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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf
(2010/2233(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-ftehim ta’ kooperazzjoni tal-25 ta’ Frar bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf (GCC),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ April 2008 dwar il-ftehim ta’ Kummerċ 
ħieles bejn il-KE u l-Kunsill tal-Kooperazzjoni tal-Golf1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Lulju 1990 dwar is-sinifikat tal-ftehim ta’ 
kummerċ ħieles li se tiġi konkluża bejn il-KEE u l-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Golf 
(GCC),

– wara li kkunsidra r-’Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tas-Sigurtà: 
Nipprovdu s-Sigurtà f’Dinja li qed Tinbidel’ approvat mill-Kunsill f’Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra s-sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea mal-Mediterran u l-Lvant 
Nofsani approvata mill-Kunsill f’Ġunju 2004,

– wara li kkunsidra l-komunikat konġunt tal-20 Kunsill Ministerjali tal-14 ta’ Ġunju 2010 
fil-Lussemburgu,

– wara li kkunsidra l-komunikat konġunt tad-19-il Kunsill Ministerjali tad-29 ta’ April 2010 
f’Muscat,

– wara li kkunsidra l-programm ta’ azzjoni konġunta (2010-2013) għall-implimentazzjoni 
tal-ftehim ta’ kooperazzjoni UE-GCC tal-1988,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-qasam tal-edukazzjoni 
superjuri (COM(2001)0385),

– wara li kkunsidra l-ftehim ekonomiku bejn l-Istati tal-GCC, adottat fil-31 ta’ Diċembru 
2001 f’Muscat, fis-Sultanat tal-Oman, u d-Dikjarazzjoni ta’ Doha tal-GCC dwar it-tnedija 
tal-unjoni doganali għall-Kunsill tal-Koperazzjoni tal-Istati Għarab tal-Golf li saret fil-21 
ta’ Diċembru 2002,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 188c u 188n, paragrafu 6(a) (v) tat-Trattat ta’ Lisbona, skont 
liema artikoli l-Kunsill għandu jitlob il-kunsens tal-Parlament qabel il-konklużjoni ta’ 
kwalunkwe ftehim internazzjonali li jkopri oqsma li għalihom tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja,

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem,

                                               
1 ĠU C 259 E, 29.10.2009, p. 83.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija (A7-0000/2010),

A. billi r-reġjun tal-Golf illum għandu jitqies bħala ċentru ekonomiku dinji emerġenti 
kostitwit mill-istati tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf (GCC),

B. billi l-ambjent ġeopolitiku tiegħu jagħmel mill-Golf punt fokali ta’ sfidi fi kwistjonijiet ta’ 
sigurtà li għandhom implikazzjonijiet globali u reġjonali (l-istabbilizzazzjoni tal-Iraq, il-
programm nukleari Iranjan, it-terroriżmu Islamiku, il-piraterija, il-Jemen) u li sal-lum il-
GCC għadu l-unika organizzazzjoni reġjonali stabbli bbażata fuq il-multilateraliżmu u l-
kooperazzjoni,

C. billi l-istati tal-GCC għandhom f’idejhom iktar minn terz tal-valur totali tal-fondi sovrani
dinjija, u, f’reazzjoni għall-kriżi finanzjarja, dawn il-fondi kkontribwew għas-salvataġġ 
tas-sistema finanzjarja dinjija u dik Ewropea, 

D. billi l-proċess tal-liberalizzazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-istrutturi ekonomiċi mibdi 
f’diversi pajjiżi tal-GCC ħoloq dinamiċi interni ġodda, kemm politiċi (riformi 
kostituzzjonali, parteċipazzjoni politika, tisħiħ tal-istituzzjonijiet) u soċjali (nibet netwerk 
ta’ assoċjazzjonijiet, għaqdiet ta’ min ħaddem, dwar is-sitwazzjoni tan-nisa) li ta’ min 
jinkoraġġixxihom u jappoġġjahom, 

E. billi l-importanza ta’ investimenti fil-pajjiżi tal-GCC fil-viċinat tan-Nofsinhar tal-Unjoni 
Ewropea jitlob sinerġiji ta’ kooperazzjoni bejn l-Ewropa, il-Mediterran u l-Golf,

F. billi r-rijorjentazzjoni ġeoekonomika tal-istati tal-GCC lejn l-Asja, li bdiet minħabba t-
talba dejjm ikbar ta’ għaż-żejt fis-swieq Asjatiċi (iċ-Ċina, l-Indja, Singapor, il-Ġappun, il-
Filippini u l-Korea t’Isefel) bħalissa qed twassal għal diversifikazzjoni fir-relazzjonijiet 
kummerċjali u ekonomiċi li qed tkun ikkonsolidata minn ftehimiet ta’ kummerċ ħieles u 
mill-iżvilupp ta’ djalogu politiku,

G. billi l-istati tal-GCC għandhom rwol ewlieni fix-xena globali u għaldaqstant għandhom 
interessi komuni mal-UE rigward l-istabilità internazzjonali u l-governanza ekonomika 
globali,

H. billi n-negozjati dwar ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-GCC, li inbdew 20 sena ilu, 
huma l-iktar negozjati li ilhom għaddejjin mingħajr konklużjoni li qatt kellha l-Unjoni 
Ewropea, 

I. billi l-inklużjoni ta’ klawsoli politiċi, u speċjalment il-klawsola marbuta mad-drittijiet tal-
bniedem, hija parti integrali ta’ kull ftehim kummerċjali konkluż bejn l-Unjoni u parti 
terza,

J. billi preżenza tal-Unjoni fir-reġjun hija limitata u l-perċezzjoni tal-Ewropa ta’ spiss tkun 
konfusa mal-perċezzjoni ta’ ċerti Stati Membri tal-UE li għandhom rabtiet żvilippati u 
antiki mar-reġjun,
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K. billi l-UE għandha għarfien espert fl-oqsma tat-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali, tal-
edukazzjoni u r-riċerka, tal-iżvilupp ta’ enerġija rinnovabbli u tal-ambjent, ta’ appoġġ 
tekniku u regolamentazzjoni, u ta’ djalogu politiku u diplomatiku dwar l-istabilità tal-
viċinat u kwistjonijiet ta’ sigurtà globali,

1. Ifakkar li l-konklużjoni tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-GCC tibqa’ prijorità, 
u li n-nuqqas ta’ konklużjoni ma jkun fl-interess tal-ebda parti; jenfasizza li l-konklużjoni 
ta’ dan il-ftehim se tikkostitwixxi rikonoxximent reċiproku tal-kredibbiltà taż-żewġ 
entitajiet li għażlu t-triq tal-multilateraliżmu u tal-integrazzjoni;

2. Iqis li l-UE għandha tipproponi l-ħolqien ta’ sħubija strateġika mal-GCC u l-Istati Membri 
tiegħu li tikkorrispondi għall-imporantza tar-rwoli rispettivi taż-żewġ entitajiet fix-xena 
internazzjonali; jenfasizza l-importanza, għal dak il-għan, tal-introduzzjoni ta’ laqgħat 
regolari ta’ livell għoli tal-kapijiet ta’ stat u gvern; 

3. Jitlob li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jiddedika aktar fondi għar-reġjun u li 
jinfetħu iktar delegazzjonijiet diplomatiċi biex l-Unjoni tkun iktar viżibbli, biex jitħaffef 
id-djalogu politiku u biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-azzjoni tal-Unjoni; jenfasizza li l-
approċċi bilaterali differenzjati lejn l-istati inklini li jżidu l-kooperazzjoni tagħhom jistgħu 
biss jikkomplementaw u jsaħħu l-qafas multilaterali;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-iżviluppi soċjali u politiċi li seħħew f’dawn l-aħħar snin fil-parti 
l-kbira tal-pajjiżi tal-Golf; iħeġġeġ lill-istati tal-Golf biex isostnu u jestendu l-isforzi 
tagħhom u jistidinhom biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem, tal-ugwaljanza bejn is-sessi, tad-dritt għax-xogħol, ukoll għall-ħaddiema 
migranti, u l-libertà ta’ espressjoni u opinjoni; jistieden lill-istati tal-Golf biex jisimgħu l-
leħen tas-soċjetà ċivili u biex jappoġġjaw il-ħolqien ta’ strutturi u assoċjazzjonijiet lokali;

5. Jinnota l-Programm ta’ Azzjoni Konġunta adottat mill-Kunsill ministerjali tal-14 ta’ 
Ġunju 2010 maħsub biex isaħħaħ il-kooperazzjoni f’diversi oqsma strateġiċi ta’ interess 
reċiproku; jiddispjaċih, madankollu, li dan ma jinkludix taqsima dwar il-djalogu politiku 
miftuħ, regolari u kostruttiv;

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu minħabba li r-reġjun tal-Golf inqabad fit-tiġrija għall-armi; 
jistieden lill-UE biex tibda djalogu strateġiku mal-istati tal-GCC dwar kwistjonijiet ta’ 
sigurtà reġjonali ta’ interess komuni (il-kapaċità nukleari tal-Iran, l-istabbilizzazzjoni tal-
Iraq, it-terroriżmu Islamiku u l-kunflitt intern fil-Jemen) u, finalment, sabiex 
tikkontribwixxi għall-bini ta’ struttura ta’ sigurtà reġjonali fil-Lvant Nofsani fi sħubija 
mal-pajjiżi tal-Golf;

7. Jilqa’ l-fatt li qed issir ħidma għall-integrazzjoni tal-GCC (unjoni doganali, suq komuni u 
finalment munita unika); iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi lis-Segretarjat tal-
GCC li ż-żewġ korpi jfasslu flimkien qafas għall-koperazzjoni, biex taqsam l-esperjenza 
tagħha fil-qasam tal-konsolidazzjoni istituzzjonali, tal-kapaċità amministrattiva, tal-
mekkaniżmi ta’ regolamentazzjoni u ta’ soluzzjoni tat-tilwim;  jenfassizza li approċċ bħal 
dan jista’ jikkontribwixxi biex jispira l-proċess ta’ sjieda;

8. Jilqa’ l-livell sinifikanti ta’ kooperazzjoni bejn l-UE u s-sieħba Mediterranji tagħha fil-
qasam tal-enerġija, kooperazzjoni li issa ġiet estiża għall-enerġiji rinnovabbli;  iqis li s-
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sinerġiji f’dan il-qasam għandhom ikunu mħeġġa bejn it-tliet żoni ġeografiċi għaliex 
hemm interessi konverġenti, kompetenza teknoloġika, sorsi ta’ finanzjament u riżorsi 
abbundanti (ix-xemx u r-riħ); jilqa’ l-istabbiliment tan-netwerk UE-GCC dwar l-enerġija 
nadifa, li hija ta’ interess ewlieni għall-istati tal-GCC;

9. Jinnota li l-edukazzjoni hija prijorità nazzjonali għall-pajjiżi tal-GCC, bi bżonn kbir 
f’termini ta’ riżorsi umani (m’hemmx biżżejjed għalliema), ta’ kontenut tal-korsijiet (li ma 
kienx adattat għall-evoluzzjoni tas-swieq tax-xogħol) u tal-kwalità tas-sillabu (metodi ta’ 
tagħlim u materjali antiki); jitlob appoġġ attiv għall-isforzi tal-awtoritajiet sabiex 
jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet u jipproponi kooperazzjoni ambizzjuża fl-edukazzjoni ta’ 
livell ogħla, sekondarja u primarja;

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea, lill-President tal-Kummissjoni Ewropea, lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ 
Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarjat tal-GCC, kif ukoll 
lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-GCC.


