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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rapport annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti ewlenin u l-
għażliet bażiċi tal-Politika Esterna u ta' Sigurtà Komuni (PESK) fl-2009, ippreżentat 
lill-Parlament Ewropew b'applikazzjoni tal-Parti II, Taqsima G, paragrafu 43 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006
(2010/2124(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti 
prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) fl-2009, 
ippreżentat lill-Parlament Ewropew f konformità mal-Parti II, Taqsima G, Paragrafu 43 
tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 20061,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali msemmi hawn fuq, tas-17 ta' Mejju 2006, 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
amministrazzjoni finanzjarja fis-sod,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-19 ta' Frar 20092 u tal-10 ta' Marzu 20103

dwar ir-rapporti annwali tal-PESK tal-2007 u tal-2008 rispettivament,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 20104 dwar is-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar ir-
responsabilizzazzjoni politika5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-16 ta' Settembru 2010 dwar 
ir-relazzjonijiet esteri tal-UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal- Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2011),

A. billi l-UE għandha tiżviluppa aktar l-objettivi tal-politika estera tagħha u għandha 
tavvanza l-valuri u l-interessi tagħha mad-dinja kollha bl-għan globali li tikkontribwixxi 
għall-paċi, s-sigurtà, s-solidarjetà, il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, il-multilateraliżmu 
u r-rispett reċiproku fost in-nazzjonijiet, il-kummerċ ħieles u ġust u l-qerda tal-faqar,

B. billi t-Trattat ta' Lisbona ġab dimensjoni ġdida lill-azzjoni esterna Ewropea u se jkun 
strumentali biex jitjiebu l-koerenza, il-konsistenza u l-effettività tal-politika estera tal-UE,

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p.
2 ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 54.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0060.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0280.
5 Ibid, Anness II.
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C. billi t-Trattat ta' Lisbona qed joħloq momentum ġdid fil-politika estera tal-UE, li 
partikolarment jagħmilha possibbli għall-UE li jkollha rwol internazzjonali kompatibbli 
mal-istatus ekonomiku prominenti tagħha u mal-ambizzjonijiet tagħha u li torganizza 
ruħha b'tali mod biex tkun attur globali effettiv, kapaċi li jkollha sehem fir-responsabilità 
għas-sigurtà dinjija u li tkun mexxejja fid-definizzjoni ta' reazzjonijiet komuni għall-isfidi 
komuni,

D. billi l-momentum il-ġdid fl-azzjoni esterna Ewropea jirrikjedi wkoll li l-UE taġixxi b'mod 
aktar strateġiku sabiex ikollha piż fix-xena internazzjonali; billi l-kapaċità tal-UE li 
tinfluwenza l-ordni internazzjonali tiddependi mhux biss mill-koerenza bejn il-politiki, l-
atturi u l-istituzzjonijiet tagħha imma wkoll minn kunċett strateġiku reali tal-politika 
estera tal-UE li għandha tgħaqqad flimkien l-Istati Membri kollha wara l-istess sensiela ta' 
prijoritajiet u miri, sabiex dawn jitkellmu b'vuċi unika b'saħħitha fl-arena internazzjonali,

E. billi qed issir trasformazzjoni sostanzjali tal-ordni internazzjonali, li qed tisfida lill-UE 
biex timpenja ruħha b'mod iktar attiv mal-poteri kurrenti u emerġenti tad-dinja kif ukoll 
mal-imsieħba bilaterali u multilaterali sabiex ikunu promossi soluzzjonijiet effettivi għall-
problemi li huma komuni għaċ-ċittadini Ewropej u għad-dinja b'mod ġenerali,

F. billi anke l-momentum il-ġdid għandu bżonn iwassal għad-definizzjoni ta' paradigma 
ġdida għas-sħubijiet strateġiċi tal-UE, kemm ġodda kif ukoll dawk antiki, ibbażata fuq 
benefiċċji u interessi reċiproċi,

G. billi l-iskrutinju parlamentari tal-politika estera tal-UE huwa essenzjali jekk l-azzjonijiet 
esterni Ewropej għandhom jiġu mifhuma u appoġġati miċ-ċittadini tal-UE; billi l-
organizzazzjoni u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fl-
UE għandhom ikunu determinati b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali, bi qbil mal-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll 1 tat-Trattat ta' Lisbona,

Ir-rapport annwali tal-Kunsill tal-2009 dwar il-PESK

1. Jilqa' r-rapport annwali tal-Kunsill u jfaħħar l-istruttura tiegħu trasparenti u bbażata fuq 
temi, li tipprovdi ħarsa ġenerali ċara lejn il-politiki u l-azzjonijiet fil-qasam tal-politika 
estera u ta' sigurta komuni; jilqa' wkoll l-ambizzjoni tal-Kunsill li jenfasizza aktar u 
jiffoka b'mod iktar qawwi fuq il-kuntest reġjonali tal-kunflitti u l-kwistjonijiet; 
jiddispjaċih, madankollu, li r-rapport ma jressaq ebda approċċi possibli biex tinsab 
soluzzjoni għall-kunflitti u l-kwistjonijiet;

2. Jistieden lill-Kunsill ma jillimitax l-għan tar-rapport annwali tal-PESK għal sempliċi 
deskrizzjoni tal-attivitajiet tal-PESK;  hu tal-fehma li r-rapport għandu jipprovdi aktar 
minn katalogu tal-avvenimenti u l-iżviluppi mqassmin primarjament skont il-pajjiż;

3. Jemmen li r-rapport annwali dwar il-PESK għandu jiffoka fuq il-momentum il-ġdid 
maħluq mit-Trattat ta' Lisbona u għandu jservi ta' strument għal djalogu interistituzzjonali 
mtejjeb, partikolarment billi jiddiskuti dwar l-implimentazzjoni ta' strateġija tal-UE dwar 
il-politika estera, jevalwa l-effettività tagħha u jindika d-direzzjoni tagħha fil-ġejjieni;

It-tisħiħ tat-Trattat ta' Lisbona
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4. Itenni l-pożizzjoni tiegħu favur l-iżvilupp ta' strateġija tal-politika estera tal-UE bbażata 
fuq l-objettivi u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
(Trattat UE), li għandha tidentifika b'mod ċar l-interessi tal-UE għall-politika estera u ta' 
sigurtà komuni; jistieden lir-VP/RGħ biex tinvolvi l-korpi rilevanti tal-Parlament ma' dan 
l-objettiv;

5. Jisħaq li se jkun hemm bżonn li titfittex il-koerenza bejn is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE), l-Istati Membri u l-Kummissjoni, li jitjiebu s-sinerġiji bejn l-UE 
u l-livell nazzjonali u li titjieb il-koordinazzjoni bejn l-atturi istituzzjonali, bil-għan li jiġu 
integrati aħjar l-istrumenti u l-politiki rilevanti kollha u li jitwassal messaġġ uniku tal-UE 
dwar kwistjonijiet politiċi prinċipali; iqis li l-kooperazzjoni fil-livelli kollha bejn is-SEAE 
u s-servizzi rilevanti fil-Kummissjoni hija essenzjali bil-għan li tingħata forma għall-
approċċ strateġiku lejn il-viċinat tagħna u lejn pajjiżi kandidati u sħab bi prospetti ta' 
sħubija, kif ukoll lejn żoni politiċi bħall-kummerċ, l-iżvilupp, is-sigurtà enerġetika u l-
ġustizzja u l-intern;

6. Jistenna li s-SEAE, permezz tal-promozzjoni ta’ koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn il-
PESK u l-politiki esteri, tgħin fit-tisħiħ tal-irwol u l-influwenza tal-UE fl-istadju dinji u 
jkun possibbli għaliha li tipproġetta l-interessi u l-valuri tagħha b'mod iktar effiċjenti, 
b'tali mod li jkun jaqbel mal-istatus kummerċjali u ekonomiku internazzjonali eżistenti 
tagħha;

7. Jinnota, madankollu, li mhux se jinkisbu koerenza u konsistenza sħaħ fil-politiki esteri tal-
UE sempliċiment billi jitwaqqaf is-SEAE imma li dan se jirrikjedi wkoll li l-Istati Membri 
tal-UE jegħlbu l-perpsettivi differenti tagħhom dwar kwistjonijiet prinċipali tal-politika 
estera; iqisha bħala ħaġa essenzjali, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri mhux biss jaqblu 
dwar strateġija komuni għall-politika estera u ta' sigurtà imma wkoll li jiżguraw li l-
politiki nazzjonali tagħhom jappoġġaw il-pożizzjonjiet tal-UE;

8. Jisħaq li r-rwol tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) b'mod ġenerali għandu jkun li 
jirrappreżentaw u jikkoordinaw il-politika tal-UE lejn ir-reġjuni b'interessi strateġiċi u ta' 
sigurtà speċifiċi għall-UE li jirrikjedu preżenza u viżibilità kontinwa tal-UE; hu tal-fehma 
li għandha tiġi stabbilita koordinazzjoni mill-qrib bejn ir-RSUE u d-dipartimenti rilevanti 
tas-SEAE u li għandhom jitqiesu mill-ġdid kwistjonijiet tematiċi importanti, li 
preċedentement kienu koperti mir-Rappreżentanti Personali,u għandhom jitressqu proposti 
sabiex dan ir-rwol jittieħed minn uffiċċjali għoljin tas-SEAE jew minn RSUE; iqisha 
bħala ħaġa essenzjali li d-definizzjoni tar-rwol u l-mandati tar-RSUE issir suġġetta għal 
konsultazzjoni minn qabel mal-Parlament u li jitressqu proposti, bi qbil mal-Artikolu 
36(1) tat-TUE, dwar il-proċeduri u l-mandat tad-dokumenti ta' tagħrif u tar-rapporti li 
għandhom jingħataw għad-dispożizzjoni tal-Parlament mir-RSUE;

9. Ifakkar fil-prerrogattiva tiegħu tat-Trattat li jiġi kkonsultat fl-oqsma tal-PESK u tal-PSDK, 
li l-opinjonijiet tiegħu jitqiesu b'mod xieraq u li jagħmel rakkomandazzjonijiet; jistieden 
lill-VP/RGħ tikkonsolida d-doveri ta' konsultazzjoni u rrapurtar mwettqa s'issa mill-
Kummissjoni u l-Kunsill fil-qasam tal-azzjoni estera; jistenna li jissaħħaħ id-dritt tal-
Parlament għall-iskrutinju demokratiku tal-ipprogrammar strateġiku tal-istrumenti ta' 
għajnuna estera tal-UE;

10. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li, bi qbil mal-Artikolu 218(10) tat-TFUE, għandha tiġi provduta 
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informazzjoni sħiħa lill-Parlament fl-istadji inizjali, tan-negozjati u finali tal-proċedura li 
twassal għall-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali; jistenna li l-VP/RGħ tipprovdi l-
informazzjoni rilevanti kollha dwar in-negozjati matul il-proċedura, inklużi d-direttivi tan-
negozjati u l-abbozzi ta' test tan-negozjati, u jfakkar li fid-dikjarazzjoni dwar ir-
responsabilizzazzjoni politika l-VP/RGħ ntrabtet li tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim 
Qafas dwar il-ftehimiet internazzjonali fir-rigward tad-dokumenti kunfidenzjali tal-PESK; 
jitlob li jiġi stabbilit modus operandi effiċenti li jgħaqqad flimkien l-osservanza tal-
prerrogattivi tal-Parlament mal-grad neċessarju ta' kunfidenzjalità; jemmen li huwa 
meħtieġ ftehim komprensiv li jinvolvi l-istituzzjonijiet kollha u li jkopri l-korpi kollha tal-
UE sabiex ikun regolat l-aċċess għad-dokumenti kunfidenzjali mill-Membri tal-Parlament;

11. Jisħaq li l-Ftehim Interistituzzjonali revedut tal-2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
ġestjoni finanzjarja soda għandu jipprovdi iktar trasparenza fil-proċedura baġitarja tal-
PESK u għandu jindirizza b'mod xieraq ir-rekwiżiti ta' informazzjoni tal-awtorità baġitarja 
sabiex dik l-awtorità tkun informata b'mod sħiħ u regolari dwar l-isfond, il-kuntest u l-
implikazzjonijiet finanzjarji tad-deċiżjonijiet politiċi f'dan il-qasam politiku; hu tal-fehma 
li l-Parlament Ewropew għandu jirċievi informazzjoni xierqa qabel l-adozzjoni ta' mandati 
u strateġiji fl-isfera tal-PESK; jilqa' l-appoġġ espress mill-VP/RGħ għall-proposta li l-
missjonijiet kollha importanti tal-PSDK għandhom jiġu identifikati fil-baġit; itenni l-
pożizzjoni tiegħu li, sabiex tiżdied il-leġittimità demokratika tal-PESK, il-korpi 
kompetenti tal-Parlament għandhom jiġu kkonsultati qabel it-tnedija tal-missjonijiet tal-
PSDK u għandhom ikunu jistgħu jissorveljaw kif xieraq il-missjonijiet tal-PSDK b'mod 
partikolari;

12. Iqis li l-laqgħat konġunti regolari ta' konsultazzjoni dwar il-PESK għandhom ikunu 
kkumplimentati minn laqgħat addizzjonali li għandhom isiru jekk ikun hemm bżonn li tiġi 
provduta informazzjoni ex-ante; jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-laqgħat għandhom 
ukoll ikunu immirati lejn it-tagħlim ta' lezzjonijiet strateġiċi u politiċi militari prinċipali 
sabiex jitjiebu l-ippjanar u l-ġestjoni ta' missjonijiet futuri u sabiex jiġi megħjun l-iżvilupp 
ta' approċċ li jħares 'l quddiem għall-bżonnijiet tal-futur; ifakkar, barra minn dan, fid-dritt 
tiegħu li jiġi kkonsultat u l-bżonn li jiġi infurmat kif xieraq dwar l-arranġamenti tal-
finanzjament urġenti ta' ċerti inizjattivi mnedija taħt il-PESK bi qbil mal-Artikolu 41(3) 
tat-TUE;

Il-kwistjonijiet tematiċi prinċipali tal-PESK

13. Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-PSDK għandhom jiddaħħlu f'politika komprensiva li timmira 
lejn il-pajjiżi u r-reġjuni fi kriżi; jisħaq, barra minn dan, dwar il-bżonn li wieħed 
jitbiegħed mill-enfasi kurrenti fuq it-tnedija b'suċċess tal-missjonijiet tal-PSDK u jersaq 
lejn attenzjoni ikbar li għandha tingħata lill-implimentazzjoni u l-impatt fit-tul tagħhom 
fil-post;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni ottima bejn ir-reazzjonijiet tal-UE għad-
diżastri u strumenti oħra tal-UE - bħall-missjonijiet ċivili u militari tal-CSDP - li diġà qed 
jitniedu fil-post jew jistgħu jiġu stabbiliti wara kriżi; jemmen li distinzjoni riġida bejn l-
operazzjonijiet militari u ċivili tal-ġestjoni tal-kriżi tirrifletti mudelli istituzzjonali mhux 
aġġornati iktar milli r-realtà fil-post u, għalhekk, jenfasizza l-fatt li r-reazzjonijiet għall-
kriżijiet jirrikjedu kumbinazzjoni ta' strumetni militari u ċivili;
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15. Iqisha bħala prijorità strateġika tal-UE li jissaħħu s-sħubijiet internazzjonali tal-ġestjoni 
tal-kriżi u li jitjieb id-djalogu ma' atturi oħra maġġuri tal-ġestjoni tal-kriżi - bħan-
Nazzjonijiet Uniti, in-NATO, l-Unjoni Afrikana (UA), u l-OSKE u pajjiżi terzi bħall-Istati 
Uniti tal-Amerika, it-Turkija, in-Norveġja u l-Kanada - u li jiġu sinkronizzati l-azzjonijiet, 
tinxtered l-informazzjoni u jitqiegħdu flimkien ir-riżorsi fl-oqsma taż-żamma tal-paċi u 
tal-bini tal-paċi, inkluża l-kooperazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kriżi u, b'mod partikolari, is-
sigurtà marittima, kif ukoll il-ġlieda kontra t-terroriżmu skont il-liġi internazzjonali;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi evitat li l-UE ssir dipendenti fuq pajjiżi terzi għall-provvista 
enerġetika tagħha, ħaġa li ddgħajjef l-indipendenza tal-politika estera tal-UE; ifakkar fil-
ħtieġa urġenti li jiġu indirizzati l-isfidi enerġetiċi permezz tal-implimentazzjoni ta' politika 
estera Ewropea komuni tal-enerġija, ibbażata fuq diversifikazzjoni tal-fornituri tal-
enerġija; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-VP/RGħ biex issegwi b'determinazzjoni r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament għall-iżvilupp ta' politika koerenti u koordinata, 
b'mod partikolari billi tiġi promossa l-koeżjoni tal-UE fid-djalogu kostruttiv mal-fornituri 
tal-enerġija, u partikularment mar-Russja u l-pajjiżi fi tranżitu; 

17. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-UE għandha ssaħħaħ ir-rwol mexxej tagħha fil-qasam tal-
governanza dinjija tal-klima u tiżviluppa aktar djalogu ma' atturi ewlenin oħra, bħall-
ekonomiji emerġenti (iċ-Ċina, il-Brażil, l-Indja), ir-Russja, l-Istati Uniti u l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, peress li t-tibdil fil-klima sar element kruċjali tar-relazzjonijiet 
internazzjonali;

18. Huwa tal-fehma li, biex tkun konsistenti, il-politika estera tal-UE għandha tagħti prijorità 
assoluta lill-promozzjoni tad-demokrazija, peress li soċjetà demokratika hija l-bażi għad-
difiża tad-drittijiet tal-bniedem; jemmen li l-istruttura istituzzjonali l-ġdida tal-UE, 
b’referenza partikulari għas-SEAE u d-dipartiment dedikat tiegħu, toffri opportunità biex 
jitjiebu l-koerenza u l-effettività tal-UE f’dan il-qasam; itenni d-determinazzjoni qawwija 
tal-Parlament Ewropew u jfakkar fl-isforzi li ilu jagħmel biex jiddefendi d-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fid-dinja permezz ta’ relazzjonijiet bilaterali ma’ pajjiżi terzi u 
l-parteċipazzjoni attiva f’fora internazzjonali, kif ukoll l-appoġġ lill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili internazzjonali u lokali;

Il-prijoritajiet ġeografiċi prinċipali tal-PESK

Id-diplomazija multilaterali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali

19. Jenfasizza li l-multilateraliżmu effettiv għandu jkun it-tħassib strateġiku prinċipali tal-
Unjoni u li, f'dan il-kuntest, l-UE għandu jkollha rwol mexxej fil-kooperazzjoni 
internazzjonali, għandha tiffaċilita l-kunsens internazzonali u tavvanza l-azzjoni dinjija; 
jenfasizza l-bżonn urġenti li jiġu indirizzati kwistjonijiet dinjija ta' tħassib komuni għaċ-
ċittadini tal-UE, bħalma huma t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, is-sigurtà 
enerġetika, it-tibdil fil-klima, il-kisba b'suċċess tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju u l-
qerda tal-faqar, in-nonproliferazzjoni tal-armi għall-qerda tal-massa u d-diżarm, l-
immaniġġjar tal-migrazzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili; 
hu tal-fehma li, sabiex titkellem b'vuċi unika qawwija dwar kwistjonijiet dinjija fi ħdan is-
sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, l-UE, filwaqt li żżomm l-istatus tagħha ta' osservatur, 
għandha tingħata drittijiet kumplimentari fin-Nazzjonijiet Uniti bħala konsegwenza 
naturali tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona; jistieden lill-UE biex ittejjeb l-istrateġija 
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u t-tattiki tagħha għall-konsultazzjoni mal-isħubija tan-Nazzjonijiet Uniti, anke billi tagħti 
spjegazzjonijiet ċari dwar in-natura tal-UE u dwar kif, fuq il-bażi tal-poteri tagħha bbażati 
fuq it-Trattat, hi differenti minn organizzazzjonijiet reġjonali oħra; jirrakkomanda li l-
kwistjoni tad-drittijiet tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti titqiegħed 'l fuq fl-aġenda tas-samits 
bilaterali u multilaterali ma’ msieħba strateġiċi; iqisha essenzjali li wieħed jopera mas-
sħab strateġiċi tal-UE sabiex jinstabu soluzzjonijiet għall-problemi reġjonali u dinjija 
ewlenin; jirrakkomanda, barra minn hekk, li s-sħubijiet strateġiċi jingħataw dimensjoni 
multilaterali billi jiġu inklużi kwistjonijiet dinjija fl-aġendi għas-samits bilaterali u 
multilaterali tal-UE;

20. Jemmen li l-UE għandha tieħu vantaġġ mill-adozzjoni tal-Kunċett Strateġiku tan-NATO 
sabiex issaħħaħ is-sħubija tagħha man-NATO, b'kunsiderazzjoni tal-iżvilupp tal-politiki 
esteri, ta' sigurtà u ta' difiża tal-UE; jiġbed l-attenzjoni fuq il-bżonn li jinstabu modi 
prammatiċi biex jiġu solvuti d-diffikultajiet - partikularment id-differenzi bejn Ċipru u t-
Turkija - li qed ixekklu l-iżvilupp ta' kooperazjoni iktar mill-qrib bejn l-UE u n-NATO, 
fid-dawl tal-importanza li jiġi żgurat li l-forzi u l-kapaċitajiet eżistenti li huma maqsuma fi 
grad għoli bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet jintużaw bl-iktar mod effiċenti possibbli;

21. Jirrikonoxxi li l-OSKE għandu bżonn jissaħħaħ u li jiġu affermati mill-ġdid il-valuri 
tagħha; jemmen fermament li l-UE għandha timpenja ruħha b'mod effettiv fit-tisħiħ tal-
OSKE, anke billi tiżgura li l-proċess ma jirriżulta fid-dgħjufija tal-ebda waħda mit-tliet 
dimensjonijiet ta' dik l-organizzazzjoni (politika militari, ekonomika u ambjentali u 
umana); jenfasizza li l-UE għandha wkoll tiġbed l-attenzjoni lejn l-imporortanza li l-
Proċess ta' Corfu jitkompla u li jkun hemm laqgħat regolari ta' livell għoli sabix jingħata 
sfond politiku lill-attivitajiet tal-OSKE u sabiex tittejjeb il-viżibilità tagħbhom;

Ir-relazzjonijiet Transatlantiċi

22. Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzoni mill-qrib u kontinwa tal-politiki esteri tal-UE mal-
eqreb alleati u sħab strateġiċi tal-UE, l-Istati Uniti, filwaqt li jiġi żgurat approċċ konġunt 
għall-governanza dinjija u għall-isfidi bħan-nonproliferazzjoni nukleari u t-terroriżmu; 
jistieden lill-VP/RGħ biex jikkoordinaw mill-qrib u jiżviluppaw sinerġiji mal-Istati Uniti 
bil-għan li jiġu żgurati l-istabilità u s-sigurtà fil-kontinent Ewropew, inkluża l-
kooperazzjoni mar-Russja, u fir-rigward ta' stabilità fiż-żona akbar tal-Lvant Nofsani, l-
Iran, l-Afganistan u l-Pakistan;

Il-Balkani tal-Punent

23. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-prospetti tas-sħubija fl-UE tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u 
jenfasizza l-importanza ta' impenn kontinwu fil-proċess kemm mill-pajjiżi tar-reġjun kif 
ukoll mill-UE; 

24. Jilqa' l-fatt li s-sitwazzjoni fil-Kosovo għadha stabbli u paċifika, iżda hija kkonċernata 
dwar il-problemi serji u l-ksur tal-liġi elettorali li sar f'diversi muniċipalitajiet matul l-
elezzjonijiet riċenti; jenfasizza l-importanza ta’ elezzjonijiet ġusti bħala parti mit-
tranżizzjoni demokratika kontinwa fil-Kosovo; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Kosovo jtejjeb il-
proċess elettorali fil-ġejjieni sabiex jiżgura d-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini tal-Kosovo 
u jtejjeb il-perspettiva Ewropea tal-pajjiż; jitlob li d-diskussjonijiet pjanati bejn il-Kosovo 
u s-Serbja jibdew mingħajr dewmien, taħt il-patrunaġġ tal-UE, u jenfasixxa li dawn 
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għandhom potenzjal enormi biex jikkontribwixxu għall-istabilità fil-Kosovo u jtejbu s-
sitwazzjoni għan-nies lokali, inkluż fir-rigward tal-osservanza tal-istat tad-dritt fit-
Tramuntana tal-pajjiż; itenni l-bżonn li l-Missjoni tal-Istat tad-Dritt tal-EULEX fil-
Kosovo tiżgura li tista' tiffunzjona b'mod effettiv fit-territorju kollu tal-Kosovo billi żżid l-
attivitajiet tagħha fit-Tramuntana tal-pajjiż u tgawdi mill-fiduċja u l-appoġġ tal-
popolazzjoni kollha; 

25. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex itejbu d-djalogu mal-mexxejja politiċi fil-
Bosnja-Ħerzegovina wara l-elezzjonijiet, sabiex jgħinu biex dak il-pajjiż u n-nies tiegħu 
jibqgħu fit-triq lejn l-integrazzjoni fl-UE; hu tal-fehma li l-Bosnja-Ħerzegovina għamlet 
progress limitat dwar ir-riformi relatati mal-proċess ta' integrazzjoni fl-UE u li l-aġendi 
etniċi u tal-entità prevalenti jistgħu jxekklu l-issodisfar tar-rekwiżiti għas-sħubija fl-UE u 
fin-NATO;

Is-sħubija tal-Lvant

26. Jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex ikabbru s-Sħubija tal-Lvant mal-ġirien 
Ewropej tagħna tal-Lvant, fid-dawl tal-sħubija politika u l-integrazzjoni ekonomika 
tagħhom, inkluż fiż-żona tal-enerġija, fuq il-bażi ta' valuri Ewropej komuni u f'qafas ta' 
kundizzjonijiet u inċentivi maħsuba biex iġibu riformi;

27. Jikkundanna r-repressjoni li saret mir-reġim tal-President tal-Bjelorussja Lukashenko 
kontra l-membri tal-oppożizzjoni, il-ġurnalisti u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili wara l-
elezzjonijiet presidenzjali tad-19 ta’ Diċembru 2010 u jitlob għall-ħelsien immedjat ta’ 
dawk kollha li ġew miżmuma; jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex jimponu 
sanzjonijiet immirati kontra r-reġim - bħall-projbizzjoni tal-viża u l-iffriżar tal-assi ta’ 
wħud mill-uffiċjali f’pożizzjoni għolja - u sabiex jitwaqqaf l-appoġġ tal-UE għas-soċjetà 
ċivili sabiex jissaħħu l-valuri pro-Ewropej fost il-popolazzjoni; jenfasizza l-importanza li 
jiġi żgurat li l-Bjelorussja ma tiġix iżolata, partikularment minn ofqsa reġjonali eżistenti;

28. Jitlob għat-twaqqif fil-pront tal-Assemblea Parlamentari għall-Viċinat ta' Lvant 
(EURONEST), mingħajr il-parteċipazzjoni tal-Parlament Bjeloruss, u b'hekk jiġi 
enfasizzat l-irwol tiegħu fit-tisħiħ tad-demokrazija u tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-
importanza tiegħu fit-titjib tad-dimensjoni parlamentari tas-Sħubija; 

Ir-Russja

29. Jistieden lill-VP/RGħ sabiex tiżgura li l-approċċ tal-UE lejn ir-Russja, inkluż fin-negozjati 
dwar ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja, ikun koerenti u mmexxi minn impenn lejn il-valuri 
tad-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, inkluż id-dritt 
internazzjonali; jisħaq l-importanza tas-Sħubija għall-Modernizzazzjoni f'dan il-kuntest; 
jenfasizza fl-istess ħin il-ħtieġa għal sħubija bi spinta ġdida mar-Russja, ibbażata fuq ir-
rispett reċiproku u r-reċiproċità, dwar il-kwistjonijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, is-
sigurtà u l-provvista tal-enerġija, it-tibdil fil-klima, id-diżarm, il-prevenzjoni tal-kunflitti u 
nonproliferazzjoni nukleari, anke b'referenza għall-Iran, l-Afganistan u l-Lvant Nofsani, 
bil-għan li jissaħħu s-sigurtà u l-istabilità dinjija; huwa tal-fehma li l-kooperazzjoni dwar 
tali kwistjonijiet għandha tifforma l-bażi għal ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja, u 
għalhekk jistenna bil-ħerqa progress mgħaġġel fin-negozjati attwali dwar ftehim 
komprensiv ġdid li hu mistenni li jkabbar sostanzjalment ir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-
Russja;
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Il-Lvant Nofsani

30. Jappoġġa l-fatt li jerġgħu jibdew id-diskussjonijiet diretti dwar il-paċi bejn l-Iżreal u l-
Awtorità Palestina u jenfasizza l-bżonn li jsiru negozjati bis-sens f'qafas ta' żmien limitat u 
f'atmosfera ta' fiduċja reċiproka; ifakkar li l-UE hija l-akbar kontribwitur għas-sieħeb 
kummerċjali prinċipali tal-Awtorità Palestina u tal-Iżrael;

31. Jistieden lill-UE, b'konformita mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2009, 
biex tieħu rwol politiku iktar qawwi li jaqbel mal-impenn finanzjarju tagħha fir-reġjun; 
jinsab konvint li hemm ħtieġa urġenti għal tiswir mill-ġdid komprensiv tal-politika tal-UE 
lejn il-Lvant Nofsani, sabiex din twettaq rwol politiku deċiżiv u koerenti, akkumpanjat 
minn għodod diplomatiċi effettivi, fl-interess tal-paċi u s-sigurtà f'dan ir-reġjun qarib ta' 
interess strateġiku vitali għall-UE; jistieden lill-VP/RGħ tikkunsidra li tippreżenta 
strateġija Ewropea ġdida għar-reġjun li tindika l-interessi, l-għanijiet u l-mezzi tal-UE;

Ir-reġjun tal-Mediterran

32. Jibqa’mħasseb dwar in-nuqqas ta’ viżjoni ċara għaż-żmien twil għall-iżvilupp u l-
istabilizzazzjoni tar-reġjun fil-politika Mediterranja tal-UE, li qed tesperjenza żieda fil-
kriżi politika, ekonomika u soċjali, minkejja l-ħolqien tal-Unjoni għall-Mediterran 
(UgħM); jenfasizza l-ħtieġa ta’ proċess ta' integrazzjoni Ewro-Mediterranja biex jerġa' jsir 
prijorità politika fl-aġenda tal-UE;

33. Ifakkar fir-rwol tiegħu fi ħdan il-proċedura baġitarja tal-UE u jenfasizza l-bżonn li tkun 
żgurata l-leġittimità demokratika tal-UgħM u li d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod trasparenti 
u li l-Parlament Ewropew, l-Assemblea Parlamentari tal-UgħM u l-parlamenti nazzjonali 
jkunu involuti fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet;

34 Jissorvelja s-sitwazzjoni tat-Tuneżija mill-qrib, u jistiden lill-UE tappoġġja lill-poplu 
Tuneżin fit-tranżizzjoni demokratika tiegħu, inkluż permezz ta' assistenza xierqa li 
għandhom bżonn; jenfasizza l-ħtieġa li l-iffinanzjar jiġi aġġustat biex tittaffa l-kriżi 
soċjali u ekonomika fil-pajjiż;

35. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għat-Tribunal Speċjali għal-Libanu (STL) bħala qorti 
indipendenti, maħluq mir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 
(UNSCR) 1757 u sabiex jilħaq l-ogħla standards legali; jafferma mill-ġdid l-appoġġ 
qawwi tiegħu għas-sovrenità, l-unità u l-integrità territorjali fil-Libanu u għall-
funzjonament sħiħ tal-istituzzjonijiet kollha Libaniżi; jisħaq li l-istabilità internat u r-
rispett għal-liġi internazzjonali mhumiex inkompatibbli; jistieden lill-forzi politiċi 
Libaniżi kollha jkomplu jieħdu sehem fi djalogi miftuħa u konstruttivi sabiex jiffavorixxu 
l-benesseri, il-prosperità u s-sigurtà liċ-ċittadini Libaniżi kollha; ifaħħar ir-rwol kruċjali 
tal-Forza Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Libanu (UNIFIL) u jitlob għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet kollha tar-Riżoluzzjoni 1701 tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti;

L-Asja

36. Jisħaq li l-punt inizjali għal kwalunkwe soluzzjoni għaż-żmien twil għall-kriżi Afgana 
għandha tkun l-interessi taċ-ċittadini Afgani fir-rigward tas-sigurtà interna, il-protezzjoni 
ċivili, u l-protezzjoni ekonomika u soċjali, kif ukoll mekkaniżmi ta' rikonċiljazzjoni, it-
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tmiem tal-produzzjoni tal-opju, eżerċizzju robust tal-bini tal-istat, l-integrazzjoni tal-
Afganistan fil-komunità internazzjonali u t-tkeċċija tal-Al Qa'ida mill-pajjiż; itenni l-
pożizzjoni tiegħu li l-UE u l-Istati Membri tagħha u l-komunità internazzjonali b'mod 
ġenerali għandhom jappoġġaw lill-Afganistan fil-bini tal-istat tiegħu stess, 
b’istituzzjonijiet demokratiċi aktar b’saħħithom li jkunu kapaċi jiżguraw is-sovranità 
nazzjonali, l-unità tal-istat, l-integrità territorjali, l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u l-
prosperità taċ-ċittadini tiegħu, filwaqt li jirrispettaw it-tradizzjonijiet storiċi, reliġjużi, 
spiritwali u kulturali tal-komunitajiet etniċi u reliġjużi kollha tal-pajjiż;

37. Itenni l-fehma tiegħu li l-Pakistan għandu rwol prinċipali fir-reġjun u li Pakistan stabbli, 
demokratiku u prosperu huwa ta' importanza vitali għall-istabilità fl-Afganistan u fir-
reġjun iktar wiesa'; jisħaq, barra minn hekk, fuq ir-rwol prinċipali tal-Pakistan fil-proċess 
ta' paċi Afgan; jirrikonoxxi l-għargħar devastanti ta' Awwissu 2010 li ta daqqa ta' ħarta 
lill-gvern il-ġdid tal-Pakistan, li kien beda jagħmel progress fl-indirizzar ta' numru kbir ta’ 
sfidi; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, flimkien mal-komunità internazzjonali usa', 
biex jirreaġixxu b'turija b'saħħitha ta' solidarjetà u b'appoġġ konkret għall-bżonn urġenti 
tal-Pakistan ta' bini mill-ġdid u rijabilitazzjoni wara l-għargħar u għat-tamiet tal-pajjiż li 
jibni soċjetà b'saħħitha u prospera; jilqa' u jinkoraġġixxi iktar l-isforzi tal-UE li ssaħħaħ l-
appoġġ politiku biex iżżid il-bini tal-istituzzjonijiet u tal-kapaċitajiet fil-Pakistan u biex 
tgħin lill-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Pakistan jiġġieldu kontra l-estremiżmu;

38. Jappoġġa bis-sħiħ l-impenn tal-E3+3 biex ifittxu soluzzjoni nnegozjata minn kmieni 
għall-kwistjoni nukleari Iranjana li terġa' tikseb il-fiduċja internazzjonali fin-natura
esklussivament paċifika tal-programm nukleari tal-Iran, filwaqt li tirrispetta d-dritt 
leġittimu tal-Iran għall-użu paċifiku tal-enerġija nukleari; jappoġġa l-approċċ fuq żewġ 
binarji tal-Kunsill immirat lejn is-sejba ta' soluzzjoni diplomatika; jilqa' r-Riżoluzzjoni 
1929(2010) tal-UNSC li tintroduċi r-raba' sensiela ta' sanzjonijiet fuq l-Iran dwar il-
programm nukleari tiegħu u l-miżuri ristrittivi addizzjonali mħabbra mill-UE, l-Istati 
Uniti, il-Ġappun, il-Kanada u l-Awstralja; u jikkundanna bil-qawwi r-retorika 
provokattiva u infjammatorja kontinwa tal-Iran kontra l-Iżrael u partikolarment 
jiddispjaċih mit-theddidiet li saru mill-President Ahmadinejad kontra l-eżistenza proprja 
tal-Istat tal-Iżrael; jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-Iran prova jkompli l-għan tiegħu 
li jikseb influwenza politika fl-Afganistan billi jimmanipola sensiela ta' riżultati politiċi, 
ekonomiċi u militari; jenfasizza li l-kuntatti uffiċjali reċiproċi bejn id-delegazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u l-Majlis għandhom jintużaw ukoll biex jindirizzaw il-kwistjonijiet 
dwar id-drittijiet tal-bniedem;

39. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar l-intensifikazzjoni tad-djologi settorali maċ-Ċina u 
jistieden li jkun hemm ħidma konġunta konċertata dwar kwistjonijiet kontroversjali 
enfasizzati fis-Samit riċenti bejn l-UE u ċ-Ċina; jiddispjaċih, madankollu, li l-progress lejn 
governanza ekonomika u ġudizzjarja aħjar mhix riflessa f'rieda li jiġi trattat il-ksur sever u 
sistematiku kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; jinnota li r-relazzjonijiet mal-
Ġappun, pajjiż li għandu l-istess valuri demokratiċi u tħassib għad-drittijiet tal-bniedem 
bħall-UE, għadhom estremament importanti kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll fir-
rigward tal-ħidma konġunta f'fora multinazzjonali u li l-enfasi kurrenti fuq iċ-Ċina 
m'għandhiex tinsa l-isforzi neċessarji biex tiżdied il-kooperazzjoni mal-Ġappun u biex 
jitneħħew l-ostakli li għad baqa' għall-interpenetrazzjoni ekonomika;
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40. Ifaħħar l-involviment tal-Indja fl-azzjonijiet internazzjonali, b'mod partikolari fl-
Afganistan u bl-operazzjoni Atalanta; jistieden li jkun hemm iktar azzjoni kollaborattiva 
fuq kwistjonijiet relatati mal-governanza ekonomika dinjija u l-promozzjoni tad-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; jistenna bil-ħerqa l-progress sostanzjali fin-
negozjati kurrenti dwar ftehim ta' kummerċ ħieles; jistenna li s-sħubija strateġika mal-
Indja tiżviluppa bi qbil mal-Pjan ta' Azzjoni Konġunta, sabiex tagħti riżultati konkreti;

L-Afrika

41. Jesprimi appoġġ u inkoraġġiment qawwija għas-sħubijiet mal-Unjoni Afrikana u ma' 
organizzazzjonijiet reġjonali Afrikani oħra fl-indirizzar tat-tħassib dwar l-istabilità u s-
sigurtà fil-kontinent Afrikan u fl-iżgurar tal-progress f'oqsma prinċipali oħra, bħall-
governanza demokratika u d-drittijiet tal-bniedem, it-tibdil fil-klima u l-kisba tal-Għanijiet 
ta' Żvilupp tal-Millenju; jemmen li l-proċess ta' pussess u ta' teħid ta' poter progressivi tal-
Unjoni Afrikana fir-rigward tal-kwistjonijiet ta' sigurtà u stabilità fil-kontinent Afrikan, 
b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-missjonijiet taż-żamma tal-paċi, jirrikjedi l-
konsolidazzjoni tal-bini tal-istituzzjonijiet u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fi ħdan l-
Unjoni Afrikana, u li l-UE għandha tgħid lill-Unjoni Afrikana f'dan ir-rigward;

42. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għad-deċiżjoni li jitfassal approċċ kompensiv tal-UE għar-reġjun 
tal-Qarn tal-Afrika, li jorbot flimkien il-politika ta' sigurtà mal-iżvilupp, l-istat tad-dritt, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-aspetti relatati mal-ġeneru u l-liġi umanitarja 
internazzjonali u b'hekk jiġbor fih l-istrumenti kollha tal-UE bil-għan li jipprovdi 
soluzzjonijiet għaż-żmien twil;

43. Jilqa' r-rieda tal-UE li tappoġġa l-implimentazzjoni paċifika tal-Ftehim Komprensiv ta' 
Paċi fis-Sudan u li taħdem lejn l-istabilità reġjonali għaż-żmien twil; jisħaq, fl-istess ħin, 
fuq il-bżonn li jiġġeddu l-isforzi biex tiġi indirizzata l-insigurtà u biex tinkiseb soluzzjoni 
għall-paċi fid-Darfur;

44. Ifakkar li Alassane Ouattara huwa l-uniku rebbiegħ leġittimu tal-elezzjonijiet presidenzjali 
li saru f’Côte d’Ivoire fit-28 ta’ Novembru 2010 u li r-riżultati tal-elezzjoni ma tistax tiġi 
sfidata; iħeġġeġ lill-forzi politiċi u armati kollha fil-pajjizi biex jirrispettaw ix-xewqa tal-
elettorat Ivorjan u jiżguraw t-trasferiment paċifiku tal-poter mingħajr dewmien; 
jikkundanna l-imblokk politiku post-elettorali attwali u l-atti ta’ vjolenza li ġew 
irrappurtati; jappoġġja l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet tal-UE fuq is-Sur Laurent Gbagbo;

45. Jemmen li l-UE għandha tadotta approċċ komprensiv għat-tħassib dwar is-sigurtà u l-
istabilità fir-reġjun ta' Sahel billi tuża l-istrumenti kollha relevanti tal-UE biex jinqered il-
faqar, jiġi garantit l-iżvilupp sostenibbli, jiġi indirizzat it-tħassib dwar it-tibdil fil-klima 
fir-reġjun, jiġu ġestiti l-flussi migratorji min-Nofsinhar għan-Nofsinhar u min-Nofsinhar 
għat-Tramuntana u jiġu żgurati d-demokrazija u l-bini tal-istituzzjonijiet; jemmen li l-
proċess ta' bini ta' kunsens fost il-pajjiżi tar-reġjun, b'kooperazzjoni mal-Unjoni Afrikana 
u bil-pussess progressiv tagħha, għandu wkoll jiġi implimentat;

L-Amerika Latina

46. Jilqa' l-konklużjoni tan-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali u 
dwar Ftehim Kummerċjali bejn Bosta Partijiet mal-Perù u l-Kolombja; jisħaq, 
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madankollu, li l-UE għandha tkompli tagħti prijorità lill-proċessi ta' integrazzjoni 
reġjonali fl-Amerika Latina; jinnota b'sodisfazzjon li n-negozjati dwar il-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni mal-Mercosur reġgħu bdew, u jistieden biex dawn jiġu konklużi malajr u 
bla problemi;

47. Jirrikonoxxi r-riżultati pożittivi tas-Samit bejn l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew 
f'Madrid u jissottolinja l-bżonn li tiġi sorveljata l-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni ta' 
Madrid; ifakkar fil-bżonn li tiġi adottata Karta Ewro-Latinamerikana għall-Paċi u s-
Sigurtà u li din il-karta tkun tinkludi, fuq il-bażi tal-Karta tan-NU u l-liġi internazzjonali 
relatata, strateġiji u linji gwida għal azzjoni konġunta fl-oqsma tal-politika u tas-sigurtà 
biex taffronta t-theddidiet u l-isfidi komuni;

°
 °  °

48. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati 
Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lis-Segretarju Ġenerali tan-NATO, 
lill-President tal-Assemblea Parlamentari tan-NATO, lill-President fil-kariga tal-OSKE, 
lill-President tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, lill-President tal-Kumitat tal-Ministri 
tal-Kunsill tal-Ewropa u lill-President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa.


