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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat
(2011/2157(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet Konġunti tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-25 ta' Mejju 2011 
dwar Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni (COM(2011)0303) u tat-
8 ta' Marzu 2011 dwar Sħubija għad-Demokrazija u l-Prosperità Komuni fin-Nofsinhar 
tal-Mediterran (COM(2011)0200),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2003 dwar 
Ewropa Estiża – Viċinat: Qafas Ġdid għar-Relazzjonijiet mal-Ġirien tagħna tal-Lvant u 
tan-Nofsinhar (COM(2003)0104), tat-12 ta' Mejju 2004 dwar il-Politika Ewropea tal-
Viċinat - Dokument ta' Strateġija (COM(2004)0373), tal-4 ta' Diċembru 2006 dwar it-
Tisħiħ tal-PEV (COM(2006)0726), tal-5 ta' Diċembru 2007 dwar Politika Ewropea tal-
Viċinat b'Saħħitha (COM(2007)0774), tat-3 ta' Diċembru 2008 dwar is-Sħubija tal-Lvant 
(COM(2008)0823), tal-20 ta' Mejju 2008 dwar il-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-
Mediterran (COM(2008)0319) u tat-12 ta' Mejju 2010 dwar Analiżi tal-Politika Ewropea 
tal-Viċinat (COM(2010)0207),

– wara li kkunsidra l-iżvilupp tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) mill-2004, u b'mod 
partikolari r-rapporti ta' progress tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Pjanijiet ta’ Azzjoni adottati b’mod konġunt mal-Eġittu, l-Iżrael, il-
Ġordan, il-Lebanon, il-Marokk, l-Awtorità Palestinjana u t-Tuneżija, u mal-Armenja, l-
Azerbajġan, il-Ġeorġja u l-Moldova, u l-Aġenda ta’ Assoċjazzjoni mal-Ukraina, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin dwar il-PEV tal-
26 ta' Lulju 2010 u tal-20 ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tas-
Sħubija tal-Lvant tat-13 ta' Diċembru 2010,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Samit dwar is-Sħubija tal-Lvant li sar fi 
Praga fis-7 ta' Mejju 2009,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Barċellona li tistabbilixxi Sħubija Ewro-Mediterranja 
adottata waqt il-Konferenza Ewro-Mediterranja tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin li 
saret fis-27 u fit-28 ta' Novembru 1995,

– wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Proċess ta' Barċellona:Unjoni għall-Mediterran mill-
Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-13 u l-14 ta' Marzu 2008,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tas-Samit ta’ Pariġi għall-Mediterran, li sar f’Pariġi fit-
13 ta' Lulju 2008,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tat-



PE469.805v01-00 4/10 PR\873189MT.doc

MT

13 ta' Ottubru 2008, li taw l-istatus avvanzat lill-Marokk, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Ġordan tas-
26 ta' Ottubru 2010, li taw l-istatus avvanzat lill-Ġordan,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1638/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali għat-twaqqif ta' Strument 
Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENPI)1,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 13/2010 intitolat 
“L-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija l-Ġdid (ENPI) ġie varat b'suċċess u qiegħed 
jilħaq ir-riżultati fil-Kawkasu tan-Nofsinhar (l-Armenja, l-Azerbajġan u l-Ġeorġja)?”,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat – Dimensjoni tal-Lvant u dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat –
Dimensjoni tan-Nofsinhar tas-7 ta' April 2011 (B7-0198/2011 u B7-0199/2011),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tad-19 ta' Jannar 2006 dwar il-Politika Ewropea 
tal-Viċinat (PEV)2, tal-15 ta' Novembru 2007 dwar it-tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat3, tas-6 ta' Lulju 2006 dwar l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENPI)4, tal-
5 ta' Ġunju 2008 dwar ir-rapport annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-
aspetti prinċipali u l-orjentazzjonijiet tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK)5, tad-
19 ta' Frar 2009 dwar ir-Reviżjoni tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija6, tad-
19 ta' Frar 2009 dwar il-Proċess ta’ Barċellona: Unjoni għall-Mediterran7, tas-
17 ta' Jannar 2008 dwar Approċċ Politiku Reġjonali għall-Baħar l-Iswed8, tal-
20 ta' Jannar 2011 dwar Strateġija tal-UE għall-Baħar l-Iswed9, tal-20 ta' Mejju 2010 dwar 
l-Unjoni għall-Mediterran10, tal-20 ta' Mejju 2010 dwar il-ħtieġa ta' strateġija Ewropea 
għall-Kawkasu tan-Nofsinhar11, tad-9 ta' Settembru 2010 dwar is-sitwazzjoni tax-Xmara 
Ġordan b'attenzjoni speċjali għall-inħawi tal-medda ta' isfel tax-Xmara Ġordan12, tat-
3 ta' Frar 2011 dwar is-sitwazzjoni fit-Tuneżija13, tas-17 ta' Frar 2011 dwar is-sitwazzjoni 
fl-Eġittu14, tal-10 ta' Marzu 2011 dwar il-Viċinat tan-Nofsinhar, u l-Libja b'mod 
partikolari, inklużi l-aspetti umanitarji15 u tas-7 ta' Lulju 2011 dwar is-Sirja, il-Jemen u l-
Baħrejn fil-kuntest tas-sitwazzjoni fid-dinja Għarbija u fl-Afrika ta' Fuq

                                               
1 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 1.
2 ĠU C 287 E, 19.1.2006, p. 312.
3 ĠU C 282 E, 6.11.2008, p. 443.
4 ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 760.
5 ĠU C 285 E, 26.11.2009, p. 11.
6 ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 83.
7 ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 76.
8 ĠU C 41 E, 19.2.2009, p. 64.
9 Testi adottati, P7_TA(2011)0025.
10 Testi adottati, P7_TA(2010)0192.
11 Testi adottati, P7_TA (2010)0193
12 Testi adottati, P7_TA(2010)0314.
13 Testi adottati, P7_TA(2011)0038.
14 Testi adottati, P7_TA(2011)0064.
15 Testi adottati, P7_TA(2011)0095.
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– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-kumitati tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran (AP-UgħM) fis-seba' sessjoni plenarja tagħha li 
saret f’Ruma fit-3 u l-4 ta' Marzu 2011,

– wara li kkunsidra l-paragrafu 41 tar-riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-PEV tal-
15 ta' Novembru 2007, li talab li titwaqqaf Assemblea Parlamentari bejn l-UE u l-Viċinat 
tal-Lvant (EURONEST),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

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

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

A. billi r-rispett għal u l-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem – b'mod 
partikolari d-drittijiet tan-nisa – il-ġustizzja u l-istat tad-dritt, il-libertajiet fundamentali –
inkluża l-libertà ta' espressjoni, kuxjenza, reliġjon, assoċjazzjoni u l-midja – it-tisħiħ tas-
sigurtà, l-istabilità demokratika, il-prosperità, it-tqassim ġust tad-dħul, il-ġid u l-
opportunitajiet, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-promozzjoni tal-governanza tajba huma 
l-prinċipji u l-għanijiet li fuqhom hi msejsa l-UE u li jridu jikkostitwixxu valuri komuni 
fil-qalba tar-rieżami tal-PEV,

B. billi hu fl-akbar interess tal-UE li tkun ekonomikament ambizzjuża u politikament iffokata 
fl-appoġġ tagħha għat-tranżizzjonijiet demokratiċi, 

C. billi r-relazzjonijiet imsaħħa jirrikjedu impenn ċar u ppruvat lejn ir-riforma bil-għan li jsir 
progress tanġibbli fl-ilħuq ta' parametri ta' referenza predefiniti,

D. billi l-UE għandha tipprovdi lilha nnifisha bi strumenti flessibbli u ffinanzjati kif suppost 
sabiex jikkorrispondu mal-ambizzjonjiet tagħha,

1. Jilqa' bil-qawwa l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar Risposti ġodda għal 
Viċinat fi trasformazzjoni u l-approċċ ippreżentat fiha, b'mod partikolari fir-rigward tal-
prinċipji tar-responsabilità reċiproka u l-impenn kondiviż għall-valuri universali tad-
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif ukoll il-kundizzjonalità u 
approċċ imfassal speċifikament lejn il-pajjiżi sħab; 

2. Jinsisti li d-differenzjazzjoni bbażata fuq ir-rendiment u r-riżultati għandha tiġi ppredikata 
fuq kriterji ddefiniti b'mod ċar u parametri ta' referenza li jistgħu jiġu vvalutati;

Demokrazija u sħubija fil-fond mas-soċjetajiet

3. Jenfasizza li, għalkemm l-UE m'għandhiex l-intenzjoni li timponi mudell jew riċetta lesta 
għar-riformi politiċi, il-PEV hi bbażata fuq valuri kondiviżi u l-impenn lejn id-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba;

4. Jilqa' l-proposta għal Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, li hi reazzjoni f'waqtha 
għall-għajta għad-demokrazija mill-popolazzjonijiet tal-pajjiżi ġirien tagħna; jenfasizza li 
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din għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' trasparenza u flessibilità u għandha 
tikkomplementa l-istrumenti tal-UE li diġà jeżistu u l-ħidma eżemplari tal-fundazzjonijiet 
Ewropej, politiċi jew mhux, li ilhom jeżistu; jisħaq fuq il-fatt li l-ambitu u l-
organizzazzjoni tagħha għandhom ikunu definiti b'mod ċar u li l-istrutturi u l-proċeduri 
tagħha għandhom ikunu ħfief u mingħajr kumplikazzjonijiet; jitlob biex jiġi stabbilit 
kumitat ta' tmexxija li jkun tassew politiku bis-sehem tal-Parlament Ewropew, li għandu 
jkun involut ukoll fil-mekkaniżmi ta' kontroll ex post; 

5. Jisħaq fuq l-importanza li tinbena sħubija mas-soċjetajiet u, f'dak il-kuntest, jieħu nota tal-
proposta għal Faċilità għas-Soċjetà Ċivili bħala mod kif ir-riżorsi jiġu indirizzati b'mod 
aktar effikaċi u effiċjenti lejn is-soċjetà ċivili;

6. Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jipprovdu metodoloġija ċara u parametri ta' 
referenza dettaljati biex jiġi vvalutat ir-rekord tad-demokrazija ta' dawn il-pajjiżi u jiġi 
pprovduti rapporti regolari f'biżżejjed dettall, li għandhom ikunu l-bażi għall-allokazzjoni 
tal-fondi skont l-approċċ il-ġdid "aktar għal aktar" ibbażat fuq ir-rendiment; jitlob li dawn 
ir-rapporti kull sena jiġu ppreżentati lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tiegħu; jinsisti 
fuq il-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiġu sistematikament inklużi fl-istadji 
kollha tal-proċess ta' rieżami; 

7. Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-mod kif jiġi 
implimentat il-prinċipju ta' responsabilità reċiproka;

8. jikkunsidra li s-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu mmonitorati 
kontinwament u li valutazzjoni annwali tas-sitwazzjoni tista' tiġi inkluża fl-anness għar-
rapport ta' progress annwali ta' kull pajjiż sieħeb b'mekkaniżmu ċar biex il-koperazzjoni 
bilaterali terġa' tiġi eżaminata u progressivament imrażżna jekk jiġi kkonfermat il-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem;

Żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli

9. Jisħaq fuq il-fatt li d-demokrazija sostenibbli, istituzzjoni li jiffunzjonaw u li tkun 
tneħħitilhom il-burokrazija u l-istat tad-dritt mhux biex jippromwovu l-istabilità politika u 
l-għajnuna soċjali imma iqanqlu wkoll it-tkabbir ekonomiku billi jtejbu l-ambjent 
kummerjali u jiġbdu l-investiment, jippemettu li joħorġu intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
ġodda u jrawmu l-kummerċ u t-turiżmu, u dan kollu jiġġenera impjiegi ġodda u 
opportunitajiet ġodda; 

10. Jisħaq fuq il-fatt li għandhom jitwettqu minnufih miżuri immedjati, bħall-kofinanzjament 
tal-proġetti emblematiċi jew il-proġetti pilota diġà identifikati jew proġetti ekonomiċi 
konkreti oħra ta' importanza strateġika, li jistgħu jiġu implimentati rapidament fuq il-post, 
b'riżultati tanġibbli li ma jistgħux jiġu ddubitati, biex tittaffa s-sitwazzjoni tal-pajjiżi li 
attwalment qed jaffaċċjaw kriżijiet soċjoekonomiċi sinifikanti;

11. Jappoġġa bil-qawwa l-promozzjoni tal-koperazzjoni subreġjonali u jisħaq fuq l-
importanza li tiġi żviluppata koperazzjoni ekonomika bilaterali u multilaterali bejn is-
sħab, li ġġib magħha benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini u ttejjeb il-klima politika fir-
reġjun;
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Ftehimiet ta’ assoċjazzjoni

12. Jenfasizza l-opportunità li jipprovdu n-negozjati dwar il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni biex 
jagħtu spinta lir-riforma; jisħaq fuq il-fatt li l-komponenti kollha għandhom ikunu 
marbutin bejnithom sabiex l-UE tkun tista' tipprofondixxi r-relazzjoni tagħhom b'mod 
olistiku u koerenti; jemmen li għaldaqstant għandhom jinkludu kondizzjonijiet konkreti, 
kalendarji u parametri ta' referenza għar-rendiment li għandhom jiġu mmonitorati b'mod 
regolari;

13. Jiddikjara li d-differenzjazzjoni għandha tiġi applikata għall-kummerċ, jistieden lill-pajjiżi 
sħab tal-PEV javvanza fil-ħolqien tal-kundizzjonijiet li jippermettu t-twaqqif ta' Żoni ta’ 
Kummerċ Ħieles Profond u Komprensiv u jistieden lill-UE tassistihom fl-isorzi ta' riforma 
tagħhom u tiftaħ is-suq intern tagħha skont dan; jenfasizza li l-UE għandha tivvaluta wkoll 
iċ-ċirkustanzi politiċi, soċjali u ambjentali ta' kull pajjiż b'referenza għas-sehem tagħhom 
fiż-Żona ta’ Kummerċ Ħieles Profond u Komprensiv tal-ġejjieni; 

14. Jilqa' r-referenza għall-Artikolu 49 tat-Trattat UE u jemmen li l-pajjiżi sħab kollha tas-
Sħubija tal-Lvant għandhom dritt leġittimu li jagħmlu ħilithom biex isiru membri tal-UE; 
jemmen li l-konklużjoni ta' ftehimiet ta' assoċjazzjoni ma teskludix din il-perspettiva 
imma, bil-kontra, tista' tkun pass importanti lejn integrazzjoni Ewropea ulterjuri;

15. Itenni li, għas-Sħubija tan-Nofsinhar, l-għan għandu jkun arranġamenti kummerċjali ta' 
benefiċċju reċiproku u ambizzjużi li jistgħu jwasslu għal Żoni ta’ Kummerċ Ħieles 
Profond u Komprensiv, li żgur jirrappreżentaw l-ewwel pass lejn "Spazju Ekonomiku 
Ewro-Mediterranju" kbir li jgħin ukoll fis-soluzzjoni tal-problemi ekonomiċi tas-sħab 
ġirien tagħna fin-Nofsinhar;

Koperazzjoni settorjali

16. Jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha trawwem is-sinerġiji bejn il-politiki esterni u interni 
Ewropej, b'mod partikulari permezz tal-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni mmirata lejn il-
ħolqien tal-impjiegi, it-tnaqqis tal-faqar, is-sigurtà enerġetika u ambjentali u t-titjib tal-
protezzjoni soċjali;

17. Jinnota li d-dimensjonijiet reġjonali u transkonfinali tal-koperazzjoni settorjali għandhom 
jissaħħew;

18. Jisħaq fuq ir-rwol importanti li jiżvolġu l-awtoritajiet lokali fl-iżvilupp demokratiku tal-
pajjiżi sħabna; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ u żżid il-programmi 
TAIEX1 u ta' ġemellaġ mal-awtoritajiet lokali fil-pajjiż tal-UE u l-pajjiżi sħab;

Mobilità

19. Ifakkar li l-UE għandha ttejjeb il-ġestjoni tal-migrazzjoni, billi tipprovdi kundizzjonijiet 
aħjar għall-istabbiliment ta' migranti legali fl-UE; jikkunsidra li hemm bżonn li l-UE 
tiffavorixxi l-migrazzjoni legali tal-ħaddiema billi tikkonkludi sħubijiet ta' mobilità; 

                                               
1 Strument ta' Assistenza Teknika u Skambju ta' Informazzjoni.
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20. Jenfasizza l-importanza li tingħata attenzjoni partikolari lill-ġenerazzjoni aktar żagħżugħa; 
jisħaq fuq il-fatt li l-UE għandha żżid il-koperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, billi 
minnufih twessa' u żżid il-programmi tal-boroż ta' studju u l-mobilità tal-istudenti billi 
tippromwovi l-iskambji bejn studenti universitarji u tal-iskejjel sekondarji u s-sħubijiet 
bejn is-settur pubbliku u dak privat fil-qasam tar-riċerka; jisħaq fuq il-ħtieġa qawwija għal 
politika tal-informazzjoni struttura lejn iċ-ċittadini tas-sħab tal-PEV fir-rigward tal-
possibilità ta' parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE;

21. Jemmen li l-UE għandha tmexxi 'l quddiem il-ħidma tagħha dwar il-ftehimiet dwar il-
faċilitazzjoni tal-viżi u r-riammissjoni, fil-prospettiva ta' tranżizzjoni – ladarba jkunu 
ntlaħqu l-kundizzjonijiet kollha – lejn sistema mingħajr viżi; jenfasizza li d-
dispożizzjonijiet dwar l-ażil iridu jkunu kompletament konformi mal-obbligi u l-impenji 
internazzjonali u mal-istandards tal-UE, speċjalment fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

Id-dimensjoni reġjonali

22. Jemmen li d-dimensjoni multilaterali tas-Sħubija tal-Lvant għandha tkompli tissaħħaħ u 
tiġi żviluppata, inkluż il-Forum għas-Soċjetà Ċivili; jilqa' l-proposta biex il-qafas 
multilaterali jintuża b'mod aktar strateġiku biex imexxi 'l quddiem ir-relazzjonijiet 
bilaterali bejn is-sħab u jistenna miżuri konkreti mmirati lejn l-implimentazzjoni fil-
prattika ta' din il-proposta;

23. Ifakkar fl-importanza ta' kofinanzjament ta' proġetti reġjonali tanġibbli speċifiċi biex 
jikkontribwixxu għal proċess kondiviż ta' żvilupp u integrazzjoni; f'dan ir-rigward, jilqa' l-
opportunità li joffri t-twaqqif tal-UgħM għat-tisħiħ tal-komplementarjetà bejn il-politiki 
bilaterali u l-politiki reġjonali, sabiex l-objettivi tal-koperazzjoni Ewro-Mediterranja 
jinkisbu b'mod aktar effikaċi, abbażi tar-rikonoxximent reċiproku ta' valuri komuni;

L-UE u r-riżoluzzjoni ta' konflitti

24. Ifakkar li l-UE għandha tinvolvi ruħha aktar u tiżvolġi rwol aktar attiv u kostruttiv fir-
riżoluzzjoni ta' konflitti reġjonali billi tiżviluppa aktar miżuri għall-bini ta' fiduċja, 
tikkunsidra approċċi prammatiċi u innovattivi ġodda, tniedi strateġiji ta' komunikazzjoni 
pubblika, tappoġġa l-kultura ċivika u d-djalogu komunitarju u ssaħħaħ r-relazzjonijiet 
tajbin bejn il-ġirien; 

25. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jinżamm approċċ reġjonali u jilqa' d-deċiżjoni li jinħatar 
Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Kawkasu t'Isfel, kif ukoll għar-reġjun tan-Nofsinhar 
tal-Mediterran, u anke t-task force għan-Nofsinhar tal-Mediterran;

26. Jilqa' l-ħidma li l-organizzazzjonijiet internazzjonali, b'mod partikolari l-aġenziji tan-NU, 
iwettqu fuq il-post f'sitwazzjonijiet ta' konflitt u wara konflitt u fil-promozzjoni tal-
iżvilupp sostenibbli fil-viċinat kollu kemm hu, speċifikament l-impenn li ilu stabbilit tal-
UNRWA fir-rigward tar-rifuġjati Palestinjani;

Id-dimensjoni parlamentari

27. Jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament Ewropew jiżvolġi rwol importanti, permezz tad-
delegazzjonijiet parlamentari tiegħu u d-delegazzjonijiet tiegħu lil assemblej parlamentari, 
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fit-tisħiħ tad-djalogu politiku u l-promozzjoni tal-libertajiet, ir-riformi demokratiċi u l-istat 
tad-dritt kompletament żviluppati fil-pajjiżi ġirien sħabu u jenfasizza li dawn il-kuntatti 
jistgħu jkunu wkoll mod biex jiġi vvalutat jekk il-kriterji li ġejjin intlaħqux jew le;

28. Jenfasizza li l-assemblej parlamentari multilaterali, bħall-EURONEST u l-Assemblea 
Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran (AP-UgħM), huma vetturi kruċjali għall-bini tal-
fiduċja u l-koerenza bejn l-UE u l-pajjiżi sħabha u fost il-pajjiżi sħab infushom, u 
għaldaqstant jikkontribwixxu bil-kbir biex jinkisbu l-objettivi tas-Sħubija tal-Lvant u tal-
UgħM; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jassoċjaw kemm jista' jkun lill-membri tal-
EURONEST mal-istrutturi u l-pjattaformi multilaterali tas-Sħubija tal-Lvant; jisisti fuq il-
ħtieġa li l-AP-UgħM tiġi rikonoxxuta bħala istituzzjoni parlamentari leġittima tal-UgħM; 
jenfasizza li segretarjat kompletament żviluppat se jagħti aktar koerenza lill-ħidma tal-AP-
UgħM u konsistenza mal-programmi tal-PEV ippjanati għad-dimensjoni reġjonali tan-
Nofsinhar;

Finanzjament

29. Jilqa' l-proposta għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat il-ġdid u ż-żieda tal-finanzjament 
għall-PEV, kif mitlub fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu; jikkunsidra li d-distribuzzjoni 
tal-fondi għandha tkun flessibbli u xierqa għaż-żewġ reġjuni, b'approċċ li jkun jiffoka fuq 
ir-rendiment u mhux fuq iż-żona ġeografika; jinnota li aktar flessibilità u semplifikazzjoni 
għandhom jirrispettaw id-dritt ta' skrutinju demokratiku u jkunu akkumpanjati b'aktar 
sorveljanza tal-infiq;

30. Jenfasizza li l-finanzjament tal-PEV m'għandux jintlaqat mill-krizi tad-dejn sovran 
attwali;

31. Jikkunsidra li l-QKA jista' jiġi pprogrammat bħala parti integrali tal-Istrument Ewropew 
ta' Viċinat; jissuġġerixxi li titqies l-idea li l-ġestjoni tal-fondi tal-Istrument Ewropew ta' 
Viċinat tiġi indirizzata mill-ġdid lejn il-QKA jekk l-istati ma jirnexxielhomx jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet għall-finanzjament minħabba rendiment insodisfaċenti; 

32. Jenfasizza li l-allokazzjoni tar-riżorsi għandha tkun ibbażata fuq għadd limitat ta' 
prijoritajiet iddefiniti b'mod ċar, waqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-pajjiżi sħab u abbażi ta' 
kundizzjonalità ċara; jenfasizza li l-appoġġ baġitarju għandu jintuża biss fejn ikun hemm 
il-garanziji għal ġestjoni baġitarja soda u li għandha tintuża l-firxa sħiħa tal-għodda
dispnibbli sabiex il-prijoritajiet jiġu riflessi b'mod aħjar;

33. Jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ konsistenti fl-assistenza pprovduta lill-pajjiżi ġirien minn 
kull Stat Membru individwali tal-UE u mill-UE fil-qafas tal-PEV; hu favur kull 
mekkaniżmu li jgħin fil-koordinament u s-semplifikazzjoni tal-azzjoni tad-donaturi 
differenti tal-UE fil-pajjiżi tal-PEV, mingħajr ma jiżdiedu saffi burokratiċi bla bżonn;

34. Jinsisti li l-Kunsill għandu jadotta l-proposta leġiżlattiva biex jiġi emendat l-Artikolu 23 
tar-Regolament dwar l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija ppreżentat mill-
Kummissjoni f'Mejju 2008 u adottat mill-Parlament fit-8 ta' Lulju 2008, li tippermetti l-
investiment mill-ġdid tal-fondi rritornati lura wara operazzjonijiet preċedenti; ifakkar li
din il-miżura diġà hi meqjusa bħala fatta u hi riflessa fil-proposta għall-finanzjament tar-
rieżami tal-PEV fil-baġit tal-2011-2013; 
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35. Jilqa' l-ħidma mwettqa mill-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) u jenfasizza l-importanza u l-ħtieġa ta' aktar sinerġiji 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali l-oħra li huma wkoll attivi f'dawn il-pajjiżi; 
jappoġġa l-modifika tal-istatuti tal-BERŻ sabiex anke s-sħab tal-viċinat tan-Nofsinhar 
ikunu eliġibbli għall-assistenza tiegħu;

*
* *

36. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà/il-Viċi President tal-Kummissjoni, lis-SEAE, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri u lill-pajjiżi tal-PEV u lis-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran.


