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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ivvalutar u t-tfassil ta’ prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-
Sħubija tal-Lvant

(2013/2149(INI)),

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-tnedija tas-Sħubija tal-Lvant fi Praga fis-7 ta’ Mejju 2009,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Samit ta’ Varsavja li sar fid-29 u t-30 ta’ 
Ottubru 2011,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Samit ta’ Vilnius li sar fit-28 u d-29 ta’ Novembru 
2013,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2003 bl-isem 
“Ewropa Estiża – Viċinat: Qafas Ġdid għar-Relazzjonijiet mal-Ġirien tagħna tal-Lvant u 
tan-Nofsinhar” (COM(2003)0104), tat-12 ta’ Mejju 2004 bl-isem “Politika Ewropea tal-
Viċinat – Dokument ta’ Strateġija” (COM(2004)0373), tal-4 ta’ Diċembru 2006 bl-isem 
“It-Tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-Viċinat” (COM(2006)0726), tal-5 ta’ Diċembru 2007 
bl-isem “Politika Ewropea tal-Viċinat b’Saħħitha” (COM(2007)0774), tat-3 ta’ Diċembru 
2008 bl-isem “Sħubija tal-Lvant” (COM(2008)0823), u tat-12 ta’ Mejju 2010 bl-isem 
“Analiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat” (COM(2010)0207),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet Konġunti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tal-20 ta’ Marzu 2013 bl-
isem “Politika Ewropea tal-Viċinat: Naħdmu lejn Sħubija aktar b’Saħħitha 
(JOIN(2013)0004), u tal-25 ta’ Mejju 2011 bl-isem “Risposti ġodda għall-Viċinat fi 
trasformazzjoni” (COM(2011)0303),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tas-26 ta’ Lulju 2010 
u tal-20 ta’ Ġunju 2011 dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) tat-18 u d-19 ta’ 
Novembru 2013 dwar is-Sħubija tal-Lvant, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet 
Barranin (Kummerċ) tas-26 ta’ Settembru 2011 u tal-Kunsill Ewropew tas-7 ta’ Frar 2013,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet Konġunti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà tal-15 ta’ Mejju 2012 bl-
isem “Is-Sħubija tal-Lvant: Pjan Direzzjonali għas-Samit tal-ħarifa tal-2013” 
(JOIN(2012)0013) u “Inwettqu Politika ġdida Ewropea tal-Viċinat” (JOIN(2012)0014) u 
d-dokumenti konġunti ta’ ħidma tal-persunal tal-20 ta’ Marzu 2013 (“Rapporti reġjonali”, 
SWD(2013)0085 u 0086) ta’ akkumpanjament,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2013 dwar ‘Politika Ewropea 
tal-Viċinat, naħdmu lejn sħubija aktar b’saħħitha – il-Pożizzjoni tal-PE dwar ir-Rapporti 
ta’ progress tal-2012’1, tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0446.
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tal-Viċinat1, u tas-7 ta’ April 2011 dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat –

Dimensjoni tal-Lvant2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2013),

A. billi l-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), b’mod partikolari s-Sħubija tal-Lvant (SL), 
għandha l-għan li testendi l-valuri u l-ideat tal-fundaturi tal-UE;

B. billi s-SL hija mmirata lejn pajjiżi Ewropej u hija risposta għall-aspirazzjonijiet Ewropej 
tas-soċjetajiet u tal-pajjiżi msieħba; 

C. billi l-pajjiżi tas-SL għandhom aspirazzjonijiet Ewropej b’għeruq fil-fond u għadhom 
għaddejjin mit-tranżizzjoni diffiċli tagħhom wara għexieren ta’ snin ta’ tkabbir imxekkel 
mill-ħakma tal-USSR;

D. billi l-momentum attwali fir-relazzjonijiet mal-Imsieħba tal-Lvant għandu jintuża biex 
jinkoraġġixxi lill-popli tal-pajjiżi tas-SL biex jaħdmu għal aktar riformi demokratiċi;

E. billi s-SL għandha tippromwovi d-dimensjonijiet umanitarji, ekonomiċi, soċjali u kulturali 
tal-koperazzjoni;

F. billi l-iżviluppi riċenti fil-pajjiżi tas-SL u fir-relazzjonijiet tagħhom mal-UE huma twissija 
li l-UE għadha mhux meqjusa bħala l-unika alternattiva politika;

1. Ifakkar fil-kisbiet u l-ambizzjonijiet tas-SL, li hija l-qafas politiku biex jissaħħu r-
relazzjonijiet bejn l-UE u l-Imsieħba tal-Lvant, imsejsa fuq interessi reċiproċi, l-impenji, 
is-sjieda kondiviża u r-responsabbiltà konġunta, kif ukoll il-bażi istituzzjonali għall-
koperazzjoni politika, u l-forum għal djalogu bejn il-pajjiżi msieħba; jilqa’, f’dan ir-
rigward, l-istabbiliment tal-Assemblea Parlamentari Euronest u pjattaformi oħra ta’ 
koperazzjoni, bħall-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-SL u l-Kungress għall-Inizjattivi tal-
Ewropa tal-Lvant; jinnota, madankollu, li l-iżviluppi reċenti f'xi pajjiżi tas-SL ġibdu l-
attenzjoni għall-fraġilità tal-proċess politiku;

2. Jirrikonoxxi li l-proġett tas-SL għandu bżonn impetu ġdid u viżjoni ċara għall-ġejjieni, 
billi jiffoka mhux biss fuq il-kooperazzjoni politika, imma jimmira li jankra s-soċjetajiet 
tas-SL mal-UE, b'hekk iħeġġeġ l-UE tiffoka, b’mod partikolari, fuq it-twaqqif ta' reġimi
mingħajr viża, meta qed tinvesti fiż-żgħażagħ u fil-mexxejja tal-futur, u fis-settur tal-
enerġija;

3. Jenfasizza li jista’ jsir aktar progress dwar l-istabbiliment ta’ reġim mingħajr viża; jinnota, 
f’dan ir-rigward, li l-liberalizzazzjoni tal-viża hija biss waħda minn numru ta’ proċessi 
mmirati biex iqarrbu lis-soċjetajiet aktar lejn xulxin, u jeħtieġ li jkun hemm aktar sforzi 
f’dan ir-rigward, b’mod partikolari fir-rigward ta’ żieda fil-koperazzjoni fil-qasam tal-
edukazzjoni u l-kultura; iqis li għandha ssir aktar enfasi fuq il-fatt li l-proġett tas-SL hu 

                                               
1 ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 26.
2 ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 105.
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mmirat aktar lejn is-soċjetajiet milli lejn l-awtoritajiet; 

4. Jenfasizza l-importanza tal-investiment fiż-żgħażagħ u fil-mexxejja tal-futur, billi jsir użu 
sħiħ mill-opportunitajiet ta’ boroż ta’ studju taħt il-programm ‘Erasmus għal Kulħadd’ 
sabiex jitrawmu l-iskambji ta’ studenti bejn pajjiżi tas-SL u l-Istati Membri tal-UE u tiġi 
stabbilita Università tas-Sħubija tal-Lvant u l-Kulleġġ Ewropew tal-Baħar l-Iswed, li 
għandhom jipprovdu edukazzjoni postgradwatorja u jfittxu li jifformaw mexxejja futuri 
minn pajjiżi tas-SL u mill-Istati Membri tal-UE;

5. Iħeġġeġ l-organizzazzjoni ta’ iżjed skambji tal-iskejjel bejn l-Istati Membri tal-UE u l-
pajjiżi tas-SL u jqis li għal dan il-għan għandu jkun ipprovdut finanzjament speċjali;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koperazzjoni bejn iż-żgħażagħ fi ħdan il-qafas tat-Tieqa 
għaż-Żgħażagħ fis-SL tal-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni, biex b’hekk tissaħħaħ iċ-
ċittadinanza attiva taż-żgħażagħ, tiġi żviluppata s-solidarjetà u ssir promozzjoni għat-
tolleranza fost iż-żgħażagħ; 

7. Jissottolinja l-importanza li tiffoka aktar fuq il-konsolidazzjoni tas-settur tal-enerġija, li hu 
wieħed mill-kundizzjonijiet ewlenin għall-modernizzazzjoni tal-ekonomija, u li tiżviluppa 
strateġiji tal-enerġija f’konformità mal-obbligi tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija; jitlob 
għat-tkomplija tar-riformi fis-suq tal-gass u tal-elettriku u sehem xieraq tal-enerġija minn 
riżorsi rinnovabbli;

8. Jinnota li nqalgħu xi diffikultajiet fil-promozzjoni u l-implimentazzjoni tas-SL, u 
jenfasizza li l-impenn tal-UE għandu jmur lil hinn mid-djalogu politiku biex jindirizza u 
jiżviluppa djalogu soċjali, ekonomiku u kulturali;

9. Jitlob għal approċċ iktar individwalizzat għall-pajjiżi msieħba, li jimplimenta l-prinċipju 
ta’ differenzazzjoni, jevalwa l-progress ta’ kull pajjiż imsieħeb abbażi ta’ parametri 
referenzjarji ċari u abbażi tal-merti tiegħu stess, iżda b’koordinazzjoni ġenerali; 

10. Jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta’ fehim komuni dwar l-essenza tal-koperazzjoni, billi l-
UE għandha tendenza tiffoka fuq kemm il-pajjiżi tas-SL huma preparati biex jadottaw l-
acquis communautaire u l-valuri tal-Komunità, waqt li l-pajjiżi msieħba jħarsu lejn ir-
relazzjonijiet komuni tagħhom f’termini ta’ gwadann u ta’ telf; jinnota li l-UE titqies 
esklussivament bħala donatur u l-pajjiżi msieħba bħala benefiċjarji, waqt li kulħadd 
għandu jkollu rwol doppju;

11. Jiddispjaċih li fost l-Istati Membri m’hemmx interess uniformi fir-relazzjonijiet mal-
pajjiżi tas-SL, u fl-iżviluppi fil-pajjiżi tas-SL; jinnota bit-tħassib in-nuqqas ta’ fehim fost 
l-Istati Membri dwar l-importanza ġeopolitika tal-koperazzjoni u ta’ pożizzjoni uniformi 
dwar xi kwistjonijiet;

12. Jiddispjaċih, barra minn hekk, dwar ix-xewqa insuffiċjenti fost pajjiżi msieħba tas-SL li 
jiffurmaw messaġġ komuni u li jimpenjaw ruħhom fi sforzi komuni vis-à-vis l-UE;

13. Jenfasizza l-bżonn li jkun hemm aktar sforzi fil-kondiviżjoni ta’ esperjenzi ta’ riformi 
demokratiċi aktar milli l-impożizzjoni ta’ standards tal-UE, u r-rikonoxximent tan-natura 
unika tal-pajjiżi individwali u bl-enfasi fuq l-istatus indaqs tal-imsieħba u l-benefiċċji 
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reċiproċi potenzjali; 

14. Iħeġġeġ biex il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni jiġu ffirmati u implimentati, fejn applikabbli, 
mal-pajjiżi msieħba, sabiex jippromwovu governanza tajba u l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
umani, b’mod partikolari d-dritt ta’ proċess ġust, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u li 
jappoġġjaw il-bini u l-immodernizzar tal-ekonomiji tal-imsieħba u l-leġiżlazzjoni li 
tiffaċilita n-negozju;

15. Ifakkar li l-objettivi tal-koperazzjoni mal-pajjiżi tas-SL għandhom ikunu l-istabbiliment 
ta’ sħubija strateġika aktar mill-qrib, it-tisħiħ tal-kuntatti interpersonali bejn l-UE u l-
pajjiżi tas-SL, l-istabbiliment ta’ netwerks ta’ rabtiet soċjali bl-għan li tiżdied l-
integrazzjoni u l-appoġġ għall-modernizzazzjoni u l-orjentazzjoni pro-Ewropea aktar 
minn sempliċi stabbilizzazzjoni;

16. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ relazzjonijiet aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi msieħba u l-
promozzjoni tal-istabilità u l-bini tal-fiduċja multilaterali;

17. Iqis li għandhom ikunu definiti b’mod preċiż l-istrumenti ta’ koperazzjoni, waqt li jqisu l-
istrumenti u l-programmi disponibbli, u jiffokaw b’mod partikolari fuq skambji edukattivi 
u akkademiċi; jitlob biex ikunu provduti riżorsi finanzjarji addizzjonali għall-
implimentazzjoni tas-SL u għall-appoġġ għar-riformi, l-inizjattivi ewlenin u l-proġetti; 
jitlob għall-parteċipazzjoni sħiħa tal-pajjiżi msieħba fi programmi tal-Unjoni;

18. Jenfasizza li riforma tas-sistemi ġudizzjarji fil-pajjiżi msieħba, li tiżgura l-indipendenza 
tal-ġudikatura, għandha tkun prijorità;

19. Jenfasizza l-importanza li titrawwem koperazzjoni ekonomika sabiex tressaq ’il quddiem 
il-proġett tas-SL, inter alia billi titqajjem kuxjenza dwar il-kumplessità tal-problemi 
ekonomiċi, issir promozzjoni għall-governanza tajba fis-settur finanzjarju, jiġi adottat 
approċċ settorjali, tiġi inkoraġġita leġiżlazzjoni li twassal għall-iżvilupp tas-settur tal-
SME u ssir promozzjoni tas-sħubijiet tan-negozju bejn l-UE u s-SL;

20. Iqis, barra minn hekk, li l-promozzjoni tal-attivitajiet konġunti ma’ msieħba strateġiċi oħra 
u l-koperazzjoni f’organizzazzjonijiet internazzjonali u Ewropej ikunu ta’ benefiċċju għal 
kull min huwa involut; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa għall-promozzjoni tar-rabtiet soċjali u kulturali, biex b’hekk jiġi 
implimentat fil-prattika l-motto tal-UE “Magħqudin fid-diversità”;

22. Jenfasizza l-fatt li d-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija tista’ taqdi rwol importanti 
fil-pajjiżi tas-SL billi ssaħħaħ is-soċjetà ċivili;

23. Iqis li, biex titjieb il-koperazzjoni bejn l-Imsieħba tal-Lvant, l-UE m’għandha timponi l-
ebda restrizzjoni ta’ użu ta’ lingwa waħda fi proġetti konġunti, u għandha tippromwovi l-
multilingwiżmu, b’mod partikolari fl-inizjattivi tal-gvern lokali, ċiviċi u edukattivi; 

24. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni u l-appoġġ għall-isforzi konġunti fir-riċerka u l-
innovazzjoni, li jinkludu programmi ta’ skambji għall-istudenti, fi proġetti multilingwistiċi 
virtwali, fi djalogu bejn il-kulturi, permezz ta’ produzzjonijiet konġunti ta’ films u riżorsi 
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konġunti għat-traduzzjonijiet letterarji, f’riċerka konġunta dwar il-legat tan-Nazziżmu u 
tal-Kommuniżmu, u ta’ reġimi totalitarji u dwar l-istorja komuni fl-Ewropa;

25. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Pajjiżi tas-SL, lill-OSKE u lill-
Kunsill tal-Ewropa.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan id-dokument li fih proposti għall-futur qed jirriżulta f’mument partikolari: waqt il-kriżi 
ekonomika fl-Ewropa, wara s-Samit tas-Sħubija tal-Lvant f’Vilnius, fl-aħħar tat-terminu tal-
UE għall-2009-2014, meta r-rwol tagħha jiżdied. Għalhekk, il-PE għandu jippreżenta 
proposta ambizzjuża li turi l-ftuħ u l-impenn tagħna għall-iżvilupp tal-proġett Ewropew. 
F’dan is-sens, il-kriżi m’għandhiex tillimitana, anzi għandha tkun inċentiv biex immorru lil 
hinn minn sempliċement l-impenn politiku u niffukaw fuq iċ-ċittadini tal-pajjiżi tas-Sħubija 
tal-Lvant, filwaqt li niffokaw fuq politiki li jġibu riżultati tanġibbli, bħal reġim mingħajr viża.
L-UE għandha wkoll tiffoka fuq iż-żgħażagħ u l-mexxejja żgħażagħ, filwaqt li tiżgura li 
tankra l-futur tagħhom fl-UE. Barra minn hekk, l-UE għandha tiffoka wkoll fuq is-sigurtà tal-
enerġija, u tikkoopera flimkien mas-Sħab tal-Lvant dwar din il-kwistjoni. Dan id-dokument 
għandu jipprovdi inċentiv għall-approċċ politiku kuraġġuż għall-iżvilupp tas-Sħubija tal-
Lvant, kif ukoll biex iwitti t-triq għall-ideat tagħna.


