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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġa l-konsolidazzjoni fil-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) ta' linji ta' politika tal-
UE rigward politika barranija u ta' għajnuna li qabel kienu separati; jistenna network 
imsaħħaħ ta' arranġamenti istituzzjonali li jkun stabbli, ekonomiku u ddedikat bl-iskop tal-
iżvilupp  ta' integrazzjoni ekonomika eqreb u assoċjazzjoni politika fost dawk involuti, 
inkluż l-allinjament tal-valuri fin-Nazzjonijiet Uniti; 

2. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tevita d-duplikazzjoni, tikkonċentra fuq kwistjonijiet 
strateġiċi fi ħdan il-fora multilaterali tal-PEV u tuża kuntatti subreġjonali u bilaterali għal 
proġetti ta' investiment  u programmi ta' kooperazzjoni speċifiċi; jenfasizza l-importanza 
tal-istabbiliment ta' sħubiji subreġjonali effikaċi fi ħdan ir-reġjun Mediterranju aktar 
wiesa';

3. Jikkunsidra li l-Unjoni għall-Mediterran ma ġietx konċepita tajjeb, kienet eżegwita ħażin 
u hi anki kontraproduttiva; jinsisti, għalhekk, dwar l-inkorporazzjoni sħiħa tal-parti 
Ewropea tas-sħubija fil-kwadru konvenzjonali tal-UE taħt l-awspiċju tar-Rappreżentant 
Għoli/Viċi President u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

4. Jappoġġa r-rwol tal-Parlament fil-PEV filwaqt li jinnota l-pressjoni dejjem ikbar fuq l-
MPE u fuq is-servizzi tal-Parlament biex imantnu b'mod effikaċi n-numru dejjem jikber 
tal-forom multilaterali u bilaterali ta' kooperazzjoni parlamentari; iħeġġeġ il-valutazzjoni 
kontinwa tal-valur miżjud u l-organizzazzjoni prattika tal-EuroNest u l-Assemblea 
Parlamentari Ewro-Mediterranja;

5. Jilqa' l-fokus il-ġdid tal-PEV dwar il-Bini Komprensiv tal-Istituzzjonijiet; japprezza li 
jkunu ċċarati aktar il-kontenut u r-relevanza tad-differenzjar bejn l-istati tal-PEV fil-
kategorija ta' 'status imsaħħaħ'; 

6. Jirrakkomanda separazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet intergovernattivi u nongovernattivi 
rispettivi tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem u d-
Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija; jinnota l-ħtieġa ta' metodi veloċi u flessibbli ta' 
sponsorjar tal-UE għall-appoġġ tas-soċjetà ċivili pluralistika li jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta' demokrazija profonda, stabbli u sekulari;

7. Jirrakkomanda li fir-rieżami tat-Trattati li jmiss, tiġi stabbilita kategorija ġdida ta' sħubija 
assoċjata għal pajjiżi li ma jfittxux is-sħubija sħiħa tal-UE jew ma jissodisfawx il-kriterji 
tal-adeżjoni;


