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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi 
Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-
Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra
(16395/2011 – C7-0000/2012 – 2011/0303(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (16395/2011),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ Ftehim ta’ Sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa waħda, u l-Amerika Ċentrali, min-naħa l-oħra (16394/2011),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 217 u 
l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (C7-0000/2012),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2001 dwar Sħubija Globali 
u Strateġija Komuni għar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, tas-27 
ta’ April 2006 dwar sħubija iktar mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, u 
tal-24 ta’ April 2008 dwar il-Ħames Samit bejn l-Amerika Latina, il-Karibew u l-Unjoni 
Ewropea (ALK-UE) f’Lima1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar l-istrateġija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-
Amerika Latina2, dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Amerika Latina3, u 
dwar iż-żieda fl-impatt tal-politika ta' żvilupp tal-UE4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Parlamentari Ewro-Latinamerikana 
(EuroLat), u b’mod partikolari r-Riżoluzzjonijiet approvati fil-Ħames Sessjoni Plenarja 
Ordinarja tat-18 u d-19 ta’ Mejju 2011 f’Montevideo, l-Urugwaj, dwar il-prospetti għar-
relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, dwar l-istrateġiji ta’ 
ħarsien u ta’ ħolqien tal-impjiegi, b’mod partikolari għan-nisa u ż-żgħażagħ,u dwar ir-
relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

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

A. billi l-integrazzjoni reġjonali permezz tal-konklużjoni ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija bilaterali u 
subreġjonali hi wieħed mill-objettivi ewlenin tas-Sħubija Strateġika Reġjonali bejn l-UE u 
l-Amerika Latina,

B. billi l-iżvilupp tar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina huwa ta' benefiċċju reċiproku u jista' 

                                               
1 ĠU C 140 E, 16.3.2002, p. 569.
2 ĠU C 81 E, 15.3.2011, p. 54.
3 ĠU C 12 E, 15.1.2011, p.245
4 P7_TA(2011)0320.
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jġib vantaġġi għall-Istati Membri kollha tal-UE;

C. billi l-UE hi d-donatur ewlieni ta’ għajnuna għall-iżvilupp, l-investitur ewlieni u t-tieni l-
akbar sieħba kummerċjali tal-Amerika Ċentrali,

1. Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jqisu r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

Introduzzjoni

(a) Ifakkar li fis-Samit bejn l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew li sar fi Vjenna 
f’Mejju 2006, il-Kapijiet ta' Stat u Gvern tal-Unjoni Ewropea u ta' xi Repubbliki tal-
Amerika Ċentrali ddeċidew li jiftħu negozjati dwar Ftehim ta' Sħubija bejn iż-żewġ 
reġjuni, li bdew uffiċjalment f’Ottubru 2007; 

(b) Ifakkar li l-Panama, li kienet segwiet in-negozjati bħala osservatur, talbet biex tissieħeb 
fin-negozjati f'Jannar 2010, u li fl-10 ta’ Marzu 2010, l-inklużjoni tal-Panama ġiet 
aċċettata uffiċjalment mill-UE;

(c) Ifakkar li n-negozjati ntemmew b'suċċess f'Mejju 2010 u li, wara fażi ta' reviżjoni legali, 
it-test tal-ftehim ġie inizjalat fit-22 ta' Marzu 2011;

Id-djalogu politiku bħala element kruċjali tal-iżvilupp tal-assoċjazzjoni bireġjonali

(d) Jenfasizza li dan hu l-ewwel ftehim komprensiv ta’ sħubija bejn ir-reġjuni, u r-riżultat ta’ 
rieda politika inekwivoka tal-Unjoni. Din is-sħubija hi kontribut deċiżiv għall-
integrazzjoni tal-Amerika Ċentrali, u jmur lil hinn minn sempliċement ftehim dwar 
kummerċ ħieles;

(e) Jenfasizza l-fatt li l-Ftehim ta’ Sħubija mal-Amerika Ċentrali hu r-riżultat loġiku tal-
politika tal-UE ta’ appoġġ għall-paċifikazzjoni, l-istabilità u demokratizzazzjoni tar-
reġjun, inizjalata fis-snin tmenin, b’impenn politiku sostanzjali permezz tad-diversi 
ftehimiet ta’ paċi u l-proċess Contadora;

(f) Jilqa’ l-possibiltajiet ġodda u straordinarji li joffri d-djalogu politiku tal-Ftehim ta’ 
Sħubija l-ġdid għar-relazzjoni bireġjonali bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali, kemm fl-ambitu 
tad-djalogu intergovernattiv, interparlamentari u tas-soċjetà ċivili: pass enormi ‘l quddiem 
meta jitqabbel mal-proċess ta’ djalogu ta’ San José mibdi fl-1984;

(g) Jenfasizza d-dimensjoni parlamentari tal-Ftehim mal-ħolqien ta' Kumitat Parlamentari ta’ 
Assoċjazzjoni, magħmul minn membri tal-Parlament Ewropew u deputati parlamentari 
mill-Amerika Ċentrali, li għandu jiġi mgħarraf bid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' 
Assoċjazzjoni, u li jkun jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet u jiġbor informazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-ftehim; 

(h) Jenfasizza li l-Ftehim ta' Sħubija milħuq mal-Amerika Ċentrali jinkludi fih elementi 
importanti li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea 
elenkati fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-iżvilupp u l-
konsolidazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, l-ekonomija sostenibbli u l-
iżvilupp soċjali u ambjentali; 
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(i) Jenfasizza li l-Artikolu 1 tal-Ftehim jirreferi għar-rispett tal-prinċipji demokratiċi, id-
drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-prinċipju tal-istat tad-dritt bħala “elementi 
essenzjali” tiegħu, b’mod li n-nuqqas ta’ rispett tagħhom minn kwalunkwe waħda mill-
partijiet twassal għall-adozzjoni ta’ miżuri li jistgħu saħansitra jwasslu għas-sospensjoni 
tiegħu; 

(j) Jenfasizza li l-ftehim ta’ assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali għandu jinftiehem bħala l-
qafas xieraq biex jingħaqdu l-forzi, bħala sħab indaqs, biex tiġi miġġielda l-inugwaljanza 
soċjali, jitrawwem l-iżvilupp inklużiv u jiġu trattati l-isfidi soċjali, ekonomiċi u politiċi 
persistenti; 

(k) Jilqa’ l-impenn għall-multilateraliżmu għal ħarsien aħjar tal-valuri u tal-objettivi komuni, 
kif ukoll biex jiġi ffaċċati l-isfidi dinjija b’mod effikaċi; 

(l) Jinnota li l-Ftehim ta’ Sħubija l-ġdid joffri possibilitajiet ġodda għad-djalogu fil-qasan tal-
ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi u kontra l-kriminalità organizzata, skont l-Istrateġija ta’ 
Sigurtà Reġjonali approvata mill-Presidenti tal-Amerika Ċentrali, u jilqa’ d-diversi 
impenji ta' koordinazzjoni meħuda mill-partijiet għall-ġlieda kontra t-traffikar illegali tad-
drogi, il-ħasil tal-flus, l-iffinanzjar tat-terroriżmu, il-kriminalità organizzata u l-
korruzzjoni;

(m)Jilqa’ l-ħolqien tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili UE-Amerika Ċentrali;

Kooperazzjoni effikaċi favur il-ġlieda kontra l-faqar u favur il-koeżjoni soċjali

(n) Jenfasizza l-prijorità mogħtija lill-koeżjoni soċjali bħala objettiv tal-politiki ta' 
koperazzjoni reġjonali;  jisħaq li din il-koeżjoni hi possibbli biss jekk jonqsu l-faqar, 
inugwaljanza, l-esklużjoni soċjali u l-forom kollha ta' diskriminazzjoni; jenfasizza li l-
inugwaljanzi soċjali ma tnaqqsux biżżejjed fl-aħħar snin, u li n-nuqqas ta’ sigurtà huwa 
element ta' tħassib serju fl-Amerika Ċentrali; 

(o) Jinnota l-impenji fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-ambitu tal-modernizzazzjoni tal-istat u 
tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, ta’ titjib fis-sistemi tal-ġbir tat-taxxi u tat-trasparenza, 
tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, tat-tisħiħ tas-sistema ġudizzjarja u tal-involviment tas-
soċjetà ċivili;

(p) Jenfasizza l-ftehim milħuq bejn iż-żewġ partijiet fil-qasam tal-ambjent, li fost l-objettivi 
tiegħu hemm it-titjib tal-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-
ġestjoni tad-diżastri naturali u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, id-diforestazzjoni, id-
deżertifikazzjoni u l-konservazzjoni tal-bijodiversità;

Konklużjonijiet

(q) Jindika li l-Ftehim ta’ Sħubija jikkontribwixxi lejn l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni elenkati fl-Artikolu 21 TUE; jenfasizza li r-rispett tal-prinċipji demokratiċi, id-
drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt huma elementi essenzjali tal-Ftehim;

(r) Jisħaq li d-dispożizzjonijiet kummerċjali attwali, li huma temporanja u msejsa fuq sistema 
unilaterali ta’ preferenzi ġeneralizzati, se jevolvu u jsiru struttura reċiproka u negozjata 
għall-liberalizzazzjoni progressiva tal-kummerċ ta’ prodotti u servizzi, tal-kuntratti 
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pubbliċi kif ukoll azzjonijiet li jħeġġu l-investimenti. Dan għandu jwassal għall-ħolqien ta' 
qafas prevedibbli ta' sigurtà u ċertezza legali li jrawwem il-fiduċja reċiproka, li hija 
indispensabbli għall-iżvilupp tal-kummerċ u tal-investiment;

(s) Jenfasizza l-prijorità mogħtija lill-koeżjoni soċjali bħala objettiv tal-politika ta' 
koperazzjoni reġjonali: l-objettiv prijoritarju hu li jitnaqqsu l-faqar, l-inugwaljanza, l-
esklużjoni soċjali u kull forma oħra ta' diskriminazzjoni;

(t) Jirrimarka li l-Ftehim ta' Sħubija mal-Amerika Ċentrali jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għall-isforzi ta' integrazzjoni reġjonali u l-mira finali tal-Assoċjazzjoni Strateġika
Bireġjonali bejn l-UE u l-Amerika Latina;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.


