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lill-Kummissjoni 
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Tomas Tobé
f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp

Suġġett: In-negozjati li għaddejjin bħalissa għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-UE u l-Grupp ta' 
Stati AKP

In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew 
u tal-Paċifiku (AKP) għadhom għaddejjin u huma mistennija jieħdu aktar fit-tul milli kien oriġinarjament 
ippjanat. F'Ottubru 2016 u għal darb'oħra f'Ġunju 2018, il-Parlament Ewropew esprima b'mod ċar il-
pożizzjoni tiegħu dwar il-ftehim futur. Madankollu, mhuwiex ċar kif ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament ġew 
ikkunsidrati fil-proċess tan-negozjar.

1. Kif tqiesu l-pożizzjonijiet espressi mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet tiegħu matul in-negozjati?

2. Il-Kummissjoni kif beħsiebha tirrinforza d-dimensjoni parlamentari tas-sħubija futura fil-livell tal-
AKP, li hija talba ewlenija tal-Parlament Ewropew?

3. Il-Kummissjoni kif beħsiebha ttejjeb ir-rwol konsultattiv u ta' skrutinju tal-Assemblea Parlamentari 
Konġunta tal-futur?

4. Il-Kummissjoni kif beħsiebha tagħmel id-djalogu politiku aktar effikaċi, ittejjeb il-monitoraġġ tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tagħmel il-monitoraġġ aktar inklużiv u parteċipattiv?

5. Il-Kummissjoni kif beħsiebha tibni sħubija ġenwina ta' diversi atturi li ssaħħaħ ir-rwol tas-soċjetà 
ċivili, b'mod partikolari fid-djalogu politiku?

6. Il-Kummissjoni kif qiegħda tippjana ssaħħaħ dispożizzjonijiet biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru u jiġi żgurat li s-sħab 
tal-AKP jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u biex 
jiġi implimentat bis-sħiħ il-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-
Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD)?

7. Il-Kummissjoni kif beħsiebha tirrifletti fin-negozjati, il-prijoritajiet u t-tħassib tal-migrazzjoni tal-
AKP dwar il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika?

8. Liema bażijiet ġuridiċi ser japplikaw matul il-perjodu ta' tranżizzjoni bejn l-iskadenza tal-ftehim 
attwali u d-dħul fis-seħħ tal-ftehim il-ġdid?

9. Liema miżuri u mekkaniżmi se jiġu stabbiliti biex jiżguraw li l-ftehim futur jikkontribwixxi b'mod 
effikaċi għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs)? Il-Kummissjoni kif 
beħsiebha tiżviluppa l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni bejn il-pari għall-monitoraġġ tal-progress u l-
lakuni fl-implimentazzjoni tal-SDGs kif mitlub mill-Parlament Ewropew?
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