn naħa, id-drittijiet tal-bniedem dejjem kienu pilastru ċentrali ta' kif inħarsu lejn il-politika
barranija ta' l-Unjoni, u ħatra bħal din tista' tkabbar l-importanza tad-drittijiet tal-bniedem f'din il-
ħidma.

Min-naħa l-oħra, hemm preokkupazzjoni dwar il-kapaċità tal-Parlament li jgħarbel ix-xogħol ta' l-
Unjoni f'dan il-qasam. Il-Parlament ħadem tajjeb mal-Kummissjoni f'dan il-qasam u aħna ħerqanin
li titkompla din il-ħidma.

Dan ir-Rappreżentant kieku kif jinforma lill-Parlament bil-ħidma tiegħu? Nitlobkom taħsbu fuq
mistoqsijiet bħal dawn qabel ma tapprovaw idea li tista' toħloq diffikultajiet jew tirriskja li ssir
purament simbolika.

Il-proċess tal-paċi fil-Lvant Nofsani

Ix-xahar li għadda, ir-Re Abdullah tal-Ġordan qal lill-Parlament li nfetħet tieqa ta' opportunità
għall-proċess ta' paċi, iżda li din se tibqa' miftuħa għal sentejn biss. L-elezzjonijiet presidenzjali li
se jsiru fid-9 ta' Jannar fil-Palestina huma pass importanti biex jinżamm miftuħ il-proċess ta' paċi, u
għalhekk il-Parlament se jibgħat 30 Membru tal-Parlament Ewropew, l-ikbar delegazzjoni ta'
osservaturi elettorali li qatt intbagħtet mill-istituzzjoni tagħna.
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L-Ukrajna

Għal darba, l-Unjoni Ewropea wriet li għandha kapaċità ta' tmexxija fix-xena internazzjonali.
Naħseb li nistgħu nifirħu lir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Barranija, is-Sur Solana. Għandi l-
ħsieb li nżur l-Ukrajna wara l-elezzjonijiet u l-ftuħ tal-parlament il-ġdid f'Kiev, bħala simbolu ta' l-
appoġġ tal-Parlament għall-proċess demokratiku.

It-Turkija

Il-Parlament, fil-votazzjoni tiegħu ta' jumejn ilu, għamlilkom sejħa biex tiftħu n-negozjati mat-
Turkija "mingħajr dewmien żejjed".  Il-bieraħ filgħaxija s-Sur Balkenende ħabbar li n-negozjati
mat-Turkija se jinfetħu fit-3 ta' Ottubru.

Id-data magħżula hija konformi mal-pożizzjoni tal-Parlament.

Nittama li, illum stess, it-Turkija tkun tista' tilqa' l-kundizzjonijiet li intom iddeċidejtu dwarhom il-
bieraħ.

Ir-riżultat tal-votazzjoni kien ċar: 407 voti favur u 262 kontra.  Madankollu, dak li l-Parlament
ivvota favur tiegħu u dak li rrifjuta għandhom l-istess importanza.  Il-Parlament irrifjuta ċar u tond
kull Pjan B, kull "sħubija privileġġata" u kull alternattiva oħra għal sħubija sħiħa. Il-pożizzjoni
tagħna hija ċara u definittiva.  Naturalment, il-ftuħ tan-negozjati ma jimplikax li dawn ser
jintemmu. Ħadd ma jista' jbassar ir-riżultat finali tan-negozjati għas-sħubija. Imma l-iskop tal-ftuħ
tan-negozjati għandu jkun l-isħubija sħiħa.

Hu evidenti - u naf li dan il-punt ġie nnegozjat intensivament mas-Sur Erdogan - li l-ftuħ tan-
negozjati jimplika r-rikonoxximent ta' Ċipru mit-Turkija. Ser ikun hemm 25 pajjiż madwar il-
mejda, u fosthom kemm Ċipru kif ukoll it-Turkija.

Hu evidenti li jekk tinnegozja ma xi ħadd, b'hekk tkun qiegħed tirrikonoxxih.

Il-Parlament iddibatta b'mod estensiv il-pożizzjoni tiegħu. Matul dawn l-aħħar xhur, il-kwistjoni tat-
Turkija kważi xorbot l-enerġiji kollha tal-Parlament: konferenzi, żjarat - inklużi dawk tal-Prim
Ministru Erdogan u ta' Leyla Zana, rapporti indipendenti, żjarat ta' delegazzjonijiet fir-reġjun, smigħ
fuq id-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tal-bniedem�

Waqt iż-żjara tiegħi fit-Turkija skoprejt li kulħadd, mill-awtoritajiet sa l-avukati għad-drittijiet tal-
bniedem, mill-Patrijarka Grieg Ortodoss għall-mexxejja tat-trade unions - u nerġa' nisħaq, kulħadd
- kien qed jitlob biex jinfetħu n-negozjati.  Kien evidenti li l-prospett tas-sħubija hija l-forza
ewlenija li qed timbotta u li diġà hija garanti tar-riforma politika, soċjali u ekonomika.  Risposta
negattiva għal sħubija sħiħa iġġiegħel dan il-proċess jibda jimxi lura.

Min-naħa l-oħra, huwa bl-istess mod evidenti li l-biċċa xogħol biex it-Turkija tiddaħħal fl-Ewropa
hija waħda enormi, u m'inix konvint li n-nies kollha li ltqajt magħhom fit-Turkija għarfu
kompletament il-kobor ta' din il-biċċa xogħol.  Il-parti l-kbira tar-rapport tal-Parlament jikkonċerna
x'hemm bżonn isir wara li jinfetħu n-negozjati.  Jinħtieġ li l-Parlament jibni relazzjonijiet aktar mill-
qrib mas-soċjetà ċivili fit-Turkija.



Bullettin 21/12/2004 - MT - PE 352.185
7

Qed niġu wkoll affaċċati bil-biċċa xogħol ewlenija li nipprovdu lill-pubbliku Ewropew bl-
ispjegazzjonijiet politiċi neċessarji.  Jekk il-kwistjoni Turka tiġi pperċepita bħala Battalja ta'
Lepanto jew Assedju ta' Vjenna ġodda, mela m'aħna se naslu mkien.

Huwa għal din ir-raġuni li l-Parlament qiegħed jitlob li jiġi kkonsultat dwar kull proposta għal
sospensjoni tan-negozjati mat-Turkija. Jekk il-Parlament għandu parti deċiżiva fis-sħubija fl-aħħar
tan-negozjati, tkun ħaġa stramba li jiġi sempliċiment infurmat bid-deċiżjoni li tittieħed,
partikolarment minħabba l-ħtieġa li l-Parlament jiġi involut fil-ħidma biex dawn in-negozjati jiġu
spjegati lill-pubbliku ġenerali. Kif jista' l-Parlament jispjega deċiżjoni li lanqas biss kien involut
fiha?

Fl-aħħarnett,

Kofi Annan/Iraq

Nixtieq nirringrazja lill-Presidenza talli ħadet l-inizjattiva li tistieden lil Kofi Annann biex
jindirizzakom.  Sena ilu, il-Parlament laqgħu għaċ-ċerimonja ta' l-għoti tal-Premju Sakharov, u jien
nemmen illi issa għandu bżonn l-appoġġ tagħna. U lil dawk li attakkawh f'dawn l-aħħar ġimgħat
ngħidilhom li qabel tara t-tibna f'għajn ħaddieħor aħjar tara t-travu li hemm f'għajnejk jew kif
ngħidu bl-Ispanjol, "quien vive en una casa de cristal no debe tirar piedras" jew kif jgħidu bl-Ingliż,
"people who live in glass houses shouldn't throw stones", jew bil-Franċiż, "Qu'as tu à regarder la
paille qui est dans l'oeil de ton frère? Et la poutre que est dans ton oeil à toi, ne la vois-tu pas?"

Grazzi ħafna.

__________
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Konklużjonijiet tal-Presidenza

1. Il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew kienet preċeduta minn spjega mill-President tal-Parlament

Ewropew, is-Sur Josep Borrell, segwita bi skambju ta' fehmiet. Wara dan, il-Kunsill Ewropew

żamm laqgħa mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, is-Sur Kofi Annan.

2. Il-Kunsill Ewropew laqa' lill-President tal-Kummissjoni, is-Sur José Manuel Barroso.

Ikkongratulah dwar l-assunzjoni tal-mandat tal-Kulleġġ tiegħu u esprima x-xewqa tiegħu li

jaħdem mill-qrib mal-Kummissjoni l-ġdida.

3. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta l-punti li ġejjin

I. Tkabbir

II. It-Terroriżmu

III. Il-Qafas Finanzjarju 2007-2013: prinċipji u linji gwida

IV. Żona ta' Libertá, Sigurtá u Ġustizzja: l-Istrateġija ta' l-UE dwar id-Drogi 2005-2012

V. Affarijiet Esterni

VI. Kwistjonijiet oħra

o
o o

I.          TKABBIR

Ġenerali

4. Il-Kunsill Ewropew laqa' s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ippreżentati mill-Kummissjoni fis-6

ta' Ottubru 2004 lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew fir-Rapporti Regolari tagħha dwar il-

Bulgarija, ir-Rumanija u t-Turkija, id-Dokument Strateġiku dwar il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-

Kroazja, ir-Rakkomandazzjoni dwar it-Turkija u d-dokument dwar Kwistjonijiet li Jitqajmu

mill-Perspettiva tas-Sħubija tat-Turkija.
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5. Bl-adeżjoni ta' għaxar Stati Membri ġodda ma' l-Unjoni Ewropea miksuba b'suċċess, il-Kunsill

Ewropew esprima d-determinazzjoni tiegħu biex ikompli l-proċess li mpenja ruħu fih mal-

pajjiżi kandidati, u b'hekk jikkontribwixxi għall-prosperità, l-istabbilità, is-sigurtà u l-unità ta' l-

Ewropa. Marbut ma' dan, fakkar li l-kapaċità ta' l-Unjoni biex tassorbi membri ġodda, waqt li

żżomm il-momentum ta' integrazzjoni Ewropea, hi kunsiderazzjoni importanti fl-interess

ġenerali kemm ta' l-Unjoni kif ukoll tal-pajjiżi kandidati.

Il-Bulgarija

6. Il-Kunsill Ewropew fakkar li kull kapitolu mhux konkluż fin-negozjati ta' l-adeżjoni mal-

Bulgarija kien ġie magħluq proviżorjament iktar kmieni fl-2004. Laqa' t-twettiq b'suċċess ta'

dawn in-negozjati mal-Bulgarija fl-14 ta' Diċembru 2004 u għaldaqstant jistenna bil-ħerqa li

jilqagħha bħala membru minn Jannar 2007.

7. Wara li nnota debitament il-valutazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti mill-

Kummissjoni, il-Kunsill Ewropew ikkunsidra li l-Bulgarija ser tkun tista' tassumi l-obbligi

kollha tas-sħubija fiż-żmien previst ta' l-adeżjoni tagħha, bil-kondizzjoni li tkompli bl-isforzi

tagħha għal dak il-għan u twettaq b'suċċess u debitament ir-riformi u l-impenji kollha meħtieġa

meħuda fl-oqsma kollha ta' l-acquis. Klawżoli ta' salvagwardja ser jipprovdu għal miżuri biex

jiġu trattati problemi serji li jistgħu jqumu qabel l-adeżjoni jew fit-tliet snin wara l-adeżjoni.

8. L-Unjoni Ewropea tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib tat-tħejjijiet u l-kisbiet tal-Bulgarija,

inkluża l-implimentazzjoni effettiva tal-impenji meħuda fl-oqsma kollha ta' l-acquis u b'mod

partikolari l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni; għal dan l-għan il-Kummissjoni tkompli

tissottometti rapporti annwali dwar il-progress tal-Bulgarija lejn l-adeżjoni, flimkien ma'

rakkomandazzjonijiet jekk xieraq.

9. Waqt li antiċipa t-twettiq b'suċċess mill-Bulgarija tat-tħejjijiet tagħha għall-adeżjoni ma' l-

Unjoni, il-Kunsill Ewropew sejjaħ għall-finalizzazzjoni tat-Trattat ta' l-Adeżjoni mal-Bulgarija

u r-Rumanija bil-ħsieb ta' l-iffirmar tiegħu f'April 2005 fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-Kunsill ta' l-

Affarijiet Ġenerali u Relazzjonijiet Esterni, bil-kondizzjoni li l-Parlament Ewropew jkun ta l-

kunsens tiegħu.
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Ir-Rumanija

10. Il-Kunsill Ewropew innota b'sodisfazzjon li minħabba progress magħmul mir-Rumanija fl-

implimentazzjoni ta' l-acquis u l-impenji meħuda b'mod partikolari fir-rigward tal-Ġustizzja u l-

Affarijiet Interni u l-Kompetizzjoni, hu possibbli li jingħalqu formalment il-kapitoli kollha li

għadhom mhux konklużi ma' dan il-kandidat fl-14 ta' Diċembru 2004 u għaldaqstant jistenna

bil-ħerqa li jilqagħha bħala membru minn Jannar 2007.

11. Wara li nnota debitament il-valutazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti mill-

Kummissjoni, il-Kunsill Ewropew ikkunsidra li r-Rumanija ser tkun tista' tassumi l-obbligi

kollha tas-Sħubija fiż-żmien previst għall-adeżjoni tagħha, bil-kondizzjoni li tkompli bl-

isforzi tagħha għal dak il-għan u twettaq b'suċċess u debitament ir-riformi u l-impenji kollha

meħtieġa meħuda fl-oqsma kollha ta' l-acquis, b'mod partikolari l-impenji importanti fir-

rigward tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, tal-Kompetizzjoni u ta' l-Ambjent. Klawżoli ta'

salvagwardja ser jipprovdu għal miżuri biex jiġu trattati problemi serji li jistgħu jqumu, skond

ma jkun il-każ, qabel l-adeżjoni jew fit-tliet snin wara l-adeżjoni, b'mod partikolari fl-oqsma

tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u l-Kompetizzjoni kif ukoll ta' l-Ambjent.

12. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib tat-tħejjijiet u l-kisbiet tar-

Rumanija, inkluża l-implimentazzjoni effettiva ta' l-impenji meħuda fl-oqsma kollha ta' l-

acquis u b'mod partikolari fl-oqsma tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, il-Kompetizzjoni u l-

Ambjent; għal dan l-għan il-Kummissjoni ser tkompli tissottometti rapporti annwali dwar il-

progress tar-Rumanija lejn l-adeżjoni, flimkien ma' rakkomandazzjonijiet jekk xieraq.

13. Waqt li antiċipa t-twettiq b'suċċess mir-Rumanija tat-tħejjijiet tagħha għall-adeżjoni ma' l-

Unjoni, il-Kunsill Ewropew sejjaħ għall-finalizzazzjoni tat-Trattat ta' l-Adeżjoni mal-

Bulgarija u r-Rumanija bil-ħsieb ta' l-iffirmar tiegħu f'April 2005 fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-

Kunsill ta' l-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet Esterni, bil-kondizzjoni li l-Parlament

Ewropew ikun ta l-kunsens tiegħu.

Il-Kroazja

14. Il-Kunsill Ewropew innota b'sodisfazzjon il-progress magħmul mil-Kroazja fit-tħejjija għall-

ftuħ tan-negozjati ta' l-adeżjoni.
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15. Waqt li afferma mill-ġdid il-konklużjonijiet tiegħu ta' Ġunju 2004, ħeġġeġ lill-Kroazja tieħu l-

passi meħtieġa għal koperazzjoni sħiħa ma' l-ICTY u tenna li l-akkużat li għad baqa' għandu

jiġi lokalizzat u trasferit lill-Aja mill-iktar fis possibbli.

16. Stieden lill-Kummissjoni tippreżenta lill-Kunsill proposta għal qafas għal negozjati mal-

Kroazja, wara li jittieħed kont sħiħ ta' l-esperjenza tal-ħames tkabbir. Talab lill-Kunsill biex

jaqbel dwar dak il-qafas bil-ħsieb li jinfetħu n-negozjati għall-adeżjoni fis-17 ta' Marzu 2005

bil-kondizzjoni li jkun hemm koperazzjoni sħiħa ma' l-ICTY.

It-Turkija

17. Il-Kunsill Ewropew fakkar il-konklużjonijiet preċedenti tiegħu rigward it-Turkija, li fihom

f'Helsinki, qabel li t-Turkija kienet stat kandidat destinat li jissieħeb fl-Unjoni abbażi ta' l-

istess kriterji applikati għall-istati kandidati l-oħra u, sussegwentement, ikkonkluda li, kieku

kellu jiddeċiedi fil-laqgħa tiegħu ta' Diċembru 2004, abbażi ta' rapport u rakkomandazzjoni

mill-Kummissjoni, li t-Turkija tissodisfa l-kriterji politiċi ta' Kopenagen, l-Unjoni Ewropea

tiftaħ negozjati għall-adeżjoni mat-Turkija mingħajr dewmien.

18. Il-Kunsill Ewropew laqa' l-progress deċiżiv magħmul mit-Turkija fil-proċess estensiv ta'

riforma u esprima l-fiduċja tiegħu li t-Turkija ser issostni dak il-proċess ta' riforma. Barra

minn hekk, jistenna li t-Turkija twettaq b'mod attiv l-isforzi tagħha biex iġġib fis-seħħ is-sitt

punti speċifiċi ta' leġislazzjoni identifikati mill-Kummissjoni. Sabiex tiġi żgurata l-

irriversibbiltà tal-proċess ta' riforma politika u l-implimentazzjoni sħiħa, effettiva u

komprensiva tiegħu, notevolment fir-rigward tal-libertajiet fundamentali u tar-rispett sħiħ tad-

drittijiet tal-bniedem, dak il-proċess ikompli jkun soġġett għal monitoraġġ mill-qrib mill-

Kummissjoni, li hi mistiedna tkompli tirrapporta b'mod regolari dwaru lill-Kunsill, waqt li

tittratta l-punti kollha ta' tħassib identifikati fir-rapport u r-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni ta' l-2004, inkluż l-implimentazzjoni ta' politika ta' tolleranza żero relatata mat-

tortura u t-trattament ħażin. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-

progress tar-riformi politiċi abbażi ta' Sħubija għall-Adeżjoni li tistabbilixxi prijoritajiet għall-

proċess ta' riforma.
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19. Il-Kunsill Ewropew laqa' d-deċiżjoni tat-Turkija li tiffirma l-Protokoll rigward l-adattament

tal-Ftehim ta' Ankara, b'kont meħud ta' l-adeżjoni ta' l-għaxar Stati Membri ġodda.

Fid-dawl ta' dan, laqa' d-dikjarazzjoni tat-Turkija li "il-Gvern Tork jikkonferma li hu lest
jiffirma l-Protokoll dwar l-adattament tal-Ftehim ta' Ankara qabel il-bidu effettiv tan-
negozjati ta' l-adeżjoni u wara li jintlaħaq ftehim dwar u jiġu finalizzati l-adattamenti li huma
meħtieġa bil-ħsieb tas-sħubija attwali ta' l-Unjoni Ewropea".

20. Il-Kunsill Ewropew, waqt li saħaq dwar il-ħtieġa għal impenn inekwivokabbli lejn

relazzjonijiet tajba bejn ġirien, laqa' t-titjib fir-relazzjonijiet tat-Turkija mal-ġirien tagħha u r-

rieda tagħha biex tkompli taħdem ma' l-Istati Membri konċernati lejn riżoluzzjoni ta' disputi

pendenti dwar il-fruntieri, b'konformità mal-prinċipju ta' soluzzjoni paċifika ta' disputi skond

il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Skond il-konklużjonijiet preċedenti tiegħu, notevolment dawk

ta' Helsinki dwar din il-kwistjoni, il-Kunsill Ewropew irreveda s-sitwazzjoni relatata ma'

disputi pendenti u laqa' l-kuntatti esplorattivi għal dan il-għan. F'dan ir-rigward afferma mill-

ġdid il-fehma tiegħu li disputi mhux solvuti, li jista' jkollhom riperkussjonijiet fuq il-proċess

ta' l-adeżjoni, għandhom jekk meħtieġ jitressqu quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja

biex jiġu solvuti. Il-Kunsill Ewropew għandu jinżamm infurmat bil-progress miksub li ser

jirrevedi kif xieraq.

21. Il-Kunsill Ewropew innota r-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Ewropew fil-15 ta'

Diċembru 2004.

22. Il-Kunsill Ewropew laqa' l-adozzjoni tas-sitt testi ta' leġislazzjoni identifikati mill-

Kummissjoni. Iddeċieda li, fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq u tar-rapport u r-rakkomandazzjoni

tal-Kummissjoni, it-Turkija tissodisfa b'mod suffiċjenti l-kriterji politiċi ta' Kopenħagen biex

jinfetħu negozjati ta' adeżjoni bil-kondizzjoni li ddaħħal fis-seħħ dawn it-testi speċifiċi ta'

leġislazzjoni.

Stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Kunsill proposta għal qafas għal negozjati mat-
Turkija, abbażi ta' dak stabbilit fil-paragrafu 23. Talab lill-Kunsill sabiex jiftiehem dwar dak
il-qafas bil-ħsieb li jinfetħu n-negozjati fit-3 ta' Ottubru 2005.
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Qafas għal negozjati

23. Il-Kunsill Ewropew qabel li negozjati għall-adeżjoni ma' stati kandidati individwali jkunu

bbażati fuq qafas għal negozjati. Kull qafas, li jkun stabbilit mill-Kunsill fuq proposta mill-

Kummissjoni, wara li jittieħed kont ta' l-esperjenza tal-ħames proċess ta' tkabbir u ta' l-acquis

li qed jevolvi, ser jittratta l-elementi li ġejjin, skond il-merti proprji u s-sitwazzjonijiet u l-

karatteristiċi speċifiċi ta' kull stat kandidat:

•  Bħal fin-negozjati preċedenti, is-sostanza tan-negozjati, li tkun immexxija f'Konferenza

Intergovernattiva bil-parteċipazzjoni ta' l-Istati Membri kollha min-naħa waħda u l-Istat

kandidat min-naħa l-oħra, fejn deċiżjonijiet jeħtieġu l-unanimità, titqassam f'numru ta' kapitoli,

kull wieħed minnhom ikopri qasam ta' politika speċifiku. Il-Kunsill, li jaġixxi b'unanimità fuq

proposta mill-Kummissjoni, ser jistabbilixxi livelli mitluba għall-għeluq proviżorju u, fejn

xieraq, għall-ftuħ ta' kull kapitolu; skond il-kapitolu kkonċernat, dawn il-livelli mitluba ser

jirreferu għal allinjament leġislattiv u track record sodisfaċenti ta' l-implimentazzjoni ta' l-

acquis kif ukoll għal obbligi li joħorġu minn relazzjonijiet kontrattwali ma' l-Unjoni Ewropea.

•  Perijodi transitorji twal, derogi, arranġamenti speċifiċi jew klawżoli ta' salvagwardja

permanenti, jiġifieri klawżoli li huma disponibbli b'mod permanenti bħala bażi għal miżuri ta'

salvagwardja, jistgħu jiġu kkunsidrati. Il-Kummissjoni ser tinkludi dawn, kif xieraq, fil-proposti

tagħha għal kull qafas, għal oqsma bħal-libertà ta' moviment ta' persuni, linji politiċi strutturali

jew l-agrikoltura. Barra minn hekk, il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet rigward l-istabbiliment

eventwali tal-libertà ta' moviment ta' persuni għandu jippermetti rwol massimu għall-Istati

Membri individwali. Arranġamenti jew salvagwardji transitorji għandhom jiġu riveduti rigward

l-impatt tagħhom fuq il-kompetizzjoni jew il-funzjonament tas-suq intern.

•  Jenħtieġ li jkun hemm provvediment għall-aspetti finanzjarji ta' l-adeżjoni ta' stat kandidat fil-

Qafas Finanzjarju applikabbli. B'hekk, negozjati ta' adeżjoni li għad iridu jinfetħu ma' kandidati

li l-adeżjoni tagħhom jista' jkollha konsegwenzi finanzjarji sostanzjali jistgħu jiġu konklużi biss

wara l-istabbiliment tal-Qafas Finanzjarju għall-perijodu mill-2014 flimkien ma' riformi

finanzjarji konsegwenzjali possibbli.
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•  L-għan kondiviż tan-negozjati huwa l-adeżjoni.

Dawn in-negozjati huma proċess miftuħ, li r-riżultat tiegħu ma jistax jiġi garantit minn

qabel.

Filwaqt li jittieħed kont tal-kriterji kollha ta' Kopenħagen, jekk l-Istat Kandidat mhux

f'posizzjoni li jassumi b'mod sħiħ l-obbligi kollha ta' sħubija jrid jiġi żgurat li l-Istat

Kandidat ikkonċernat ikun marbut b'mod sħiħ ma' l-istrutturi Ewropej permezz ta' l-

iktar rabta soda possibbli."

•  Fil-każ ta' infrazzjoni serja u persistenti fi stat kandidat tal-prinċipji ta' libertà, demokrazija,

rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt li fuqhom hi

bbażata l-Unjoni, il-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq talba ta' terz mill-Istati

Membri, tirrakkomanda s-sospensjoni tan-negozjati u tipproponi l-kondizzjonijiet għal

tkomplija eventwali. Il-Kunsill ser jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata dwar tali

rakkomandazzjoni, wara li jkun sema' l-istat kandidat, jekk jissospendi n-negozjati u dwar il-

kondizzjonijiet għat-tkomplija tagħhom. L-Istati Membri ser jaġixxu fil-KIG skond id-deċiżjoni

tal-Kunsill, mingħajr preġudizzju għall-ħtieġa ġenerali għall-unanimità fil-KIG. Il-Parlament

Ewropew ser jiġi infurmat.

•  B'mod parallel għan-negozjati ta' l-adeżjoni, l-Unjoni għandha timpenja ruħha ma' kull stat

kandidat fi djalogu politiku u kulturali intensiv. Bl-għan li jissaħħaħ il-fehim reċiproku billi

jinġiebu flimkien in-nies, dan id-djalogu inklussiv ikun jinvolvi wkoll is-soċjetà ċivili.

IT-TERRORIŻMU

24. Il-Kunsill Ewropew tenna d-determinazzjoni soda tiegħu li jiġġieled it-theddida terrosistika

kontinwa permezz ta' approċċ komprensiv u integrat li jirrinforza koperazzjoni kemm interna

kif ukoll internazzjonali, skond il-prinċipji li fuqhom hi bbażata l-Unjoni Ewropea.

25 Id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet fundamentali m'għandhomx jitħallew jiġu mdgħajjfa

mit-terroriżmu. Sforzi biex jiġi miġġieled it-terroriżmu jenħtieġ li jirrispettaw id-drittijiet tal-

bniedem u l-libertajiet fundamentali. Il-Kunsill Ewropew saħaq l-importanza tal-promozzjoni

ta' rispett bbażat fuq valuri universali, tolleranza, djalogu bejn nies ta' fidi differenti u bejn

kultura u oħra u parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà.
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26. Il-Kunsill Ewropew tenna l-konvinzjoni tiegħu li sabiex tkun effettiva fil-perijodu fit-tul ir-

risposta ta' l-Unjoni għat-terroriżmu għandha tittratta l-kawżi bażiċi tat-terroriżmu. Ir-

radikalizzazzjoni u r-reklutaġġ terroristiku jistgħu jkunu marbutin b'mod strett. Il-Kunsill

Ewropew għamel sejħa lill-Kunsill biex jistabbilixxi strateġija għall-perijodu fit-tul u pjan ta'

azzjoni fuq iż-żewġ kwistjonijiet sa Ġunju 2005, waqt li jibni fuq ir-rapport dwar ir-reklutaġġ

adottat reċentement mill-Kunsill. Stieden lis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli u lill-

Kummissjoni biex jissottomettu proposti għal dan l-effett.

27. Il-Kunsill Ewropew sejjaħ għal implimentazzjoni minnufih tal-miżuri identifikati fil-

Programm ta' l-Aja dwar it-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja rilevanti għall-ġlieda

kontra t-terroriżmu.

B'mod partikolari, l-iskambju ta' informazzjoni bejn servizzi relatati mal-ġlieda kontra t-
terroriżmu għandu jittejjeb.
Wara li jittieħed kont tax-xogħol li qed isir, il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni
tippreżenta proposti bbażati fuq il-prinċipju tad-disponibbilità ta' informazzjoni skond il-
Programm ta' l-Aja.

28. Il-Kunsill Ewropew laqa' l-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE rivedut u rapporti addizzjonali ppreżentati

mis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra t-

terroriżmu u l-progress magħmul minn Ġunju 2004, li għandu jwassal għal riżultati konkreti

oħra kif muri f'dawn il-kontributi, notevolment:

•  l-infurzar mill-ġdid ta' koperazzjoni prattika u operattiva notevolment permezz ta' l-Europol u t-

Task Force tal-Kapijiet tal-Pulizija; skambju aħjar ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

Europol u l-Eurojust; skambju ta' data ma' l-Interpol dwar passaporti mitlufa jew misruqa;

valutazzjonijiet ta' peers fi 15-il Stat Membru ta' l-istrutturi nazzjonali dwar il-ġlieda kontra t-

terroriżmu li għandhom jiġu kompletati sal-25 ta' Settembru 2005. L-Istati Membri huma

msejħa jirrapportaw dwar l-implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet immirati lejn it-tisħiħ ta'

dawn l-istrutturi;

•  dwar koperazzjoni ġudizzjarja: skambju mtejjeb ta' informazzjoni minn reġistri kriminali (li

għandu jiġi żviluppat iżjed sa l-aħħar ta' l-2005 abbażi tal-White Paper tal-Kummissjoni);

progress dwar iż-zamma ta' data dwar it-telekomunikazzjonijiet u l-Mandat Ewropew ta' l-

Evidenza (li t-tnejn għandhom jiġu miftiehma fl-2005). Il-Kunsill Ewropew jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta proposti għal Program Ewropew ta' Protezzjoni - mill-aktar fis

possibbli - biex jiġu protetti u assistiti vittmi tat-terroriżmu kif ukoll xhieda f'każijiet ta'

terroriżmu;
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•  fir-rigward ta' sigurtà fil-fruntieri u tad-dokumenti: is-sigurtà msaħħa ta' passaporti ta' l-UE bl-

inklużjoni ta' data bijometrika (xbieha tal-wiċċ u marki tas-swaba') u l-istabbiliment ta'

Aġenzija Ewropea għall-Fruntieri ( li għandha tkun operattiva sa Mejju 2005);

•  dwar koperazzjoni fir-rigward ta' tagħrif sigriet, ir-rabtiet stabbiliti bejn il-Grupp Kontra t-

Terroriżmu u ċ-Ċentru ta' Sitwazzjoni ta' l-UE li ġie infurzat mill-ġdid u li sa mill-1 ta' Jannar

2005 ser jipprovdi lill-Kunsill bi valutazzjonijiet strateġiċi ta' theddid bbażati fuq tagħrif sigriet

mis-servizzi nazzjonali; u l-iskambju mtejjeb ta' informazzjoni ma' l-Europol. Il-Kunsill

Ewropew stieden lis-SĠ/RGħ biex jirrapporta dwar il-progress, inkluża koperazzjoni msaħħa

bejn is-servizzi tal-pulizija u tas-sigurtà, ukoll f'konnessjoni mas-SitCen;

•  miżuri biex jiġi miġġieled il-finanzjament tat-terroristi, notevolment ftehim dwar kontrolli tal-

flus kontanti deħlin u ħerġin mill-Unjoni u dwar it-tielet Direttiva tal-Money Laundering; l-aħjar

prattiki fl-implimentazzjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji kontra terroristi u l-organizzazzjonijiet

tagħhom; u d-dokument strateġiku ġenerali ppreżentat mis-SĠ/RGħ u l-Kummissjoni. B'mod

partikolari, il-Kummissjoni hi mistiedna tippreżenta lill-Kunsill mill-aktar fis possibbli proposti

biex jiġi prevenut l-użu ħażin ta' organizzazzjonijiet karitatevoli għall-finanzjament tat-

terroriżmu u l-Istati Membri huma mħeġġa jippreżentaw ismijiet magħrufa ta' individwi u

gruppi għall-inklużjoni fil-lista ta' l-Unjoni Ewropea għall-iffriżar ta' assi, li b'hekk

jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' l-efikaċja tas-sistema ta' sanzjonijiet;

•  konklużjonijiet dwar it-tisħiħ tal-kapaċità tal-protezzjoni ċivili dwar il-prevenzjoni, il-livell ta'

preparazzjoni u r-risposta għal attakki terroristiċi u l-istabbiliment ta' Programm ta' Solidarjetà

rigward il-konsegwenzi ta' theddid u attakki terroristiċi Valutazzjoni oħra tal-kapaċijiet li l-Istati

Membri jistgħu jagħmlu disponibbli lill-Mekkaniżmu ta' Protezzjoni Ċivili fil-każ ta' attakk hi

meħtieġa sa Ġunju 2005, kif ukoll valutazzjoni u żviluppi oħra tal-kapaċitajiet ta' protezzjoni

ċivili, inklużi eżerċizzji konġunti u kordinazzjoni ta' l-informazzjoni pubblika, u disponibbilità

mtejba ta' riżorsi mediċi.  Programm Ewropew għall-protezzjoni ta' infrastruttura kritika b'effetti

potenzjali transkonfini għandhom jiġu stabbiliti qabel l-aħħar ta' l-2005;
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•  progress fil-linji politiċi esterni permezz ta' klawżoli kontra t-terroriżmu fi ftehim ma' pajjiżi

terzi li għandhom isiru operattivi mill-iktar fis possibbli; fil-qafas ta' koperazzjoni transatlantika

intensifikata, l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni UE-SU ta' l-2004 dwar il-ġlieda kontra t-

terroriżmu; il-qafas konċettwali u l-punti ta' azzjoni dwar id-dimensjoni PESD tal-ġlieda kontra

t-terroriżmu; u t-tisħiħ tal-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi ta' prijorità permezz ta' djalogu u

assistenza kif ukoll it-trawwim ta' koperazzjoni reġjonali. Il-Kunsill u l-Kummissjoni huma

msejħa jistabbilixxu network ta' esperti nazzjonali biex iwieġbu għal talbiet għal assistenza

teknika minn pajjiżi terzi.

29. Il-Kunsill Ewropew ħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jimplimentaw b'mod effettiv fuq

bażi ta' priorità l-miżuri miftiehma mill-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet internazzjonali

oħra rilevanti, u ħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jkomplu bl-isforzi tagħhom biex

jimplimentaw il-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE u jirrispettaw it-termini perentorji tiegħu.

30. Il-Kunsill Ewropew talab lis-Segretarjat-Ġenerali tal-Kunsill, flimkien mal-Kummissjoni,

biex jissottomettu rapport tal-progess sussegwenti li jinkludi kwalunkwe rakkomandazzjoni li

jixtiequ jagħmlu dwar it-titjib ta' rizultati u/jew sforzi u inizjattivi addizzjonali f'Ġunju 2005.

III.     IL-QAFAS FINANZJARJU 2007-2013

Prinċipji u Linji Gwida

31. Il-Kunsill Ewropew ħa nota tar-Rapport dwar il-Progress tal-Presidenza dwar ix-xogħol

intensiv magħmul fuq il-proposti dwar il-Qafas Finanzjarju 2007-2013 tal-Kummissjoni,

inklużi l-Ftehim Interistituzzjonali/flessibiltà u r-riżorsi proprji.

32. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-Qafas Finanzjarju l-ġdid, li għandu jiġi miftiehem

f�negozjati komprensivi, għandu jipprovdi l-mezzi finanzjarji meħtieġa sabiex ikunu jistgħu

jiġu trattati b�mod effettiv u ekwu sfidi futuri, inklużi dawk li jirriżultaw minn disparitajiet fil-

livelli t' żvilupp fl-Unjoni mkabbra. Linji politiċi miftiehma skond it-Trattat għandhom ikunu

konsistenti mal-prinċipji ta' sussidjarjetà, proporzjonalità u solidarjetà.  Għandhom ukoll

jipprovdu valur miżjud. Jenħtieġ li l-infiq għal oqsma individwali ta� politika jitqies fil-

kuntest tal-livell globali ta� infiq, u jenħtieġ li tali infiq jitqies fil-kuntest tan-negozjati globali

inkluża l-kwistjoni tar-riżorsi proprji.



Konklużjonijiet tal-Presidenza  � Brussel, 16/17 ta' Diċembru 2004

Bullettin 21/12/2004 - MT - PE 352.185
18

33. Il-Qafas Finanzjarju li ġej għandu juri l-isforzi determinati lejn dixxiplina tal-budget fl-oqsma

ta' politika kollha fi ħdan kuntest ġenerali ta� konsolidazzjoni tal-budget fl-Istati Membri. Dan

l-għan ser jiġi żgurat b'mod partikolari billi tinżamm demarkazzjoni stretta bejn oqsma

wiesgħa ta� politika u proporzjon ibbilanċjat ta� impenji għal ħlasijiet. Billi miżuri eżistenti

biex tiġi żgurata flessibiltà tal-budget ħadmu sew, f�dan l-istadju arranġamenti addizzjonali

ta� flessibiltà m�humiex meqjusa meħtieġa.

34. Il-Kunsill Ewropew approva l-proposta tal-Kummissjoni biex jinżamm il-limitu massimu

għar-riżorsi proprji fil-livell attwali ta� 1,24% tal-GNI ta� l-UE. Il-Kunsill Ewropew ħa nota

tal-preżentazzjoni mill-Kummissjoni tar-rapport dwar l-operat tas-sistema ta' riżorsi proprji

kif ukoll tal-proposta biex jiġi introdott mekkaniżmu ta' korrezzjoni ġeneralizzat, fid-dawl

tad-diversi posizzjonijiet espressi sa issa. Għamel sejħa lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex

ikomplu jeżaminaw il-kwistjonijiet kollha li jitqajmu f�dan ir-rigward, inkluża s-

simplifikazzjoni possibbli tas-sistema.

35. Il-Presidenza li jmiss f'koperazzjoni mal-Kummissjoni hi mistiedna biex tkompli b�mod attiv

ix-xogħol lejn l-istabbiliment tal-Qafas Finanzjarju li ġej. Xogħol ieħor fuq il-Qafas

Finanzjarju għandu jieħu kont sħiħ tal-firxa ta� posizzjonijiet ta� l-Istati Membri dwar il-

proposti tal-Kummissjoni u r-Rapport dwar il-Progress inklużi l-moduli u l-kwistjonijiet

involuti u jikkonforma mal-kalendarju tal-Programm Strateġiku Pluriennali, inkluż l-għan li

jintlaħaq ftehim politiku sa Ġunju 2005.

36. Il-Presidenza li jmiss hija barra minn hekk mistiedna biex tieħu l-passi kollha meħtieġa biex

tistabbilixxi kuntatti xierqa mal-Parlament Ewropew.
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IV.     ŻONA TA� LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA

L-istrateġija ta' l-UE dwar id-Drogi 2005-2012

37. Il-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija dwar id-Drogi 2005-2012, li ser tiġi inkluża fil-

Programm ta� l-Aja. L-Istrateġija ser tkun strument ċentrali biex jiġu kkonfrontati b�mod

effettiv l-użu u t-traffikar tad-drogi bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta� protezzjoni tas-saħħa,

il-benesseri u l-koeżjoni soċjali, kif ukoll livell għoli ta� sigurtà għall-pubbliku ġenerali. Il-

Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Kunsill proposta għal Pjan ta�

Azzjoni għall-implimentazzjoni ta� l-Istrateġija fl-2005-2008 bil-ħsieb ta� l-adozzjoni tiegħu

mill-Kunsill kmieni fl-2005 u biex tħejji valutazzjoni ta� l-implimentazzjoni tiegħu fl-2008.

Politika ta� integrazzjoni ta� l-immigranti

38. Waqt li fakkar il-konklużjonijiet tiegħu ta� Ġunju 2003 u Novembru 2004, il-Kunsill

Ewropew laqa� l-istabbiliment ta� prinċipji bażiċi komuni għall-politika ta� integrazzjoni ta� l-

immigranti ta� l-Istati Membri. Dawn għandhom ikunu l-bażi ta� qafas komprensiv dwar l-

integrazzjoni ta� l-immigranti, wara li jittieħed kont tad-diversità legali, politika, ekonomika,

soċjali u kulturali ta� l-Istati Membri. Jeħtieġ li jiġu żviluppati fid-dawl ta� esperjenzi

kondiviżi. Il-Kunsill Ewropew innota li linji politiċi effettivi ta� integrazzjoni u l-iskambju ta�

l-aħjar prattiċi fi ħdan l-Unjoni jistgħu jikkontribwixxu għal dan, u f�dan ir-rigward laqa� r-

riżultat tal-Konferenza Ministerjali dwar l-integrazzjoni li tat attenzjoni speċjali liż-żgħażagħ

suxxettibbli għal influwenzi radikali.

39. Barra minn hekk il-Kunsill Ewropew laqa� r-riżultat tal-Konferenza Ministerjali dwar il-

Politika Urbana u għaraf l-importanza ta� żoni urbani għall-promozzjoni ta� l-inklużjoni

soċjali.

V.       AFFARIJIET ESTERNI

40. Il-Kunsill Ewropew tenna l-impenn tiegħu lejn l-Istrateġija Ewropea ta� Sigurtà, li adotta sena

ilu. Abbażi ta� l-orjentazzjonijiet tagħha, l-Unjoni żiedet b�suċċess il-kapaċità tagħha li

tagħmel impatt fuq skala globali. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Presidenza li jmiss biex

tkompli timplimenta l-Istrateġija f�koperazzjoni mar-Rappreżentant Għoli u mal-Kummissjoni

u biex tintegra l-orjentazzjonijiet tagħha fil-linji politiċi Ewropej kollha rilevanti.
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It-trattament ta� tħassib prinċipali

41. Il-Kunsill Ewropew approva r-rapport dwar l-implimentazzjoni ta� l-Istrateġija ta� l-UE dwar

il-Proliferazzjoni ta� l-Armi tal-Qerda tal-Massa (WMD) u nnota l-progress f�dan ir-rigward

fir-relazzjonijiet ma� pajjiżi terzi u l-koperazzjoni ma� l-IAEA u ma� l-OPCW. Afferma mill-

ġdid l-impenn tiegħu li juża l-istrumenti kollha għad-disposizzjoni tiegħu kontra t-theddida

tal-proliferazzjoni tad-WMD u l-mezzi ta� kunsinna tagħhom.

42. Il-Kunsill Ewropew laqa� l-ftehim li ntlaħaq ma� l-Iran fil-15 ta� Novembru fir-rigward tal-

kwistjonijiet nukleari u l-koperazzjoni futura, wara negozjati ma� Franza, il-Ġermanja u r-

Renju Unit sostnuti mir-Rappreżentant Għoli. Saħaq li s-sostenn tas-sospensjoni sħiħa ta� l-

attivitajiet kollha relatati ma� l-arrikkiment u dawk ta� ipproċessar mill-ġdid kien essenzjali

biex jitkompla l-proċess globali. Sostna sforzi oħra bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar

arranġament għal perijodu fit-tul. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma l-konklużjonijiet tiegħu tal-

5 ta� Novembru 2004 dwar it-tkomplija tan-negozjati dwar Ftehim Kummerċjali u ta�

Koperazzjoni wara verifika reċenti ta� sospensjoni. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma r-rieda ta'

l-Unjoni li tesplora modi biex tiżviluppa iktar il-koperazzjoni politika u ekonomika ma' l-Iran,

wara azzjoni mill-Iran biex jittratta oqsma oħra ta' tħassib ta' l-UE fir-rigward tal-ġlieda

kontra t-terroriżmu, id-drittijiet tal-bniedem u l-approċċ ta' l-Iran għall-Proċess ta' Paċi fil-

Lvant Nofsani.

43. Il-Kunsill Ewropew afferma mill-ġdid l-għan tiegħu ta� Iraq bħala pajjiż sigur, unifikat,

prosperu u demokratiku, li ser jaħdem b�mod kostruttiv mal-ġirien tiegħu u mal-komunità

internazzjonali biex jintlaħqu l-isfidi komuni. Tenna d-determinazzjoni tiegħu li jsostni l-

awtoritajiet u l-poplu ta� l-Iraq, i.a. permezz ta� sostenn għall-elezzjonijiet, finanzjament tal-

protezzjoni tan-NU, assistenza għar-rikostruzzjoni, tisħiħ tas-settur tal-ġustizzja kriminali u

promozzjoni tar-rispett ta� l-istat tad-dritt, u żvilupp tal-koperazzjoni politika u kummerċjali

ma� l-Iraq. Il-Kunsill Ewropew esprima s-sostenn sħiħ ta� l-UE għall-proċess ta� transizzjoni

politika li jwassal għal Gvern Iraqi maħtur b�mod demokratiku u kostituzzjonali kif stabbilit

fir-Riżoluzzjoni 1546 tal-Kunsill ta� Sigurtà tan-NU. Enfasizza l-importanza ta� proċess

politiku wiesa� u inklużiv għall-elezzjonijiet ġenerali f�Jannar 2005.
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44. Il-Kunsill Ewropew ikkongratula lill-President Karzai għall-inawgurazzjoni tiegħu u laqa� l-

impenn tiegħu li jkompli r-riforma demokratika, u saħaq l-impenn għal perijodu fit-tul ta� l-

UE għar-rikostruzzjoni, l-iżvilupp u l-istabilizzazzjoni ta� l-Afganistan. L-UE ser tkompli

tagħti sostenn lill-proċess attwali ta� demokratizzazzjoni, inklużi l-elezzjonijiet parlamentari u

lokali tas-sena d-dieħla, l-isforzi kontra n-narkotiċi, ir-riforma ġudizzjarja u tas-settur tas-

sigurtà u d-Diżarmament, id-Demobilizzazzjoni u r-Reintegrazzjoni.

Il-bini ta� rabtiet aktar b'saħħithom mal-ġirien tagħna

45. Il-Kunsill Ewropew afferma mill-ġdid l-impenn tiegħu għall-implimentazzjoni sħiħa ta� l-

aġenda ta� Tessaloniki, li tisħaq li l-futur tal-pajjiżi tal-Balkani huwa fi ħdan l-Unjoni

Ewropea. Il-laqgħat ministerjali reċenti tal-Forum UE-Balkani tal-Punent servew għall-

valutazzjoni tal-progress li ntlaħaq u biex jiġu identifikati l-isfidi li ġejjin. Il-Kunsill Ewropew

saħaq li l-progress ta� kull pajjiż lejn l-integrazzjoni Ewropea jiddependi fuq l-isforzi tiegħu

stess biex jilħaq il-kriterji ta� Kopenħagen u l-kondizzjonijiet tal-Proċess ta� Stabilizzazzjoni u

Assoċjazzjoni, b�mod partikolari dwar kwistjonijiet ċentrali bħad-demokrazija, l-istat tad-

dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta� persuni li jappartjenu għal

minoritajiet u l-koperazzjoni sħiħa ma� l-ICTY. Barra minn hekk, f�dan il-proċess il-

koperazzjoni reġjonali ser tibqa� element essenzjali tal-politika ta� l-UE.

46. Il-Kunsill Ewropew innota b'sodisfazzjon il-progress magħmul fil-qafas tal-Politika Ewropea

dwar Pajjiżi Ġirien (ENP). L-ewwel sensiela ta� Pjanijiet ta� Azzjoni mħejjija flimkien mal-

Ġordan, il-Marokk, it-Tuniżija, il-Moldova, l-Ukraina, l-Iżrael u l-Awtorità Palestinjana ġew

iffinalizzati b�suċċess. Fir-rigward ta� l-Ukraina, il-Kunsill Ewropew tenna l-importanza

suprema ta� elezzjonijiet ħielsa u ġusti, kif rifless fil-pjan ta� azzjoni. Laqa� l-ftehim li ntlaħaq

mill-Kunsill dwar il-kontenut tal-pjan ta� azzjoni li ser jintbagħat lill-Kunsill ta' Koperazzjoni

UE-Ukraina hekk kif żviluppi fl-Ukraina jippermettu li tiġi kkunsidrata l-implimentazzjoni

tad-disposizzjonijiet tiegħu. L-UE tistenna bil-ħerqa li taħdem flimkien ma� sħab biex

timplimenta riformi u prijoritajiet oħra miftiehma, u biex tibda tadotta Pjanijiet ta� Azzjoni

għall-pajjiżi tal-Kawkasu tan-Nofsinhar matul is-sena d-dieħla. L-UE ser tieħu passi biex

tikkomunika u turi l-benefiċċji ta� l-ENP għall-popolazzjoni tal-Belarus u ser tagħti sostenn

għat-tisħiħ tas-soċjetà ċivili u għall-proċess ta� demokratizzazzjoni. Il-Kunsill Ewropew

jistenna wkoll bil-ħerqa l-bidu ta� konsultazzjonijiet bil-ħsieb li jiġu adottati Pjanijiet ta'
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Azzjoni mal-bqija tas-sħab tal-Mediterran li l-Ftehim ta� Assoċjazzjoni tagħhom daħlu fis-

seħħ jew li rratifikaw il-Ftehim ta� Assoċjazzjoni tagħhom. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-

Kummissjoni u lir-Rappreżentant Għoli biex jirrapurtaw regolarment dwar il-progress

imwettaq.

47. Il-Proċess ta� Barċellona, imsaħħaħ mill-ENP, huwa l-għodda prinċipali għal sħubija,

koperazzjoni u djalogu fir-Reġjun tal-Mediterran. Il-Kunsill Ewropew laqa� d-deċiżjoni

meħuda mill-Konferenza Ewromediterranja tal-Ministri ta� l-Affarijiet Barranin fl-Aja li

jiddikjaraw l-2005 bħala s-sena tal-Mediterran. Il-Proċess ta� Barċellona jista� jagħmel

kontribut kbir għall-proċess ta� modernizzazzjoni u riforma ġġenerat minn ġewwa s-

soċjetajiet ikkonċernati. L-10 anniversarju tad-Dikjarazzjoni ta� Barċellona ser iservi biex

jissaħħaħ u jerġa� jingħata bidu għall-proċess Euromed.

48. Il-Kunsill Ewropew laqa� l-progress li sar ma� pajjiżi oħra tar-reġjun tal-Lvant Nofsani u

stieden konsultazzjonijiet oħra mal-gvernijiet u partijiet interessati oħra kkonċernati. Għamel

sejħa lill-korpi rilevanti tal-Kunsill biex ikomplu jaħdmu lejn it-tisħiħ tar-relazzjonijiet ma�

dawn il-pajjiżi fl-oqsma politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha rilevanti.

49. Il-Kunsill Ewropew laqa� l-bidu ta� l-implimentazzjoni tas-Sħubija Strateġika ta� l-UE mal-

Mediterran u l-Lvant Nofsani. Tenna l-importanza ta� l-impenji tas-sħab ikkonċernati biex

jimpenjaw ruħhom fir-riformi u għaraf li r-relazzjonijiet ta� l-UE ma� dawn il-pajjiżi

għandhom karatteristiċi distinti li jistħoqqilhom approċċ differenzjat.

50. Il-Kunsill Ewropew adotta dikjarazzjonijiet separati dwar l-Ukraina u l-Proċess ta� Paċi tal-

Lvant Nofsani (Annessi I u II).

Ordni internazzjonali bbażat fuq multilateraliżmu effettiv

51. Il-Kunsill Ewropew laqa� d-dikjarazzjoni mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u ta

ħajr lix-xogħol li hu u s-Segretarjat tan-NU kienu qed jagħmlu f'ħafna oqsma. Laqa' r-rapport

tal-Grupp ta' Livell Għoli tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Theddid, l-

Isfidi u t-Tibdil, b�mod partikolari l-approċċ komprensiv għas-sigurtà kollettiva. Is-segwitu

għall-Istrateġija Ewropea ta� Sigurtà dwar multilateralismu effettiv u ordni internazzjonali

bbażat fuq id-dritt, kif mitlub mill-Kunsill Ewropew f�Ġunju, għandu jimmira għal sostenn ta�

l-isforzi tas-Segretarju-Ġenerali tan-NU. L-UE hija ferm determinata li jkollha rwol ewlieni fi

ħdan in-NU.
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52. Il-Kunsill Ewropew laqa� d-deċiżjoni li jinħatar Rappreżentant Personali tas-SĠ/RGħ għad-

Drittijiet tal-Bniedem fil-qasam tal-PESK bħala kontribut għall-koerenza u l-kontinwità tal-

politika ta� l-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, waqt li jittieħed kont debitu tar-

responsabilitajiet tal-Kummissjoni.

53. Il-Kunsill Ewropew saħaq l-importanza tat-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni

fid-dawl tar-rapport tal-Kummissjoni Dinjija dwar id-Dimensjoni Soċjali tal-Globalizzazzjoni

u l-proposti inizjali magħmula mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-

kwistjoni.

Ħidma mas-sħab

54. Il-Kunsill Ewropew saħaq l-impenn tiegħu biex isaħħaħ id-djalogu strateġiku mas-sħab

transatlantiċi tiegħu bil-ħsieb li jiġu fformulati approċċi konġunti. Għal ferm aktar minn 60

sena, is-sħubija transatlantika flimkien ma� l-integrazzjoni Ewropea kienet il-forza prinċipali

għall-paċi u l-prosperità. Illum, kemm l-Ewropa kif ukoll l-Amerika jiffaċċjaw theddid u sfidi

ġodda. Fuq dan l-isfond, il-Kunsill Ewropew fakkar li, kif dikjarat fl-Istrateġija Ewropea ta�

Sigurtà, is-sħubija transatlantika hija insostitwibbli. F�dan ir-rigward, il-Kunsill Ewropew

jistenna bil-ħerqa ż-żjara li ġejja tal-President Bush fl-Ewropa. Laqa� l-inizjattiva għal trojka

ministerjali tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni ta� kull sena ma� l-Istati Uniti u l-

parteċipazzjoni wiesgħa tal-partijiet interessati fuq iż-żewġ naħat ta� l-oċean fil-

konsultazzjonijiet dwar aktar tisħiħ tar-relazzjonijiet transatlantiċi.

55. L-importanza li l-UE u r-Russja jagħtu lis-sħubija strateġika tagħhom, ibbażata fuq valuri u

interessi komuni, ġiet enfasizzata fl-aħħar Summit UE-Russja. Sar progress konsiderevoli fuq

il-ħolqien ta� l-erba� Spazji Komuni u, bil-ħsieb tas-Summit UE-Russja li ġej f�Mejju 2005

f'Moska, il-Kunsill Ewropew jistenna bil-ħerqa l-adozzjoni ta� pakkett komprensiv u bilanċjat

ta� roadmaps mill-aktar fis possibbli. B�mod parallel ma� dan, il-ħidma lejn l-

implimentazzjoni ta� elementi li dwarhom intlaħaq ftehim proviżorju għandha tibda l-aktar

kmieni possibbli.
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56. Il-Kunsill Ewropew laqa� r-riżultat tal-laqgħat tas-Summit ma� l-ASEM, ir-Repubblika tal-

Korea u l-Indja, li wessgħu u saħħu r-relazzjonijiet mas-sħab Ażjatiċi. Stieden lill-Kunsill u

lill-Kummissjoni biex jagħtu bidu għall-iżvilupp tal-Pjan ta� azzjoni ma� l-Indja li jrid jiġi

approvat fis-6 Summit bejn l-UE u l-Indja f�New Delhi fl-2005. Il-Kunsill Ewropew għamel

ukoll sejħa lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jintensifikaw il-koperazzjoni ma� l-Indoneżja

inkluż fl-oqsma bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, id-djalogu bejn nies ta� fidi differenti, ir-

riformi u l-iżvilupp sostenibbli.

57. Il-Kunsill Ewropew laqa' r-riżultati tas-seba' Summit UE-Ċina li seħħ fl-Aja fit-8 ta'

Diċembru. Stieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jesploraw aktar il-fattibbiltà ta� ftehim

kwadru ġdid UE-Ċina u ta� koperazzjoni possibbli fuq kwistjonijiet bħall-ammissjoni mill-

ġdid u l-istatus ta� ekonomija tas-suq. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li r-relazzjonijiet UE-

Ċina żviluppaw b'mod sinifikanti fl-aspetti kollha fis-snin li għaddew. Qed jistenna bil-ħerqa

għal aktar progress fl-oqsma kollha ta' din ir-relazzjoni kif imsemmi fl-Istqarrija Konġunta ta'

l-UE-Ċina, b'mod partikolari, ir-ratifika tal-Patt Internazzjonali dwar id-drittijiet ċivili u

politiċi. F'dan il-kuntest il-Kunsill Ewropew afferma mill-ġdid ir-rieda politika li titkompla l-

ħidma lejn it-tneħħija ta' l-embargo ta' l-armi. Stieden lill-Presidenza li jmiss biex tiffinalizza

l-ħidma avvanzata sew sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni. Saħaq li r-riżultat ta' kwalunkwe

deċiżjoni m'għandux ikun wieħed ta' żieda fl-esportazzjoni ta' armi minn Stati Membri ta' l-

UE lejn iċ-Ċina, la f'termini kwantitattivi u lanqas kwalitattivi. F'dan ir-rigward il-Kunsill

Ewropew fakkar l-importanza tal-kriterji tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar l-esportazzjoni ta' armi,

b'mod partikolari kriterji dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-istabbiltà u s-sigurtà fir-reġjun u s-

sigurtà nazzjonali ta' pajjiżi ħbieb u allejati. Il-Kunsill Ewropew emfasizza wkoll l-importanza

f'dan il-kuntest ta' l-adozzjoni bikrija tal-Kodiċi ta' Kondotta rivedut u l-istrument ġdid dwar

miżuri li jappartjenu għall-esportazzjoni ta' armi lejn pajjiżi li qabel kienu taħt embargo

('Toolbox').

58. Matul l-aħħar sitt xhur l-UE saħħet il-koperazzjoni tagħha ma� l-Unjoni Afrikana (UA) u

organizzazzjonijiet sub-reġjonali, inklużi l-ECOWAS, l-SADC u l-IGAD. Il-Kunsill

Ewropew saħaq l-impenn tiegħu għal kontributi kontinwi mill-UE għat-titjib tas-sitwazzjoni

fil-kontinent Afrikan, b�mod partikolari fis-Sudan, fir-reġjun tal-Lagi Kbar, fl-Afrika tal-

Punent u fis-Somalja. L-UE ser tkompli tassisti lill-missjoni ta� l-UA f�Darfur u l-proċess ta�

paċi u transizzjoni fir-reġjun tal-Lagi Kbar, kif stabbilit fil-konklużjonijiet reċenti tal-
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GAERC. Laqa� l-istabbiliment ta� l-istituzzjonijiet federali transitorji fis-Somalja u ser

ikompli jgħinhom, kif stabbilit fil-konklużjonijiet reċenti tal-GAERC. Wara l-adozzjoni ta�

miżuri restrittivi meħuda kontra l-Kosta ta� l-Avorju abbażi ta� l-UNSCR 1572, il-Kunsill

Ewropew jilqa� u jsostni l-isforzi ta� medjazzjoni magħmula f�isem l-Unjoni Afrikana u l-

ECOWAS permezz tal-missjoni għall-Kosta ta� l-Avorju mill-President Thabo Mbeki li

magħha ġiet assoċjata l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill Ewropew laqa� ż-żieda fil-parteċipazzjoni

reġjonali u saħaq li l-UE ser tkompli ssaħħaħ ir-rabtiet tagħha ma� l-UA u organizzazzjonijiet

sub-reġjonali, b�mod partikolari fil-qasam tal-paċi u s-sigurtà.

59. Il-Kunsill Ewropew tenna l-impenn ta� l-UE għall-konsolidazzjoni tas-sħubija strateġika bi-

reġjonali ma� l-Amerika Latina u l-Karibew. F�dan ir-rigward, il-Kunsill Ewropew

ikkonferma r-rieda ta� l-UE li tagħmel aktar progress ibbażat fuq sforzi miż-żewġ naħat bil-

ħsieb li jiġu ffinalizzati n-negozjati UE-Mercosur u laqa� l-bidu, mistenni f�Jannar 2005, tal-

valutazzjonijiet konġunti tal-proċessi rispettivi ta� integrazzjoni ta� l-Amerika Ċentrali u tal-

Komunità Andina, kif mitlub fid-Dikjarazzjoni tas-Summit bejn l-UE u l-Amerika Latina u l-

Karibew f�Gwadalajara.

PESD

60. Il-Kunsill Ewropew laqa� l-bidu b�suċċess ta� l-operazzjoni militari ta� l-UE Althea fil-Bosnja

u Ħerzegovina fit-2 ta� Diċembru, li tisħaq il-wegħda ta� l-Unjoni għall-istabbiltà u s-sigurtà

f�dan il-pajjiż u hija eżempju prattiku tas-sħubija strateġika fil-maniġġar ta� kriżijiet man-

NATO. Innota wkoll it-tmexxija b�suċċess tat-tliet missjonijiet attwali tal-PESD � il-Missjoni

tal-Pulizija ta� l-UE fil-Bosnja u Ħerzegovina, l-EUPOL Proxima f�dik li qabel kienet ir-

Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Missjoni ta� l-Istat tad-Dritt Themis fil-Ġeorġja. Il-

Presidenza li jmiss u s-SĠ/RGħ huma mitluba jkomplu, f�koperazzjoni mill-qrib man-NU, it-

tħejjijiet għal missjoni tal-pulizija u għal missjoni possibbli ta� riforma fis-settur tas-sigurtà li

attwalment qed tiġi eżaminata, fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u għal missjoni

integrata possibbli ta� pulizija, ta� l-istat tad-dritt u ta� l-amministrazzjoni ċivili għall-Iraq li

hija mistennija tibda wara l-elezzjonijiet ta� Jannar 2005.
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61. Il-Kunsill Ewropew approva r-Rapport tal-Presidenza dwar il-PESD, inkluż il-mandat għall-

Presidenza li jmiss, u laqa� b�mod partikolari l-progress fl-iżvilupp ta� kapaċitajiet militari u

ċivili rifless f�dan ir-rapport, inklużi deċiżjonijiet dwar il-gruppi tattiċi ta� l-UE (bħala parti

mill-elementi ta� intervent rapidu) kif ukoll dwar l-adozzjoni ta� programm ta� ħidma

ambizjuż u tal-budget għall-2005 għall-Aġenzija Ewropea tad-Difiża. Il-Kunsill Ewropew

japprova l-Għan Primarju Ċivili ta� l-2008.

62. Il-Kunsill Ewropew approva l-proposti dettaljati għall-implimentazzjoni tad-dokument

intitolat �Difiża Ewropea: konsultazzjoni, ippjanar u operazzjonijiet NATO/UE�, li

jippermettu liċ-ċellula ċivili/militari tibda x-xogħol tagħha kif previst, inkluż l-istabbiliment

ta� ċentru ta� l-operazzjonijiet li għandu jkun disponibbli l-aktar tard sa Jannar 2006. Il-

proposti jservu wkoll bħala bażi għal ftehim man-NATO dwar l-istabbiliment kif previst ta�

ċellula żgħira ta� l-UE f'SHAPE u ta� arranġamenti ta� kollegament tan-NATO ma� l-EUMS.

Koperazzjoni internazzjonali

63. Il-Kunsill Ewropew enfasizza l-importanza li jiġi żgurat kontribut koerenti ta� l-ODA tal-KE

għall-eliminazzjoni tal-faqar fil-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw. F�dan il-kuntest, waqt li

junura l-impenji eżistenti, il-Kunsill Ewropew saħaq fuq il-ħtieġa biex jinstabu modi biex

jiżdied il-fokus fuq l-ifqar, b�fokus speċifiku fuq l-Afrika.

64. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma l-impenn sħiħ ta� l-Unjoni Ewropea għall-Għanijiet ta�

Żvilupp tal-Millennju (MDGs) u għall-ħtieġa li jiġi żgurat progress biex dawn jintlaħqu,

b�mod partikolari fl-Afrika Subsaħarjana. F�dak ir-rigward, il-Kunsill Ewropew laqa� l-

konsultazzjoni mill-Kummissjoni ma� Stati Membri individwali bil-ħsieb li jiġu ppreżentati

lill-Kunsill (GAERC) f�April 2005 proposti konkreti biex jiġu stabbiliti miri ta� l-ODA ġodda

u adegwati għall-perijodu 2009-2010, waqt li jittieħed kont tal-posizzjoni ta� l-Istati Membri

ġodda. L-Unjoni Ewropea ser tesplora wkoll modi innovativi ta� finanzjament ibbażati fuq

proposti sottomessi mill-Kummissjoni bil-ħsieb ta� l-Avveniment ta� livell għoli ta� l-2005.

65. Il-Kunsill Ewropew sejjaħ, fil-qafas ta� l-ilħuq tal-MDGs, għal aktar tisħiħ tal-koerenza tal-

linji politiċi għall-iżvilupp billi jsir użu usa� u aktar sistematiku tal-mekkaniżmi eżistenti

għall-konsultazzjoni u l-istima ta� impatt u l-proċeduri ta� kontroll ta� l-impatt tal-linji politiċi

kollha rilevanti fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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66. Il-Kunsill Ewropew itenni l-importanza ta� l-implimentazzjoni ta� l-Aġenda Kajr/ICPD u l-

ġlieda kontra l-HIV/AIDS biex jintlaħqu l-Għanijiet ta� Żvilupp tal-Millennju. Jilqa� l-

progress li sar f�dan il-qasam u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-

impenn tagħhom fi tħejjija għall-avveniment ta� Livell Għoli tan-NU.

VI.     KWISTJONIJIET OĦRA

Valuri kondiviżi

67. Il-Kunsill Ewropew innota b�approvazzjoni s-sensiela ta� dibattiti pubbliċi organizzati mill-

Presidenża, li impenjaw parteċipanti bi profili u esperjenzi differenti, dwar l-identità Ewropea

u l-kunċett ta� valuri kondiviżi bħala l-pedament ta� integrazzjoni u koperazzjoni Ewropea.

68. Il-Kunsill Ewropew ħa nota tar-riżultati ta� din is-sensiela ta� dibattiti, tar-rapport tal-Kunsill

ta� l-Edukazzjoni dwar l-Edukazzjoni u ċ-Ċittadinanza u ta� l-inizjattivi segwenti u laqa�

inizjattivi oħra għall-promozzjoni tal-valuri li jikkontribwixxu għal ċittadinanza attiva fl-

Unjoni. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra r-riżultati tad-

dibattiti u s-sejbiet ewlenin tar-rapport meta tħejji l-Programm għaċ-Ċittadini futur tagħha u l-

istrateġija tal-komunikazzjoni tagħha għall-2005.

Koperazzjoni Konsulari

69. Il-Kunsill Ewropew ikkonferma l-importanza ta� koperazzjoni konsulari intensifikata. Laqa� l-

ftehim milħuq fil-Kunsill dwar il-qsim ta� riżorsi konsulari u l-koperazzjoni kemm fi żminijiet

normali kif ukoll fi żminijiet ta� kriżi, b�hekk l-Istati Membri jiġu mgħejuna biex jittrattaw

b�mod aktar effettiv id-domanda dejjem tiżdied għal servizzi konsulari.

Aġenzija ta� l-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem

70. Il-Kunsill Ewropew sejjaħ għal aktar implimentazzjoni tal-ftehim mir-rappreżentanti ta� l-

Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill Ewropew f�Diċembru 2003 biex tiġi stabbilita

Aġenzija ta� l-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem li jista� jkollha rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-

koerenza u tal-konsistenza tal-politika ta� l-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem.
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Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

71. Il-Kunsill Ewropew laqa� l-fatt li, wara li ġie ffirmat it-Trattat Kostituzzjonali, inbeda x-

xogħol fuq is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna mill-Presidenza, is-Segretarju-

Ġenerali/Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni.

72. Stieden lis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri

biex ikomplu dan ix-xogħol ta� tħejjija, b�mod partikolari billi jiġu identifikati l-kwistjonijiet

ċentrali, inkluż l-iskop u l-istruttura tas-servizz futur. Sabiex jiġi żgurat l-involvimenti sħiħ ta�

l-Istati Membri f�dan il-proċess, diskussjonijiet regolari ser iseħħu fil-Coreper, bi tħejjija tal-

Kunsill ta� l-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet Esterni.

73. Il-Kunsill Ewropew stieden lis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni

biex iħejju rapport konġunt dwar il-progress ta� dan ix-xogħol ta� tħejjija l-aktar tard għal-

laqgħa tiegħu ta� Ġunju 2005, u biex jieħdu passi xierqa biex iżommu lill-Parlament Ewropew

infurmat.

________________________
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ANNESS I

DIKJARAZZJONI DWAR L-UKRAINA

1. Il-mexxejja u l-poplu ta� l-Ukraina għandhom jiġu mfaħħra talli sabu soluzzjoni paċifika
għall-kriżi politika f'pajjiżhom. Dan seħħ fi ħdan il-qafas legali ta� l-Ukraina u b�rispett għall-
integrità territorjali tal-pajjiż. Il-Kunsill Ewropew ifaħħar il-mexxejja u l-poplu ta� l-Ukraina
dwar ir-rieda tagħhom li jaħdmu ma� faċilitaturi internazzjonali għal dan l-għan. Huwa issa
ta� l-ikbar importanza li l-iżviluppi posittivi jiġu sostnuti u li l-elettorat Ukranjan jista� issa
jiddeċiedi b�mod liberu dwar il-kandidat ta� l-għażla tiegħu.

2. Għaldaqstant, il-Kunsill Ewropew isejjaħ lill-awtoritajiet ta� l-Ukraina biex jiżguraw li l-
organizzazzjoni mill-ġdid tat-tieni sessjoni ta� elezzjonijiet presidenzjali tas-26 ta� Diċembru
2004 isseħħ b�konformità ma� l-istandards għal elezzjonijiet demokratiċi ta� l-OSCE u tal-
Kunsill ta� l-Ewropa. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha joffru s-sostenn sħiħ
tagħhom lill-OSCE/ODIHR fl-osservazzjoni ta� l-elezzjonijiet, inkluż billi jibagħtu numru
sostanzjali ta� osservaturi internazzjonali.

3. L-Unjoni Ewropea tilqa� l-koperazzjoni mill-qrib bejn faċilitaturi internazzjonali ta� l-Unjoni
Ewropea, il-Kunsill ta� l-Ewropa, l-OSCE u pajjiżi ġirien, inkluża l-Federazzjoni Russa, fl-
inkoraġġiment tal-partijiet biex isibu soluzzjoni politika.

4. L-Unjoni Ewropea tisħaq l-importanza strateġika ta� l-Ukraina bħala ġar u sieħeb ewlieni ta�
l-UE.  L-Unjoni Ewropea u l-Ukraina għandhom interess komuni f'aktar tisħiħ tar-rabtiet
politiċi, ekonomiċi u kulturali tagħhom. Il-Kunsill Ewropew għalhekk jisħaq li l-UE timmira
lejn relazzjoni msaħħa u distinta billi tagħmel użu sħiħ mill-opportunitajiet ġodda offerti mill-
Politika Ewropea dwar Pajjiżi Ġirien.

5. Il-Kunsill Ewropew jilqa� l-approvazzjoni reċenti mill-Kunsill tal-Pjan ta� Azzjoni ma� l-
Ukraina. Wara t-twettiq ta� elezzjonijiet presidenzjali liberi u ġusti, Kunsill ta� Koperazzjoni
UE-Ukraina bikri ser jiġi organizzat biex jagħti bidu għall-Pjan ta� Azzjoni u jistabbilixxi l-
bażi għal koperazzjoni iktar intensiva. Il-Kunsill Ewropew jistenna wkoll bil-ħerqa l-proposti
konkreti mis-Segretarju-Ġenerali/Rappreżentant Għoli u l-Kummissjoni għal modi biex
tissaħħaħ il-koperazzjoni ma� l-Ukraina, b�użu sħiħ tal-Pjan ta� Azzjoni, u b�hekk tiġi msaħħa
r-relazzjoni tagħha ma� l-Unjoni Ewropea.

________________________
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ANNESS II

DIKJARAZZJONI DWAR IL-PROĊESS TA' PAĊI FIL-LVANT NOFSANI

1. Il-Kunsill Ewropew jilqa� l-isforzi reċenti magħmula mit-tmexxija Palestinjana biex tiġi
żgurata transizzjoni demokratika fit-territorji Palestinjani okkupati. Jinkuraġġixxi kemm l-
Iżraeljani kif ukoll il-Palestinjani biex ikomplu jikkoperaw mill-qrib, inkluż fil-qasam tas-
sigurtà, bil-ħsieb ta� elezzjonijiet Presidenzjali Palestinjani f�Jannar. L-UE ser tagħti sostenn
finanzjarju, tekniku u politiku lill-proċess elettorali, u l-missjoni ta� l-osservazzjoni tagħha �
f�kollegament ma� membri oħra tal-Kwartett u l-Komunità internazzjonali � ser tgħin biex
tivverifika li l-proċess elettorali hu demokratiku, liberu u ġust. Il-Kunsill Ewropew jilqa� u
jagħti sostenn ukoll lill-intenzjoni ta� l-Awtorità Palestinjana biex iżżomm elezzjonijiet
leġislattivi u lokali.

2. Il-Kunsill Ewropew tenna l-impenn tiegħu lejn il-kisba, permezz tal-proċess imfisser fir-
Roadmap, ta� soluzzjoni negozjata għal żewġ Stati li tirriżulta fil-ħolqien ta� Stat Palestinjan
indipendenti, demokratiku u vijabbli li jgħix fil-paċi u s-sigurtà ma� l-Iżrael u l-ġirien l-oħra
tiegħu.  Il-partijiet għandhom jaħtfu din l-opportunità biex jaċċeleraw l-implimentazzjoni tar-
Roadmap u jerġgħu jagħtu bidu ġdid lil proċess politiku sinifikanti.

3. Il-Kunsill Ewropew, waqt li fakkar il-posizzjonijiet stabbiliti ta� l-UE, u f�koperazzjoni mal-
Kwartett u l-komunità internazzjonali, jesprimi r-rieda tiegħu biex jagħti sostenn lill-irtirar
Iżraeljan mill-Medda ta� Gaża u parti min-nofsinhar tax-Xatt tal-Punent bħala l-ewwel pass
fil-proċess ġenerali skond il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill Ewropew ta� Marzu 2004.
Jesprimi bl-istess mod l-impenn tiegħu għal sforzi paċifiċi intensifikati permezz ta� ħidma
mill-qrib maż-żewġ partijiet u l-pajjiżi ġirien kollha. L-Unjoni Ewropea tkompli timplimenta
l-programm ta� azzjoni tal-perijodu qasir li ġie approvat mill-Kunsill Ewropew ta� Novembru
u li jkopri l-elezzjonijiet kif ukoll l-oqsma ta� sigurtà, riformi u l-ekonomija.  Is-suċċess ta�
dawn l-azzjonijiet ikun imsaħħaħ mill-fatt li huma f'perspettiva politika iktar wiesgħa.

4. Il-Kunsill Ewropew jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni tippreżenta rapporti
regolari dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-programm ta� azzjoni tal-perijodu qasir u r-
riżultati tal-konsultazzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli mal-partijiet, il-komunità
internazzjonali u l-membri oħra tal-Kwartett. Il-Kunsill Ewropew iħeġġeġ il-partijiet u d-
donaturi jżommu l-attitudni posittiva u ta' koperazzjoni attwali. L-impenn mill-UE u l-
Komunità Internazzjonali biex jagħtu sostenn lir-rikostruzzjoni ekonomika u soċjali
Palestinjana tkompli tkun fattur ċentrali.

5. Il-Kunsill Ewropew ifakkar li paċi komprensiva għandha tinkludi wkoll is-Sirja u l-Libanu.
Ifakkar ukoll l-importanza ta' l-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1559 (2004) tal-UNSC.

________________________
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