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Is-Sur Antonio Tajani
Il-President
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-
Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2018/0427(NLE))

Sur President,

B’dispjaċir, skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 
ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Minħabba l-urġenza tal-
kwistjoni, il-Koordinaturi tal-Kumitat AFET iddeċidew fl-4 ta' Diċembru 2019, li jibagħtu l-
opinjoni f'forma ta' ittra u li jistiednu lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu.

Dejjem tiegħek,

David McAllister
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SUĠĠERIMENTI

– wara li kkunsidra l-Artikolu 50(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' April 2017 dwar in-
negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea 
tat-3 ta' Ottubru 2017, tat-13 ta' Diċembru 2017 u tat-18 ta' Settembru 2019 dwar il-
qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (Art. 50) tal-21 ta' Marzu 2019 
(PE 639.609/CPG), tal-10 ta' April 2019 (PE 639.538/CPG) u tas-17 ta' Ottubru 2019 
(EUCO XT 20018/19);

– wara li kkunsidra t-test Rivedut tad-Dikjarazzjoni Politika li tistabbilixxi l-qafas għar-
relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit kif maqbul fil-livell tan-
negozjaturi fis-17 ta' Ottubru 2019 u ppubblikat fil-ĠUUE C 384 I tat-12.11.2019, li 
jissostitwixxi dak ippubblikat fil-ĠU C 66I tad-19.2.2019;

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Settembru 2019 li 
tiffinalizza t-tħejjijiet għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fl-
1 ta' Novembru 2019 (PE 639.554/CPG);

– wara li kkunsidra l-Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew,

A. Billi, l-Artikolu 184 tal-Ftehim dwar il-Ħruġ jitlob li l-Unjoni u r-Renju Unit jużaw l-
aħjar sforzi tagħhom biex jieħdu l-passi meħtieġa biex jinnegozjaw malajr il-ftehimiet li 
jirregolaw ir-relazzjoni futura tagħhom; 

B. Billi, skont ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin huwa "responsabbli għall-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
politika barranija tal-Unjoni fir-rigward [inter alia] tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi ma' 
pajjiżi terzi permezz ta' programmi komprensivi ta' kooperazzjoni u assistenza jew 
permezz ta' ftehimiet internazzjonali bħal ftehimiet ta' assoċjazzjoni jew sħubija"; 

C. Billi kif indikat fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Settembru 2019, il-PE jinnota li d-
Dikjarazzjoni Politika, li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju 
Unit, hija konformi mar-riżoluzzjoni tal-PE tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-qafas tar-
relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit, li titlob ftehim ta' assoċjazzjoni, kif ukoll 
mal-kontributi dettaljati tal-kumitati tiegħu, u tirrifletti l-għażliet magħmula mir-Renju 
Unit rigward l-ambitu u l-profondità tar-relazzjoni futura tiegħu mal-UE;

D. Billi l-Ftehim dwar il-Ħruġ, fl-Artikolu 129 tiegħu, jinkludi "arranġamenti speċifiċi 
relatati mal-azzjoni esterna tal-Unjoni" fejn, b'mod partikolari, ir-Renju Unit għandu jkun 
marbut matul il-perjodu ta' tranżizzjoni mill-obbligi li jirriżultaw mill-ftehimiet 
internazzjonali konklużi mill-Unjoni; billi dan l-obbligu joffri wkoll ċarezza u 
prevedibbiltà lill-partijiet interessati, inklużi s-sħab internazzjonali; billi, matul il-perjodu 
ta' tranżizzjoni, ir-Renju Unit ma jistax ikun marbut bi ftehimiet ġodda waħdu f'oqsma ta' 
kompetenza esklussiva tal-Unjoni sakemm ma jkunx awtorizzat li jagħmel dan mill-UE; 
billi, matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, ir-Renju Unit għandu jimplimenta wkoll il-miżuri 
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restrittivi tal-Unjoni fis-seħħ jew deċiżi matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, jappoġġa 
dikjarazzjonijiet u pożizzjonijiet tal-UE f'pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali u jipparteċipa fuq bażi ta' każ b'każ f'operazzjonijiet militari tal-UE u 
missjonijiet ċivili stabbiliti taħt il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK), iżda 
mingħajr ebda kapaċità ta' tmexxija permezz ta' Ftehim Qafas ta' Parteċipazzjoni; billi tali 
ftehim ikun mingħajr preġudizzju għall-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni 
jew is-sovranità tar-Renju Unit, u r-Renju Unit għandu jżomm id-dritt li jiddetermina kif 
iwieġeb għal kwalunkwe stedina jew għażla biex jipparteċipa f'operazzjonijiet jew 
missjonijiet. 

E. Billi l-Ftehim dwar il-Ħruġ, fl-Artikolu 127.2 tiegħu, jinkludi dispożizzjoni għal 
ftehimiet bikrija dwar ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit fil-qasam tal-PESK u 
l-PSDK; billi din id-dispożizzjoni hija element importanti ħafna u pożittiv meta wieħed 
iqis li dan huwa qasam li fih l-interessi tal-UE u tar-Renju Unit jikkonverġu l-aktar u fejn 
tali ftehimiet bikrija jipprovdu qafas stabbli għall-kooperazzjoni tar-Renju Unit mal-UE 
fuq l-azzjoni esterna; billi tali ftehimiet għandhom madankollu jkunu soġġetti għal 
skrutinju parlamentari xieraq kif previst fl-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, inkluż permezz ta' informazzjoni immedjata u sħiħa tal-Parlament 
Ewropew, fl-istadji kollha tan-negozjati u tal-konklużjoni tagħhom;

F. Billi l-Ftehim dwar il-Ħruġ, fl-Artikolu 156 tiegħu, jiżgura li, sal-31 ta' Diċembru 2020, 
ir-Renju Unit jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, 
għall-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà, u għaċ-Ċentru Satellitari 
tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għall-ispejjeż tal-operazzjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u 
ta' Difiża Komuni;

1. Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għall-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni 
Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.


