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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza l-bżonn li r-relazzjoni AKP-UE terġa' tinbena fuq sisien ġodda bħala sħubija 

li tippromwovi l-interessi strateġiċi u l-valuri komuni tas-sħab differenti, u 

tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-governanza globali u ordni multilaterali msejjes fuq ir-

regoli; jisħaq fuq il-fatt li din is-sħubija trid ikollha bħala objettivi l-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, tissodisfa l-bżonnijiet ta' bażi u 

tiggarantixxi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, billi tippromwovi kemm il-prevedibilità 

kif ukoll is-sjieda tal-istrateġiji fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp; 

2. Huwa konvint li r-rieżami tas-sħubija AKP-UE għandha tqis l-importanza dejjem akbar 

tar-reġjonalizzazzjoni bil-għan li tkun evitata s-sempliċi impożizzjoni ta' qafas politiku 

tal-Unjoni; jenfasizza li huwa kruċjali li l-pajjiżi tal-grupp AKP jipparteċipaw bi 

ħġarhom, bħala grupp u bħala reġjuni, fil-proċess ta' rieżami; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, ir-rwol tal-organizzazzjonijiet reġjonali bħall-Unjoni Afrikana jew il-

komunitajiet ekonomiċi reġjonali Afrikani; jappella għal reġjonalizzazzjoni aktar 

b'saħħitha u istituzzjonalizzazzjoni differenzjata tas-sħubija AKP-UE, fid-dawl tad-

diversità tat-tliet reġjuni sħab (Afrika, Karibew u Paċifiku); 

3. Jiġbed l-attenzjoni fuq l-importanza tar-relazzjonijiet mal-AKP, speċjalment fir-rigward 

tal-kontinent Afrikan ġar u r-relazzjonijiet speċjali eżistenti mal-Unjoni Afrikana, li 

jistgħu jkomplu jiġu żviluppati; jissuġġerixxi li tiġi kkunsidrata l-possibilità li jiġu 

identifikati l-istrutturi u l-mekkaniżmi l-aktar effiċjenti għall-kooperazzjoni futura, li 

jista' jfisser li ssir fużjoni bejn l-istrutturi u l-politiki eżistenti tal-Ftehim ta' Cotonou u 

dawk tal-Istrateġija Konġunta UE-Afrika (JAES), kif ukoll li jinħoloq qafas adegwat 

għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Karibew u tal-Paċifiku; jemmen li, qabel ma tittieħed 

kwalunkwe deċiżjoni dwar il-futur tal-istruttura istituzzjonali tar-relazzjonijiet AKP-

UE, ta' min issir analiżi bir-reqqa tar-riżultati miksuba fil-passat u tal-fallimenti tal-

qafas eżistenti; 

4. Iqis li, jekk minn naħa l-alleanzi politiċi b'saħħithom ibbażati fuq interessi komuni u 

valuri kondiviżi għandhom jibqgħu jkunu l-bażi tas-sħubija AKP, min-naħa l-oħra l-

kooperazzjoni fil-kwistjonijiet globali għandhom jissaħħu ulterjorment filwaqt li  

jinħolqu l-mekkaniżmi adegwati bil-għan li jkunu affrontati b'mod aktar effikaċi l-isfidi 

globali tal-lum bħal, fost oħrajn, it-tibdil fil-klima u s-sigurtà tal-ilma, tal-enerġija u tal-

ikel, il-flussi migratorji, it-terroriżmu, l-estremiżmu, il-kriminalità internazzjonali, il-

bijodiversità, is-saħħa u l-kwistjonijiet finanzjarji; 

5. Jiġbed l-attenzjoni fuq l-importanza fundamentali tal-konsistenza bejn il-politiki esterni 

tal-Unjoni u dik bejn l-objettivi tal-politiki interni u esterni tagħha, partikolarment fis-

setturi tal-kummerċ, tal-agrikoltura, tal-ambjent, tal-enerġija, tas-sigurtà u tal-

migrazzjoni; iżid li l-isfida tas-sjieda sħiħa tas-sħubija AKP-UE min-naħa tal-pajjiżi tal-

grupp AKP għadha importanti u li r-rieżami ta' din is-sħubija għandha tagħtiha spinta 

politika ġdida lil hinn minn kwalunkwe adegwamenti tekniċi jew istituzzjonali 

meħtieġa; 
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6. Jisħaq fuq il-fatt l-kooperazzjoni AKP-UE għandha tkun intensifikata fis-setturi ta' 

interess komuni bħas-sigurtà, il-prevenzjoni tal-kunflitti, anki fir-rigward tat-tnaqqis tal-

ġuħ u tal-effetti tat-tibdil fil-klima, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-

demokrazija; jirrimarka f'dan ir-rigward li l-possibilitajiet ta' djalogu politiku fil-qafas 

tal-Artikoli 8 u 96 tal-Ftehim ta' Cotonou ma ġewx sfruttati totalment la mill-UE u 

lanqas mill-grupp AKP; jevidenzja r-rwol importanti f'dan il-kuntest tal-Assemblea 

Parlamentari Konġunta AKP-UE; 

7. Ifakkar li r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, il-

governanza tajba u l-elementi essenzjali l-oħrajn imsemmijn fl-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' 

Cotonou jikkostitwixxu l-pedament tas-sħubija AKP-UE; jenfasizza l-bżonn li jkunu 

rispettati d-drittijiet tal-bniedem u l-importanza tal-parti 2 tal-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' 

Cotonou attwali u tal-klawsola demokratika li tinsab fih u żviluppata ulterjorment fl-

Artikolu 96; ifakkar fl-importanza li jkunu implimentati bis-sħiħ dawn id-

dispożizzjonijiet, fejn ikun neċessarju; 

8. Jisħaq fuq il-fatt li għandhom jissaħħu ulterjorment id-diversi mekkaniżmi tal-Ftehim ta' 

Cotonou, bħad-djalogu politiku, l-appoġġ finanzjarju, il-miżuri adegwati u s-

sospensjoni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, bil-għan li jingħata kontribut effikaċi għat-

titjib tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tal-

governanza tajba, partikolarment il-ġlieda kontra l-korruzzjoni; 

9. Jisħaq fuq l-importanza li din is-sħubija post-Cotonou l-ġdida tkun vantaġġjuża għal 

kulħadd u tissejjes fuq il-prinċipji tat-tkabbir u tal-iżvilupp reċiproċi bejn l-UE u l-

Afrika; huwa tal-fehma li din is-sħubija trid trawwem l-industrijalizzazzjoni tal-

kontinent Afrikan u l-iżvilupp tal-agrikoltura, kif ukoll tinkoraġġixxi l-investimenti fil-

politiki fil-qasam tal-innovazzjoni u fl-iżvilupp sostenibbli; 

10. Jenfasizza li l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA), kif definita fl-SDGs tan-

Nazzjonijiet Uniti u fl-"Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa" dwar il-finanzjament tal-

iżvilupp, għadha kruċjali għall-pajjiżi AKP, partikolarment għall-pajjiżi l-anqas 

żviluppati (LDCs); jinsisti biex din il-kwistjoni tkun integrata totalment fir-

relazzjonijiet AKP-UE futuri wara l-2020; tinnota l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex 

talloka assistenza għall-iżvilupp lill-pajjiżi AKP; jiddeplora l-fatt li ħafna Stati Membri 

tal-UE ma laħqux l-objettiv li jallokaw 7 % tal-prodott nazzjonali gross (PNG) tagħhom 

għall-ODA fl-2015; jagħmel appell lis-sħab kollha biex jirrispettaw bis-sħiħ l-impenji 

tagħhom; 

11. Jappella għall-inklużjoni fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli fir-rieżami tal-qafas 

ta' kooperazzjoni AKP-UE bħala ġabra unika u universali ta' għanijiet ta' żvilupp 

applikabbli għal kulħadd; jemmen li l-Kunsill Konġunt AKP-UE għandu jifformula 

rakkomandazzjonijiet konkreti dwar l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli fil-qafas tal-kooperazzjoni AKP-UE; 

12. Jisħaq fuq l-importanza tal-Artikolu 12 tal-Ftehim ta' Cotonou fis-seħħ għall-

pajjiżi AKP, li jippermetti lil dawn tal-aħħar jidħlu fi djalogu dwar il-politiki tal-UE li 

jafu jinfluwenzaw l-iżvilupp tagħhom; 

13. Jenfasizza l-importanza tal-ftehimiet ta' sħubija għall-gvernijiet tal-pajjiżi AKP, bil-

għan li titjieb il-prestazzjoni kumplessiva tal-ekonomiji tagħhom; huwa tal-fehma li s-
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sħubija l-ġdida se jkollha tissejjes fuq l-iżvilupp tal-kapaċitajiet produttivi tal-pajjiżi, 

f'loġika ċara ta' żvilupp sostenibbli u mingħajr l-isfruttament illegali tar-riżorsi naturali 

min-naħa tal-kumpaniji pubbliċi barranin, it-twettiq tal-proċessi ta' integrazzjoni 

reġjonali l-aktar vantaġġjużi filwaqt li fl-istess ħin jiġu sfruttati l-istrutturi ta' sostenn 

eżistenti bħall-Unjoni Afrikana, l-integrazzjoni tal-agrikoltura tradizzjonali b'metodi 

effiċjenti ta' sfruttament, distribuzzjoni u kummerċjalizzazzjoni agrikoli għall-ġid tal-

popolazzjoni, kif ukoll il-ġlieda kontra l-ħtif tal-art min-naħa ta' forzi barranin u 

nazzjonali; jirrakkomanda li titqies il-privatizzazzjoni tar-riżorsi naturali nazzjonali u 

tas-servizzi pubbliċi; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-UE tippromwovi l-konsolidament 

tad-drittijiet tal-proprjetà tal-art, inkluża reġistrazzjoni u attribuzzjoni adegwata tad-

drittijiet tal-proprjetà tal-art, fil-pajjiżi sħab ikkonċernati, bil-għan li jkun evitat l-

isfruttament ekonomiku tal-gruppi l-aktar vulnerabbli; 

14. Jindika r-rwol u l-valur miżjud tar-relazzjonijiet ekonomiċi, speċjalment ta' dawk li 

jinvolvu lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u tal-impriżi familjari taż-żewġ 

naħat; jitlob miżuri speċifiċi biex jippromwovu skambji aktar intensi; 

15. Jappoġġa d-deċiżjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li toħloq strument ġuridiku komprensiv li 

jiżgura li l-impriżi jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, b'tali mod li jintemm l-

isfruttament tal-ħaddiema, l-iskjavitù moderna, il-fluss illeċitu tal-kapital u l-

finanzjament tat-terroriżmu u tal-kunflitti armati; jistieden lill-UE u lis-sħab AKP 

jintensifikaw il-kooperazzjoni fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-

taxxa; 

16. Jisħaq b'mod partikolari fuq il-bżonn, fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-futur, ta' 

strateġiji ta' żvilupp sostenibbli biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima, fosthom ġestjoni 

tajba tar-riżorsi tal-ilma u prattiki agrikoli sostenibbli, bil-għan li tiżdied is-sigurtà tal-

ikel u tal-ilma biex tkun garantita ħajja sana u jintemmu l-ġuħ u l-faqar; iqis li hemm 

opportunitajiet kbar ta' kooperazzjoni ġdida fil-qasam tal-politika klimatika u enerġetika 

u ta' konservazzjoni tal-bijodiversità marina, inklużi miżuri innovattivi għall-ġlieda 

kontra l-iskart tal-plastik fil-baħar, kif ukoll is-sokkors konġunt f'każ ta' diżastru, 

permezz tal-ħolqien ta' punti ta' emerġenza effiċjenti;  

17. Jisħaq fuq il-fatt li huwa neċessarju li l-partijiet isibu, b'mod konġunt, soluzzjonijiet 

maħsuba biex isibu tarf il-kawżi profondi tal-migrazzjoni f'ċerti pajjiżi AKP; jemmen li 

l-ħidma favur qafas multilaterali effikaċi għall-ġestjoni tal-flussi migratorji globali 

għandha ssir prijorità strateġika għal sħubija AKP-UE futura; 

18. Jevidenzja li l-qafas ta' sħubija futur għandu jippermetti approċċ komprensiv għall-paċi 

u għas-sigurtà u li, f'dan ir-rigward, għandu jkun stabbilit ippjanar u koordinament 

suffiċjenti bil-għan li jiġu evitati d-duplikazzjonijiet eżistenti u potenzjali bejn l-appoġġ 

reġjonali u dak nazzjonali min-naħa tal-Istati Membri tal-UE u tal-pajjiżi AKP; 

19. Jemmen li d-dispożizzjonijiet fil-qasam tal-paċi u tas-sigurtà għandhom jissaħħu 

ulterjorment u li s-sħubija futura għandha tipprevedi azzjoni konġunta aktar effikaċi fil-

qasam tal-prevenzjoni tal-kunflitti, inklużi t-twissija bikrija u l-medjazzjoni, il-bini tal-

paċi u l-indirizzar tal-isfidi għas-sigurtà transnazzjonali, bil-għan li jinstab tarf it-

theddid attwali għas-sigurtà transreġjonali marbuta mat-terroriżmu u mal-estremiżmu 

vjolenti, il-forom kollha ta' traffikar, fosthom dak tal-bnedmin, tal-armi u tad-droga, kif 

ukoll il-piraterija, li jolqtu l-pajjiżi tal-UE u tal-AKP; 
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20. Jenfasizza li ambjent ta' sigurtà stabbli huwa kundizzjoni preliminari essenzjali biex 

jintlaħqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli; jappoġġa, għal dan il-għan, il-ħolqien ta' 

strument finanzjarju ddedikat għas-sigurtà u għall-paċi fi ħdan il-qafas tas-sħubija AKP-

UE futura; 

21. Jappella biex tissaħħaħ id-dimensjoni politika tas-sħubija AKP-UE, partikolarment biex 

jitwettqu azzjonijiet konġunti u tiġi eżerċitata influwenza akbar fil-fora internazzjonali; 

iqis li s-sħubija AKP-UE għandha tipprova timpenja ruħha ulterjorment, meta jkun 

possibbli, mas-sħab l-oħrajn fil-livell dinji (bħall-UA u n-NU) u ma' potenzi 

internazzjonali oħrajn u taħdem fuq t-tisħiħ tal-koordinament u tal-kooperazzjoni, 

mingħajr ma tirdoppja x-xogħol jew il-missjonijiet, bil-għan li tindirizza l-isfidi 

rappreżentati mill-gwerer, mill-kunflitti interni, mill-insigurtà, mill-fraġilità u mit-

tranżizzjoni; 

22. Jinkoraġġixxi lis-sħab iwessgħu l-qafas tal-Istati u tal-istituzzjonijiet eleġibbli lil hinn 

mill-grupp tal-pajjiżi AKP, dment li l-pajjiżi konċernati jissodisfaw ir-rekwiżiti 

stabbiliti; jevidenzja l-bżonn li jiġu rieżaminati l-istrutturi tad-djalogu AKP-UE u li 

jingħataw nifs ġdid b'tali mod li tkun garantita pluralità ta' sħab fid-djalogi istituzzjonali 

fil-livell parlamentari u f'livell politiku għoli; jistieden lill-pajjiżi AKP jeżaminaw l-

prospettivi ta' relazzjoni aktar strutturata mal-Istati tal-Asja, tal-Amerika Latina, tal-

Lvant Nofsani u tal-Amerika ta' Fuq, biex ikun hemm skambju ta' esperjenzi; 

23.  Jisħaq fuq l-importanza tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE fil-promozzjoni 

tad-djalogu politiku u fl-iżvilupp ta' sħubija ekwa bejn il-pajjiżi AKP u tal-UE. 
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