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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Qarn tal-Afrika
(2012/2026(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2007 dwar il-Qarn tal-Afrika: 
Partenarjat politiku reġjonali tal-UE għall-paċi, is-sigurtà u l-iżvilupp1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2009 dwar is-sitwazzjoni fil-Qarn 
tal-Afrika2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar il-Politika Barranija u 
ta’ Sigurtà Komuni – 20093,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Mejju 2011 dwar il-Politika Barranija u 
ta’ Sigurtà Komuni4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' ...... 2012 dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill 
lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni5,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Qarn tal-Afrika tal-14 ta' 
Novembru 2011,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp (A7-0000/2012),

A. billi l-ġlieda kontra Al-Shabaab u n-nuqqas ċar ta' stabbiltà politika u ekonomika fis-
Somalja, it-tensjoni li reġgħat ħakmet u r-riskju ta' kunflitt bejn is-Sudan u s-Sudan tan-
Nofsinhar, ir-reġjuni suxxettibbli għall-kunflitti ta' Abiyei u d-Darfur, it-tensjoni bejn l-
Etjopja u l-Eritrea u s-Somalja, it-tensjoni bejn l-Eritrea u Ġibuti, u l-attivitajiet terroristiċi 
tal-Lord’s Resistance Army (LRA) kollha jikkontribwixxi biex il-Qarn tal-Afrika jkun 
wieħed mir-reġjuni l-aktar suxxettibbli għall-kunflitti u mimlija tensjoni fid-dinja;

B. billi l-instabilità politika u l-kunflitt dejjem preżenti fis-Somalja virtwalment qerdu 
kwalunkwe prospett ta' żvilupp ekonomiku; billi n-nuqqas ta' prospetti stabbli demokratiċi 
u ekonomiċi għall-popolazzjoni, partikolarment iż-żgħażagħ, flimkien man-nuqqas tal-
istat tad-dritt, jipprovdi art fertili għall-inkoraġġiment tal-attività kriminali, inklużi l-
piraterija u l-kuntrabandu tad-droga, u jsostni gruppi terroristiċi bħal Al-Shabaab ; billi, 
sfortunatament, il-piraterija għadha meqjusa minn xi Somali bħala l-uniku sors ta' dħul bi 
profitt u vijabbli u mezz kif wieħed jikseb standard ogħla ta' għajxien;

                                               
1  Testi adottati, P7_TA(2007)0180.
2  Testi adottati, (P6_TA(2009)0026).
3  Testi adottati, (P6_TA(2011)0027).
4  ĠU C 349 E, 22.12.2010, p. 51.
5  Testi adottati, P7_TA(2012)0000.
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C. billi l-Etjopja, il-Kenja u l-Uganda taw appoġġ militari u politiku prezzjuż għall-isforzi 
biex tinkiseb stabbiltà fir-reġjun, u b'hekk taw prova li soluzzjoni vijabbli għas-sigurtà u l-
istabbiltà fir-reġjun tista' tkun ta' sjieda Afrikana u mmexxija mill-Afrikani, bl-appoġġ 
attiv tal-komunità internazzjonali; billi l-Unjoni Afrikana (UA) hija sieħba prezzjuża 
għall-paċi u l-istabbiltà fir-reġjun;

D. billi l-Awtorità Intergovernattiva għall-Iżvilupp (IGAD) jista' jkollha rwol ċentrali fl-
arkitettura politika u tas-sigurtà tar-reġjun u rwol kruċjali fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fl-
integrazzjoni politika u ekonomika fil-Qarn tal-Afrika, li jista' jimpenja u jankra lill-pajjiżi 
tar-reġjun ma' aġenda politika u ekonomika komuni;

1. Jilqa' l-istrateġija tal-UE għall-Qarn tal-Afrika, u b'mod partikolari l-approċċ komprensiv 
tagħha bbażat fuq l-indirizzar tat-tħassib rigward is-sigurtà u l-istabbiltà, filwaqt li jiġu 
indirizzati l-kawżi sottostanti tiegħu; jappoġġja l-istrateġija fuq ħames fronti bbażata fuq: 
(i) il-bini ta' strutturi politiċi robusti u responsabbli fil-pajjiżi kollha tal-Qarn tal-Afrika; 
(ii) ħidma mal-pajjiżi tar-reġjun u l-organizzazzjonijiet internazzjonali għas-soluzzjoni tal-
kunflitti; (iii) garanzija li l-insigurtà eżistenti fir-reġjun ma theddidx is-sigurtà ta' stati 
oħra; (iv) appoġġ għall-isforzi biex jingħata spinta t-tkabbir ekonomiku u jitnaqqas il-
faqar; u (v) appoġġ għall-kooperazzjoni reġjonali politika u ekonomika;

2. Jilqa' l-ħatra ta' Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea (RSUE) għall-Qarn tal-Afrika, 
kif mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu, imsemmija hawn fuq, tal-10 ta' Mejju 
2007 dwar il-Qarn tal-Afrika; ifakkar li fir-riżoluzzjoni tiegħu il-Parlament talab lir-RSUE 
għall-Qarn tal-Afrika jissottometti rapporti regolari lill-Parlament, u jistieden lir-RSUE 
għall-Qarn tal-Afrika jżomm djalogu u skambji ta' opinjonijiet mal-Membri tiegħu fuq 
bażi regolari;  jilqa' wkoll il-ħatra ta' RSUE għas-Sudan u għas-Sudan t'Isfel; jemmen li 
bil-ħsieb li tkun żgurata konsultazzjoni sħiħa u koordinazzjoni tal-azzjoni, iż-żewġ 
Rappreżentanti Speċjali għandhom jiġi kkonsultati fuq bażi regolari mis-servizzi 
kompetenti tal-programmazzjoni tal-istrumenti finanzjarji għall-azzjoni esterna tal-UE, u 
għandhom ikunu pprovduti b'pariri politiċi u strateġiċi regolari;

3. Jilqa' l-kontribut tal-Operazzjoni EUNAVFOR, ATALANTA għas-sigurtà marittima 'l 
barra mill-kosta tas-Somalja billi tipproteġi l-bastimenti mikrija lill-Programm Dinji tal-
Ikel li jwasslu għajnuna lis-Somalja, u bastimenti vulnerabbli oħra, kif ukoll provvisti lill-
AMISOM; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu, 2012 li ttawwal l-EUNAVFOR, 
ATALANTA sa Diċembru 2014 u testendi l-mandat tagħha biex tindirizza l-bażijiet 
operazzjonali tal-pirati fuq l-art; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-EUNAVFOR 
Atalanta tingħata appoġġ xieraq b'sorveljanza adegwata u bastimenti tal-għassa, kif ukoll 
il-mezzi biex tfittex il-pirati fuq l-art; 

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tat-12 ta' Diċembru 2011 li 
tistabbilixxi inizjattiva ta' bini ta' kapaċitajiet reġjonali marittimi, imsejħa EUCAP Nestor, 
sabiex issaħħaħ il-kapaċitajiet marittimi u ġudizzjarji u t-taħriġ tal-forza kostali tal-
pulizija u tal-imħallfin f'ħames pajjiżi fil-Qarn tal-Afrika u fil-Punent tal-Oċean Indjan; 
jistieden koordinazzjoni mill-qrib ma' inizjattivi oħra, inklużi il-proġett MARSIC tal-UE, 
fil-qafas tal-Programm Rotot Marittimi Kritiċi sponsorjat mill-Istrument għall-Istabbiltà; 
jemmen li hu biss bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' sigurtà tal-kosta tal-pajjiżi max-xatt li l-UE 
u sħabha jkunu jistgħu jirtiraw ir-rondi navali tagħhom miż-żona;
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5. Jilqa' d-deċiżjoni ta' Lulju 2011 li testendi u tagħti punt fokali ġdid lill-mandat tal-
Missjoni ta' Taħriġ tal-UE (EUTM) ibbażata fl-Uganda; madankollu jitlob li jsir 
monitoraġġ mill-qrib tar-rekluti mħarrġa mill-EUTM, sabiex ikun żgurat li dawn jiġu 
integrati fil-forzi armati tas-Somalja u li kwalunkwe diżerzjoni tkun investigata 
immedjatament; jitlob ukoll li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-katina ta' ħlasijiet għal forzi ta' 
taħriġ, sabiex ikun żgurat li dawn jaslu għand il-benefiċjarji intenzjonati tagħhom u 
jiġġeneraw motivazzjoni, lealtà u impenn, u b'hekk ikun żgurat li l-kapaċità li jieħdu s-
sjieda f'idejhom tibqa' tal-forzi tas-sigurtà futuri tas-Somalja;

6. Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni strateġika mill-qrib fost l-atturi kollha relatati mas-
sigurtà, b'mod partikolari EUNAVFOR ATALANTA, EUTM Somalja u EUCAP Nestor, 
kif ukoll in-NATO (Operazzjoni Tarka tal-Atlantiku), in-NU u l-AMISOM; jemmen li d-
deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Marzu 2012 biex jattiva, fuq bażi ad hoc, iċ-Ċentru ta' 
Operazzjonijiet tal-UE għandha tiffaċilita koordinazzjoni ikbar tal-UE fil-qafas tal-
Istrateġija għall-Qarn tal-Afrika;

7. Jitlob, b'urġenza, assistenza għas-sistemi tal-ġustizzja u penitenzjarji tal-pajjiżi li 
kkonkludew ftehimiet ta' trasferiment mal-UE (il-Kenja, is-Seychelles u l-Mawrizju), kif 
ukoll appoġġ għall-awtoritajiet tas-Somalja sabiex jiżguraw li dawn ikollhom il-kapaċità 
ġudizzjarja u l-proċessi legali dovuti, skont l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-
bniedem, biex jittrattaw pirati maqbudin u militanti ta' Al-Shabaab;

8. Huwa tal-fehma li jistgħu jiġu investiti aktar riżorsi fl-IGAD sabiex tkun promossa 
sistema ta' governanza tajba, kif ukoll djalogu politiku effettiv u mekkaniżmi għall-bini ta' 
kunsens fost l-istati membri kollha tagħha; ifakkar li se tkun ta' importanza kbira l-
promozzjoni ta' qafas istituzzjonali reġjonali għad-djalogu u l-koordinazzjoni fost il-pajjiżi 
tar-reġjun, b'referenza partikolari għall-Etjopja, il-Kenja u l-Uganda, li, bħala atturi 
ewlenin fir-reġjun, jeħtieġ li jkomplu jikkoordinaw l-isforzi u jsegwu għanijiet komuni; 
ifakkar ukoll li l-IGAD tista' tipprovdi qafas adegwat għad-djalogu u l-koordinazzjoni 
dwar l-isfruttar ta' riżorsi naturali vitali bħall-ilma;

9. Huwa tal-fehma li l-Etjopja b'mod partikolari għandha potenzjal demokratiku qawwi u 
tradizzjoni twila ta' impenn tas-soċjetà ċivili; u li l-isforzi mġedda għandhom isiru biex 
jippromwovu djalogu mal-awtoritajiet Etijopi dwar riformi demokratiċi ulterjuri; 
jenfasizza l-importanza ta' għajnuna kontinwa lis-Sudan t'Isfel bl-għan tal-ħolqien u s-
sostenn ta' soċjetà ċivili effettiva; jemmen bis-sħiħ li l-istrument ġdid għall-promozzjoni 
tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem għandu jinkludi linji ta' finanzjament ad hoc 
għall-Qarn tal-Afrika; 

10. Jenfasizza f'dakir-rigward li t-tmiem tal-mandat tal-Gvern Federali ta’ Transizzjoni huwa 
test ewlieni tal-potenzjal tas-Somalja bħala stat li jiffunzjona; jemmen li se jkun 
importanti li jiġi ffaċilitat djalogu politiku inklużiv fis-Somalja u li jkunu promossi 
proċessi ta' bini ta' kunsens b'appoġġ għall-gvern il-ġdid tas-Somalja; jenfasizza li strutturi 
vijabbli u inklużivi ekonomiċi u sistema ta' qsim tad-dħul mill-isfruttament taż-żejt u l-
gass fil-ġejjieni fil-Puntland, għall-benefiċċju tal-pajjiż kollu, se jkunu essenzjali għas-
sostenibbiltà fit-tul tas-Somalja bħala stat federali;

11. Jenfasizza l-eżempju pożittiv ħafna tas-Somaliland, li wriet il-kapaċità li tiżviluppa u 
tikkonsolida l-istrutturi demokratiċi, ekonomiċi u amministrattivi tagħha fuq perjodu ta' 
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aktar minn għoxrin sena; jinnota li s-Somaliland s'issa ma kellha suċċess kbir fil-
konsolidazzjoni tas-sigurtà u l-istabbiltà fit-territorju tiegħu u fil-kooperazzjoni fil-ġlieda 
kontra l-piraterija u t-terroriżmu; jesprimi tħassib, madankollu, li jekk il-grupp Al-
Shabaab jinġabar mill-ġdid fir-reġjuni muntanjużi tal-fruntiera tagħha, is-Somaliland tista' 
ssir vulnerabbli; jenfasizza, għalhekk, li huwa essenzjali li s-Somaliland tingħata appoġġ 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż bil-promozzjoni tad-diversifikazzjoni ekonomika u l-
bini tal-kapaċità għall-impjieg taż-żgħażagħ; jenfasizza li fit-tfittxija għal soluzzjoni għall-
istabbiltà u s-sigurtà fit-tul tas-Somalja huwa importanti li jiġi evalwat l-eżempju pożittiv 
tal-istabilità tas-Somaliland; jinoota li s-Somaliland bħalissa qed tfittex li terġa' tkun 
rikonoxxuta bħala stat separat fiha nifsha;

12. Jistieden lill-Gvern tal-Etjopja biex japprova formalment id-demarkazzjoni virtwali tal-
Kummissjoni tal-Fruntiera bejn l-Eritrea u l-Etjopja bħala finali u vinkolanti; jistieden lill-
Gvern Eritrean biex jaqbel li jimpenja ruħu fi djalogu mal-Etjopja sabiex ikun indirizzat 
il-proċess tal-irtirar tat-truppi mill-fruntiera u għad-demarkazzjoni fiżika b'konformità 
mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Fruntiera, kif ukoll in-normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet mal-Etjopja, inkluż il-ftuħ mill-ġdid tal-fruntiera; jistieden lill-komunità 
internazzjonali biex tfassal pjan direzzjonali biex jassistu l-Eritrea fir-restawr tal-istrutturi 
politiċi u ekonomiċi tagħha u toħloq il-kapaċità għas-sostenibbiltà fit-tul u l-funzjonament 
effettiv; jenfasizza li l-għajnuna kollha li mhix marbuta ma' għanijiet umanitarji għandha 
tingħata fuq kundizzjoni stretta ta' impenn mill-awtoritajiet tal-Eritrea li jiffaċilitataw it-
transizzjoni demokratika u t-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż;

13. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal ftehim dwar il-qsim ta' dħul miż-żejt bejn is-Sudan u s-
Sudan t'Isfel u li kunflitt imġedded bejn iż-żewġ pajjiżi jista' jkollu konsegwenzi gravi 
għas-sostenibbiltà tas-Sudan t'Isfel bħala stat indipendenti ġdid u jipperikola l-istabbiltà 
reġjonali; jappoġġja l-isforzi tal-bord immexxi mill-ex President tal-Afrika t'Isfel Thabo 
Mbeki biex isolvi l-kwistjonijiet pendenti kollha, u jistieden lir-RSUE għas-Sudan u s-
Sudan t'Isfel biex jagħmlu kull sforz possibbli biex jiżguraw li l-bord Mbeki jżomm rwol 
ċentrali fil-promozzjoni ta' soluzzjoni bejn is-Sudan u s-Sudan t'Isfel; jistieden lir-RSUE 
għas-Sudan u s-Sudan t'Isfel biex jikkoordinaw mal-Kap tad-Delegazzjonijiet fis-Sudan u 
s-Sudan t'Isfel biex ikun żgurat li l-impenn, l-isforzi politiċi u l-għajnuna tal-UE jibqgħu 
f'livell għoli ħafna ta' viżibilità;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri.


