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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 
l-Intern, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jappoġġja bil-qawwa l-għan li titfassal strateġija koerenti dwar id-dimensjoni esterna 
taz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja bħala parti integrali mill-politika tar-relazzjonijiet 
esterni ta' l-UE, kif mitlub mill-komunikazzjoni tal-Kunsill u mid-dokument tal-Kunsill 
sussegwenti "Strateġija għad-dimensjoni esterna tal-JHA: Libertà, Sigurtà u Ġustizzja 
Globali"; huwa tal-fehma li l-koperazzjoni ta’ pajjiżi terzi, b’mod partikolari dawk 
ġirien ta’ l-Unjoni Ewropea, hija essenzjali għall-proċess biex tinbena z-zona ta’ libertà, 
sigurtà u ġustizzja – partikolarment fir-rigward ta’ miżuri sabiex jiġu miġġielda t-
terroriżmu, il-kriminalità organizzata u t-traffikar ta’ immigranti illegali; iqis, għalhekk, 
li l-assigurazzjoni tal-koperazzjoni tagħhom f’dawn l-oqsma trid tkun objettiv ta’ 
prijorità ta’ l-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni Ewropea; jenfasizza li jrid ikun hemm bilanċ 
veru bejn “il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja” u li kwalunkwe miżura ta’ 
implimentazzjoni skond din l-istrateġija hemm bżonn tqis is-sitwazzjoni speċifika fil-
pajjiżi jew fir-reġjuni terzi kkonċernati, filwaqt li żżomm sħiħ mal-prinċipji li fuqhom 
hija msejsa l-Unjoni Ewropea;

2. Iqis li din l-istrateġija hija pass importanti lejn it-twaqqif ta' zona interna ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja billi toħloq ambjent estern sikur kif ukoll billi ttejjeb ir-relazzjonijiet 
esterni ta' l-UE billi tippromwovi l-istat tad-dritt, il-valuri demokratiċi u l-istituzzjonijiet 
sodi;

3. Jenfasizza, madankollu, li sabiex il-miri ta’ l-istrateġija jintlaħqu, irid ikun hemm 
koordinazzjoni aħjar bejn l-oqsma ta’ politika rilevanti u l-atturi politiċi, kif ukoll 
parteċipazzjoni iktar attiva mis-soċjetà ċivili u mill-NGOs, fil-livell kemm Ewropew u 
kemm nazzjonali;

4. Huwa konvint li l-Parlament Ewropew irid itejjeb il-koerenza ta’ l-attivitajiet tiegħu 
rigward relazzjonijiet esterni, li jinvolvu firxa wiesgħa ta’ atturi li joperaw f’oqsma ta’ 
politika li jikkoinċidu f’xi partijiet; jirrikonoxxi r-riskju għoli ta’ frammentazzjoni 
permezz tal-ħolqien ta’ entitajiet indipendenti ġodda u huwa tal-fehma li din tista’ 
ddgħajjef il-kredibilità ta’ l-istituzzjoni kollha; għalhekk jitlob li jkun hemm 
razzjonalizzazzjoni ta’ l-attivitajiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem, mal-governanza 
demokratika u ma’ l-istat tad-dritt, min-naħa l-waħda, u kunċett iktar wiesa’ ta’ sigurtà, 
min-naħa l-oħra, billi jinżamm l-irwol ta’ responsabilità tal-kumitat ewlieni li jkollu r-
responsabilità fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni; jinnota, bl-istess mod, li hemm bżonn 
ta’ koordinazzjoni aħjar ta’ l-attivitajiet ta’ l-atturi kollha li jittrattaw kwistjonijiet ta’ 
politika dwar il-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja;

5. Jenfasizza li l-kredibiltà tal-politika esterna ta' l-UE fil-promozzjoni tal-valuri 
demokratiċi u l-istat tad-dritt fil-pajjiżi terzi tiddependi ħafna mill-iżvilupp bilanċjat tad-
dimensjonijiet interni u esterni tal-politika Ewropea tal-ġustizzja u l-intern; jitlob li jkun 
hemm kjarifika tal-qasam ta’ applikazzjoni u ta’ l-objettivi tad-dimensjoni esterna tal-
qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja;

6. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-passi li ttieħdu biex titjieb il-koerenza fil-koperazzjoni integrata 
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ċivili u militari ta' l-ESDP, b'mod partikolari fil-qasam ta' l-immaniġġjar ta' kriżi; jitlob, 
iżda, li jkun hemm iktar koordinazzjoni bejn il-pilastri u li tkun evitata d-duplikazzjoni 
bejn l-istrumenti varji (CFSP/ESDP, JHA, Komunità) fl-oqsma ta’ politika li 
jikkoinċidu f’xi partijiet; jenfasizza li l-effettività ta' koordinazzjoni bħal din għandha 
tkun suġġetta għal reviżjoni kostanti mill-Parlament Ewropew;

7. Jenfasizza li l-proċess ta’ ppjanar ta’ l-operazzjonijiet ESDP għandhom iqisu l-miżuri 
varji ta’ akkumpanjament jew ta’ segwitu provduti minn strumenti Komunitarji fl-
oqsma ta’ l-istat tad-dritt, tat-traffikar ta’ l-armi u d-drogi, tal-prevenzjoni tat-terroriżmu 
u l-kriminalità organizzata u tal-ġlieda kontriehom, u ta’ l-istabilizzazzjoni ta’ wara l-
konflitt, partikolarment fir-rigward ta’ l-Istrument ta’ Stabilità u ta’ l-ENPI;

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-kapaċitajiet komuni ta’ l-UE u ta’ l-Istati Membri tagħha 
fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali, it-traffikar illegali u l-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem billi jiġi adottat approċċ iktar effettiv u magħqud għall-
problemi transkonfinali, filwaqt li tingħata prijorità lil oqsma li huma partikolarment 
vulnerabbli, bħar-reġjun tal-Baħar l-Iswed fejn l-eżistenza ta’ “konflitti ffriżati” 
taffettwa serjament l-infurzar ta’ l-istat tad-dritt, il-koperazzjoni neċessarja bejn l-
awtoritajiet u l-iżvilupp demokratiku u ekonomiku;

9. Iqis li l-koerenza bejn il-pilastri tista’ tittejjeb permezz tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
Kostituzzjonali, b’mod partikolari bil-ħolqien tal-kariga tal-Ministru Ewropew għall-
Affarijiet Barranin u l-ħolqien ta’ servizz diplomatiku estern;

10. Jemmen li koperazzjoni transatlantika iktar fil-fond fid-dimensjoni iktar wiesgħa tal-
libertà u s-sigurtà għandha tissaħħaħ, pereżempju fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-traffikar 
tad-drogi, il-kriminalità organizzata u t-terroriżmu, partikolarment bil-ħsieb ta’ l-
operazzjonijiet ċivili ta’ l-ESDP fil-futur fil-Kosovo u fl-Afganistan;

11. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u għad-drittijiet legali jkun fil-qalba tal-politika esterna ta' l-
UE fiz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja; jinsisti li dawn id-drittijiet għandhom ikunu 
parti integrali minn kwalunkwe strument, programm jew miżura operazzjonali marbuta 
mal-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-migrazzjoni, il-kenn u l-
immaniġġjar tal-fruntieri;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fid-djalogi tagħha ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-libertà, 
is-sigurtà u l-ġustizzja, tintegra evidenza meħuda minn deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea 
għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u għalhekk 
biex tippromwovi aktar l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, id-demokrazija u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem fil-koperazzjoni li qed isseħħ ma' pajjiżi u reġjuni terzi; 
jenfasizza l-ħtieġa għall-UE sabiex tuża r-relazzjonijiet u l-istrumenti konvenzjonali 
tagħha ma’ pajjiżi terzi bħala inċentiv għalihom biex jadottaw u jimplimentaw standards 
u obbligi internazzjonali rilevanti dwar kwistjonijiet JHA;

13. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issaħħaħ l-isforzi tagħha biex tappoġġja l-
koperazzjoni reġjonali dwar kwistjonijiet ta’ ġustizzja, libertà u sigurtà permezz ta’ 
entitajiet eżistenti, bħall-Unjoni Afrikana, billi tinkoraġġixxi inizjattivi ġodda f’oqsma 
fejn il-koperazzjoni reġjonali hija dgħajfa, bħal-Lvant Nofsani u l-Ewropa tal-Lvant;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jikkunsidraw rekwiżit li bih l-inizjattivi jew 
id-dokumenti kollha ta' politika esterna fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja 
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għandhom jinkludu rapport ta' konformità mad-drittijiet tal-bniedem, li jkun aġġornat 
regolarment u ppreżentat lill-Parlament Ewropew; b’mod partikolari, jirrakkomanda lill-
Kunsill l-inklużjoni f’kull Dokument bi Skop ta’ Azzjoni (Action Oriented Paper) ta’ 
taqsima dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż terz ikkonċernat;

15. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-Kunsill li huma għandhom 
iqisu l-possibilità li jissupplimentaw attivitajiet iffinanzjati fil-qasam tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja ma’ pajjiżi u reġjuni terzi billi jipprovdu finanzjament speċifiku 
għal proġetti marbuta mal-ħarsien u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem;

16. Jinnota li l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni illegali hija parti mid-dibattitu globali dwar l-
implikazzjonijiet tal-migrazzjoni fuq il-politika demografika u ta' l-impjiegi; jenfasizza, 
minbarra dan, li l-attivitajiet ta’ l-UE bil-għan li jindirizzaw il-kawżi bażiċi ta’ l-
immigrazzjoni illegali u jtejbu l-kapaċità ta’ pajjiżi terzi li jimmaniġġjaw il-flussi ta’ 
migrazzjoni u l-fruntieri tagħhom iridu jitwettqu fil-parametri ta’ aġenda umanitarja li 
ssib bilanċ bejn politika ta’ żvilupp effettiva u t-tnaqqis tal-fatturi li jġiegħlu lill-persuni 
jitilqu mill-pajjiż ta’ oriġini;

17. Huwa mħasseb li l-ftehimiet ta' ammissjoni mill-ġdid iffirmati f'isem l-UE ma jeskludux 
mill-qasam ta' applikazzjoni tagħha, b'mod espliċitu, persuni li jfittxu l-kenn u għalhekk, 
jistgħu jinvolvu l-ammissjoni mill-ġdid ta' persuni li jfittxu l-kenn u li t-talbiet tagħhom 
ikunu għadhom ma ġewx iddeterminati fuq il-merti tagħhom infushom, jew li t-talbiet 
tagħhom ikunu ġew miċħuda jew meqjusa inammissibbli skond l-applikazzjoni tal-
kunċett ta' "pajjiż terz sikur"; jitlob salvagwardji biex jiżguraw li persuni li jfittxu l-kenn 
ikollhom aċċess għal proċedura ta' kenn ġusta u effettiva, inter alia biex ikun żgurat ir-
rispett għall-prinċipju ta' non-refoulement;

18 Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta tidħol f’negozjati dwar ammissjoni 
mill-ġdid u faċilitazzjoni tal-viża mal-pajjiżi ġirien tagħha ladarba jkunu ġew issodisfati 
l-prerekwiżiti xierqa; jemmen li koperazzjoni effettiva ma’ pajjiżi kandidati, assoċjati u 
ġirien dwar l-immigrazzjoni illegali, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni u l-
immaniġġjar effiċjenti tal-konfini tista’ tgħin fid-diskussjonijiet dwar il-prospett fit-tul 
ta’ vjaġġi mingħajr viża;

19. Jenfasizza n-natura b’ħafna lati tar-reazzjonijiet disponibbli għall-UE fl-azzjoni esterna 
sabiex jiġi miġġieled it-terroriżmu u l-kawżi bażiċi tiegħu u jenfasizza l-ħtieġa li 
jintużaw b’mod koerenti l-mezzi kollha disponibbli, skond il-Karta tan-NU; jitlob li 
jerġa’ jinfetaħ id-dibattitu fin-NU dwar id-definizzjoni komuni tat-terroriżmu u ta’ l-
għeruq tiegħu;

20. Itenni l-proposta tiegħu li l-politika ta’ l-UE kontra t-terroriżmu ssir iktar koerenti u 
effettiva fir-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi terzi, b’mod partikolari: billi jiżdied id-
djalogu ma' msieħba ewlenin, filwaqt li jkunu rispettati l-istandards universali tad-
drittijiet tal-bniedem; billi tissaħħaħ il-koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u reġjonali li għandhom irwol ewlieni fiż-żamma tal-paċi u fis-sigurtà 
globali; billi jiġu mfittxija soluzzjonijiet b’mod attiv għall-konflitti vjolenti interni u 
reġjonali; u bl-implimentazzjoni stretta tal-klawsola kontra t-terroriżmu fi ftehimiet ma' 
pajjiżi terzi, mingħajr ma taffettwa t-tifsira tal-klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem;

21. Jinnota medda wiesgħa ta' kwistjonijiet differenti ħafna koperti mill-koperazzjoni tal-
pulizija u ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali ma' pajjiżi terzi; jenfasizza fir-rigward 
tal-prijoritajiet iddikjarati li, filwaqt li l-iżvilupp ta’ kapaċità istituzzjonali u 
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koperazzjoni operattiva huma importanti, l-attivitajiet ta’ l-UE f’dawk l-oqsma 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ standards universali tad-drittijiet tal-bniedem.
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