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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat 
– Dimensjoni tal-Lvant 

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu tad-19 ta’ Jannar 2006 dwar il-
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar it-Tisħiħ tal-PEV, 
tas-6 ta’ Lulju 2006 dwar l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija (ENPI) u tad-19 ta’ 
Frar 2009 dwar ir-Reviżjoni tal-ENPI, 

– wara li kkunsidra l-iżvilupp tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) mill-2004 'l hawn, 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-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 tas-26 
ta' Lulju 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 l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Analiżi tal-Politika Ewropea 
tal-Viċinat tat-12 ta’ Mejju 20101,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Is-Sħubija tal-Lvant tat-3 ta’ 
Diċembru 20082,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar Politika Ewropea tal-
Viċinat b'Saħħitha tal-5 ta’ Diċembru 20073, dwar It-Tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat tal-4 ta’ Diċembru 20064, dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat – Dokument ta’ 
Strateġija tat-12 ta’ Mejju 20045, dwar Ewropa Usa’ - Viċinat: Qafas ġdid għar-
Relazzjonijiet mal-Ġirien tagħna tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-11 ta’ Marzu 20036,

                                               
1 COM(2010)0207.
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– 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 Sħubija1 (ENPI),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.   billi t-Trattat ta’ Lisbona ħoloq il-kundizzjonijiet għall-UE biex ittejjeb l-effiċjenza u l-
koerenza tar-relazzjonijiet tagħha mal-protagonisti u s-sieħba, partikolarment mal-ġirien 
tagħha, 

B.   billi, f’konformità mal-Artikolu 8 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni tiżviluppa 
mal-ġirien tagħha relazzjonijiet privileġġjati, sabiex tistabbilixxi żona ta’ prosperità u ta’ 
viċinat tajjeb, ibbażata fuq il-valuri tal-Unjoni u kkaratterizzata minn relazzjonijiet mill-
qrib u paċifiċi bbażati fuq il-kooperazzjoni,

C.   billi sa mit-tnedija tagħha, il-PEV wasslet għal tisħiħ tar-relazzjonijiet ma’ pajjiżi sħab u 
ġabet magħha xi benefiċċji tanġibbli; billi għad baqa’ sfidi u l-fokus issa għandu jkun fuq 
l-implimentazzjoni, bi prijoritajiet iddefiniti b’mod ċar għal azzjoni, limiti ċari u 
differenzjazzjoni bbażati fuq ir-rendiment, 

D. billi s-Sħubija tal-Lvant tikkostitwixxi qafas politiku sinifikanti għat-tisħiħ tar-
relazzjonijiet ma’ u fost pajjiżi sħab, fuq bażi tal-prinċipji ta’ sjieda komuni u ta’ 
responsabilità; billi relazzjonijiet iktar b’saħħithom jeħtieġu żieda fl-impenn konġunt u 
progress tanġibbli lejn governanza tajba;

E. billi l-UE għandha tippromwovi approċċ minn isfel għal fuq, billi żżid l-appoġġ tagħha 
għas-soċjetà ċivili u l-midja u biex tappoġġa l-proċessi ta’ demokratizzazzjoni, li huma 
prekundizzjoni għal stabilizzazzjoni fit-tul,

F. billi kunflitti li ma jiġux solvuti jostakolaw l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u politiku tal-
pajjiżi kkonċernati kif ukoll il-kooperazzjoni reġjonali, l-istabilità u s-sikurezza, 

G. billi l-ENPI kkontribwixxa biex ġie ssemplifikat il-finanzjament tal-PEV; billi l-proċess 
tal-ħatra tal-istrument li għandu joħodlu postu għandu jirrefletti l-konklużjonijiet tar-
Reviżjoni Strateġika tal-PEV u għandu jsir permezz ta' konsultazzjonijiet vasti; 

Reviżjoni PEV - Ġenerali

1.  Jafferma mill-ġdid il-valuri, il-prinċipji u l-impenji li fuqhom ġiet mibnija l-PEV, li 
jinkludu d-demokrazija, l-istat tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, l-ekonomija tas-suq, l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba; iqis li l-
PEV għadha tikkostitwixxi qafas validu biex jiġu approfonditi u jissaħħu r-relazzjonijiet 
mal-iktar sieħba qrib tagħna, sabiex jiġu appoġġati r-riformi politiċi, soċjali u ekonomiċi 
tagħhom, u jenfasizza l-importanza taż-żamma tal-prinċipju ta’ sjieda konġunta fit-tfassil 
u fl-implimentazzjoni ta’ programmi u azzjonijiet;

                                               
1 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 1.
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2.  Jenfasizza li r-Reviżjoni Strateġika tal-PEV għandha tirrifletti impenn politiku iktar 
qawwi mis-sħab kollha u ssaħħaħ id-differenzjazzjoni bbażata fuq ir-rendiment, fuq bażi 
ta’ standards definiti b’mod ċar;

3. Jenfasizza l-bżonn li jiġi rikonoxxut it-tibdil li sar permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, b’mod 
partikolari r-rwol imsaħħaħ tar-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, il-
ħolqien ta’ Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-poteri ġodda tal-
Parlament Ewropew, biex tingħata iktar koerenza lill-politika barranija tal-UE u jiżdiedu 
l-effiċjenza u l-leġittimità tad-dimensjoni u l-azzjoni esterna tagħha;

PEV - Il-Lvant

4. Jilqa’ t-tnedija tas-Sħubija tal-Lvant bħala qafas politiku biex isir progress fid-dimensjoni 
tal-Lvant tal-PEV, li għandha l-objettiv li tapprofondixxi u ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn 
l-UE u l-ġirien tagħha tal-Lvant, billi jitrawmu l-assoċjazzjoni politika, l-integrazzjoni 
ekonomika u l-approssimazzjoni leġiżlattiva, filwaqt li jingħata appoġġ lir-riformi politiċi 
u soċjoekonomiċi fil-pajjiżi sħab; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jfasslu standards ċari għall-monitoraġġ ta’ dawn ir-riformi, filwaqt li jinnota li dawn l-
istandards għandhom ikunu jqisu l-karatteristiċi ta’ kull sieħeb, inkluż l-objettivi 
differenti tagħhom u l-potenzjal; 

5. Jenfasizza li l-prospettiva tal-adeżjoni, kif maħsuba fl-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, tikkostitwixxi perspettiva fuq medda twila ta’ żmien tal-pajjiżi sħabna u 
jenfasizza l-importanza li l-prospettiva ta’ sħubija tinżamm bħala inċentiv għar-riformi 
f’dawn il-pajjiżi;

6. Ifakkar li l-valuri fundamentali komuni, inklużi d-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-indipendenza tal-ġudikatura u l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni, li huma l-bażi li fuqha ġew imsejsa l-PEV u s-Sħubija tal-
Lvant, għandhom jibqgħu jikkostitwixxu l-istandard skont liema għandu jiġi evalwat ir-
rendiment tal-pajjiżi sħabna; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni u lis-SEAE jfittxu 
b’mod iktar ambizzjuż l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ azzjoni annwali f’dan il-
qasam;

7.  Jinnota li, sa mit-tnedija tal-PEV fl-2004, ġew irreġistrati riżultati mħallta, bi żviluppi 
pożittivi fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni f’ċerti pajjiżi sħab u 
xi żviluppi negattivi f’oħrajn, partikolarment fil-Bjelorussja; 

8. Jenfasizza l-fatt li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, b’mod partikolari fil-ġudikatura u fil-
pulizija, għandha tkun prijorità minn ta’ fuq nett għall-UE fl-iżvilupp tar-relazzjonijiet 
tagħha mas-Sħab tal-Lvant, u li dan għandu jkun rifless fil-qafas tal-Bini Komprensiv tal-
Istituzzjonijiet;

9.  Jenfasizza l-importanza li r-relazzjonijiet bilaterali tal-UE mal-pajjiżi tas-Sħubija tal-
Lvant ikunu kumplimentari mad-dimensjoni multilaterali tagħha billi jiżdied l-ammont 
ta’ attivitajiet u ta’ inizjattivi inklużi fil-Pjattaformi tematiċi, filwaqt li tingħata attenzjoni 
partikolari lit-tisħiħ ulterjuri ta’ djalogu attiv mas-soċjetà ċivili; Jinnota madankollu li d-
dimensjoni bilaterali għadha importanti, u jitlob biex issir differenzjazzjoni iktar ċara u 
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rigoruża, fejn l-ambizzjonijiet u l-impenji jiġu segwiti minn implimentazzjoni, u fejn jiġi 
ppremjat il-progress reali; jinsab konvint li l-intensifikazzjoni tar-rabtiet mas-sħab bl-
aħjar rendiment se jkollha impatt pożittiv fuq l-oħrajn u tista' ġġib magħha titjib fil-
kooperazzjoni multilaterali;

10. Jenfasizza l-fatt li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (CSOs) għandhom rwol 
essenzjali fil-promozzjoni tal-valuri li hija bbażata fuqhom il-PEV, b’mod partikolari d-
drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni, u li dan ir-rwol, kif ukoll l-involviment 
tagħhom fl-implimentazzjoni ta’ proġetti taħt l-ENPI u fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni PEV, għandhom jiġu appoġġati ulterjorment 
billi jiġi dirett appoġġ finanzjarju u istituzzjonali lejhom; jilqa’ l-parteċipazzjoni attiva 
tas-CSOs, partikolarment ta’ dawk minn pajjiżi msieħba, fil-Forum tas-Soċjetà Ċivili; 

11. Jenfasizza l-importanza tal-awtoritajiet lokali fl-iżvilupp demokratiku tal-pajjiżi msieħba 
u jħeġġeġ l-espansjoni ta’ programmi ta’ ġemellaġġ bejn awtoritajiet lokali tal-UE u 
pajjiżi msieħba, kif ukoll it-twaqqif ta’ Assemblea Lokali u Reġjonali tal-Ewropa tal-
Lvant u tal-Kawkasu tan-Nofsinhar;

12. Jenfasizza l-importanza tal-libertà tal-istampa u ta’ midja indipendenti għall-iżvilupp ta’ 
demokraziji u bħala mezz għall-promozzjoni ta’ skambji u komunikazzjoni bejn 
soċjetajiet fir-reġjun u bejn dawn is-soċjetajiet u l-UE; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-ħolqien 
u l-konsolidazzjoni ta’ mezzi tal-midja, anke permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji, 
billi dan huwa wkoll mod kif jistgħu jiġu promossi rotot diretti ta’ komunikazzjoni bejn 
is-soċjetajiet; 

13. Ifakkar fil-fehma tiegħu li l-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni huma għodda importanti biex tiġi 
inċentivata r-riforma u għandhom ikunu jinkludu kundizzjonijiet konkreti, skadenzi u 
standards ta’ rendiment u jkunu akkumpanjati minn proċess ta’ monitoraġġ regolari 
sabiex tissaħħaħ b’mod effiċjenti u olistiku r-relazzjoni mal-UE, jiġifieri l-komponenti 
politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa’ t-tnedija 
tal-attivitajiet preparatorji tal-Programmi għall-Bini Komprensiv tal-Istituzzjonijiet fl-
2011; jenfasizza li, filwaqt li titqies in-natura ambizzjuża tal-Ftehimiet ta’ Assoċjazzjoni 
u l-importanza kruċjali tagħhom għall-ġejjieni tas-Sħubija tal-Lvant, l-UE għandha 
tappoġġa lil dawn il-pajjiżi, permezz ta’ għajnuna teknika u finanzjarja, sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu l-impenji ta' implimentazzjoni tagħhom;

14. Jilqa’ l-ħidma tal-Grupp Konsultattiv ta’ Livell Għoli tal-UE fl-Armenja u t-tnedija 
tiegħu fil-Moldova; jistieden lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni 
jiddiskuti l-possibilità li tingħata din l-għajnuna lil sħab oħra tal-Lvant;

15. Iqis li żieda fl-integrazzjoni ekonomika tikkostitwixxi mutur għar-riformi u element ta’ 
bidla; jemmen li l-propettiva tat-twaqqif ta’ Żoni ta’ Kummerċ Ħieles Profondi u 
Komprensivi (DCFTAs) mal-UE, ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet meħtieġa, hija 
waħda mill-fatturi attraenti ewlenin tas-Sħubija tal-Lvant għall-pajjiżi msieħba u 
tikkostitwixxi inċentiv qawwi għar-riforma; 

16. Jenfasizza l-importanza li jingħata appoġġ lill-mobilità taċ-ċittadini u lill-ġestjoni tal-
flussi migratorji, partikolarment permezz ta’ faċilitazzjoni tal-viżi u ta’ ftehimiet ta’ 
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rijammissjoni bl-għan li wieħed jimxi gradwalment lejn liberalizzazzjoni tal-viża bħala 
objettiv fuq medda twila ta’ żmien, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet rilevanti; 
iħeġġeġ ftehimiet bilaterali li jinkludu l-aġġornament ta' liġijiet nazzjonali dwar il-
migrazzjoni fil-pajjiżi tal-PEV; jenfasizza l-bżonn li jiġi żgurat li l-implimentazzjoni ta’ 
ftehimiet u politiki bħal dawn, b’mod partikolari l-għoti tal-ażil, ikunu konformi bis-sħiħ 
mal-obbligi u l-impenji internazzjonali u mal-istandards tal-UE, partikolarment f’dak li 
jikkonċerna d-drittijiet tal-bniedem;  

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-mobilità tal-istudenti, tal-
akkademiċi, tar-riċerkaturi u tal-kummerċjanti billi tiżgura biżżejjed riżorsi u billi 
ssaħħaħ u twessa’ l-programmi ta’ għoti ta’ boroż tal-istudju eżistenti; jilqa’ t-twaqqif 
tas-Sħubiji ta’ mobilità mal-Moldova u mal-Ġeorġja, u jħeġġeġ il-konklużjoni ta’ dawn l-
Isħubiji ma’ Sħab oħra tal-Lvant, bħala parti mill-Approċċ Globali tal-UE dwar il-
Migrazzjoni; 

18. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni settorjali, meta titqies l-interdipendenza dejjem 
tiżdied, partikolarment f’oqsma bħal ma huma s-sikurezza tal-enerġija, l-ambjent u t-
tibdil fil-klima, l-edukazzjoni, it-teknoloġija tal-informazzjoni upolitiki ta’ ħolqien tal-
impjiegi u l-kooperazzjoni fis-settur tas-saħħa; jenfasizza li żieda fil-kooperazzjoni 
settorjali tista’ trawwem sinerġiji bejn politiki interni tal-UE u l-PEV; f’dan ir-rigward, 
iqis li għandu jkun hemm iktar pajjiżi sħab li jitħeġġu jikkonkludu Protokolli mal-UE fir-
rigward tal-parteċipazzjoni fil-programmi u l-aġenziji Komunitarji; 

19. Itenni l-valur tal-ENPI bħala strument ta’ finanzjament tal-PEV, jenfasizza madankollu l-
bżonn li tingħata iktar flessibilità u rispons lill-kriżijiet u li tiġi żgurata għajnuna mmirata 
mtejba, partikolarment fir-rigward tas-soċjetà ċivili u l-livelli lokali, billi jiġi żgurat 
approċċ minn isfel għal fuq; jenfasizza l-valur tal-monitoraġġ tal-ġestjoni u tal-proċessi 
ta’ implimentazzjoni tad-diversi programmi taħt l-ENPI; jistieden lill-Kummissjoni u lis-
SEAE jagħmlu konsultazzjonijiet bikrin mal-Parlament u mal-partijiet interessati tas-
soċjetà ċivili fit-tfassil li jmiss tal-istrument li jrid jieħu post l-ENPI;

20. Jenfasizza l-importanza li jinżammu livelli adegwati ta’ finanzjament u jilqa’ l-
koordinazzjoni mtejba tal-ħidma tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u donaturi 
oħra biex jittejbu l-effiċjenza u jiġu ġenerati sinerġiji; jenfasizza li l-UE għandha wkoll 
tikkontribwixxi għal użu aħjar tar-riżorsi eżistenti mill-pajjiżi msieħba billi titqiegħed 
enfasi ikbar fuq kooperazzjoni prattika biex l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jimplimentaw 
ir-riformi u l-impenji dovuti għad-diversi ftehimiet konklużi mal-UE;

21. Iqis l-appoġġ baġitarju bħala għodda utli li tista’ tipprovdi inċentivi reali, iżda jemmen 
madankollu li dan għandu jkun soġġett għall-kundizzjonalità, inkluż it-twettiq ta’ 
proċeduri ta’ ġestjoni tal-baġit u ta’ kontroll fil-pajjiżi benefiċjarji, livelli baxxi ta’ 
korruzzjoni u l-kapaċità li dan l-appoġġ jintuża b’mod trasparenti, effettiv u affidabbli;

22. Jinnota ż-żieda fl-impenn tal-UE fi kwistjonijiet ta’ sigurtà fis-Sħubija tal-Lvant, bit-
twaqqif ta’ EUBAM fil-Moldova u ta’ EUMM fil-Ġeorġja; jistieden lir-Rappreżentant 
Għoli/Viċi President u lis-SEAE jżidu l-involviment tagħhom fis-sejba ta’ soluzzjoni għal 
kunflitti li ilhom għaddejjin żmien, permezz ta’ parteċipazzjoni iktar attiva fi strutturi 
permamenti jew ad hoc ta’ sejba ta’ soluzzjoni għall-kunflitti, partikolarment tal-OSKE, 
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u permezz ta’ miżuri u programmi għall-bini ta' fiduċja, inkluża t-tnedija ta’ missjonijiet 
ġodda u billi jitqiesu inizjattivi prammatiċi, bħal pereżempju kuntatti informali mas-
soċjetajiet u l-mexxejja tat-territorji li jfittxu l-indipendenza; jenfasizza l-importanza li 
jissaħħaħ il-prinċipju tar-relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien permezz tal-PEV, is-Sħubija 
tal-Lvant u n-negozjati ta' Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni; iqis li r-Rappreżentanti Speċjali 
tal-UE għad għandhom rwol sinifikanti, partikolarment meta l-mandat tagħhom ikollu 
dimensjoni reġjonali;

Ir-rwol tal-Parlament Ewropew

23. Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-Parlament Ewropew fit-trawwim ta’ dibattitu 
politiku u r-rwol tiegħu biex jiżdiedu l-libertà u d-demokrazija fost il-ġirien sħab; 
jenfasizza l-impenn tiegħu biex tiżdied il-koerenza tal-ħidma tiegħu permezz ta’ diversi 
korpi parlamentari, it-tisħiħ tar-relazzjoni tiegħu mas-soċjetà ċivili u l-effikaċja tal-
azzjonijiet tal-korpi tiegħu, inkluż permezz ta’ użu aħjar tad-delegazzjonijiet tiegħu għall-
korpi interparlamentari;

24. Iħeġġeġ it-twaqqif immedjat ta' Assemblea Parlamentari UE-Viċinat (EURONEST), 
filwaqt li jenfasizza r-rwol tagħha biex jissaħħu d-demokrazija u l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-importanza tagħha fit-tisħiħ tad-dimensjoni parlamentari tas-Sħubija; 

25. Jenfasizza r-rwol tal-Parlament Ewropew fil-fażijiet u l-oqsma kollha ta’ żvilupp tal-
PEV, kemm fl-iċċarar tal-għażliet strateġiċi kif ukoll fil-kontroll tal-implimentazzjoni tal-
PEV, u jtenni l-impenn tiegħu li jkompli jeżerċita d-dritt ta' skrutinju parlamentari fl-
implimentazzjoni tal-PEV, anke permezz ta' dibattiti regoli mal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tal-ENPI; jiddispjaċih madankollu dwar l-aċċess limitat għal dokumenti u 
konsultazzjoni fit-tħejjija ta’ dokumenti ta’ ipprogrammar rilevanti, u jitlob ukoll li l-
Parlament jingħata aċċess għall-mandati tal-ftehimiet internazzjonali kollha fil-proċess 
ta’ negozjati mal-pajjiżi sħab tal-PEV, skont l-Artikolu 218(10) TFUE, li jgħid li l-
Parlament għandu jkun infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura;

*
*     *

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President u lis-SEAE, lill-Kumitat tar-
Reġjuni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti nazzjonali tal-Pajjiżi PEV, lill-OSKE u lill-
Kunsill tal-Ewropa.


