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Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat – Dimensjoni tan-Nofsinhar

Il-Parlament Ewropew,

– 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-Eġittu, l-Iżrael, il-
Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, l-Awtorità Palestinjana u t-Tuneżija,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2003 dwar it-
Tkabbir tal-Ewropa – Viċinat: Qafas Ġdid għar-Relazzjonijiet mal-Ġirien tagħna tal-Lvant 
u tan-Nofsinhar1, tat-12 ta’ Mejju 2004 dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat – Dokument 
ta’ Strateġija, tal-4 ta’ Diċembru 2006 dwar it-Tisħiħ tal-PEV2, tal-5 ta’ Diċembru 2007 
dwar Politika Ewropea tal-Viċinat b’Saħħitha3, u tat-12 ta’ Mejju 2010 dwar Analiżi tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV)4,

 wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin dwar il-PEV tas-26 
ta' Lulju 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, 
tad-19 ta’ Frar 2009 dwar il-Proċess ta’ Barċellona: Unjoni għall-Mediterran (UgħM), tal-
20 ta’ Mejju 2010 dwar l-Unjoni għall-Mediterran, 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-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tat-13 ta’ 
Ottubru 2008, li jagħtu l-istatus avvanzat lill-Marokk, 

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

 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 l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2008 bl-isem ta' ''Il-
Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran (UgħM)”5,

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

                                               
1 COM(2003)0104 finali.
2 COM(2006)0726 finali.
3 COM(2007)0774 finali.
4 COM(2010)0207.
5 COM(2008)0319.
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 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Bureau tal-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni 
għall-Mediterran (PA-UgħM) waqt il-laqgħat tiegħu f’Pariġi (12 ta’ Lulju 2008), fil-Kajr 
(20 ta’ Novembru 2009), f’Rabat (22 ta’ Jannar 2010), f’Palermo (18 ta’ Ġunju 2010) u 
f’Ruma (12 ta’ Novembru 2010),

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati tal-PA-UgħM adottati fis-sitt 
seduta plenarja tagħha li saret f’Amman fit-13 u l-14 ta’ Marzu 2010,

 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 l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-konsolidazzjoni tas-sigurtà, l-istabilità demokratika u l-prosperità, it-tħeġġiġ ta’ 
governanza tajba u r-rispett tal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem huma 
objettivi ewlenin tal-PEV,

B. billi sa mit-tnedija tagħha fl-2004, il-PEV wasslet għal tisħiħ tar-relazzjonijiet ma’ pajjiżi 
sħab u ġabet magħha ftit benefiċċji tanġibbli; billi għad baqa’ sfidi, u l-fokus għandu issa 
jkun fuq l-implimentazzjoni, bi prijoritajiet għal azzjoni definiti b’mod ċar, limiti ċari u 
differenzjazzjoni bbażati fuq ir-rendiment u l-kisbiet, 

C. billi t-Trattat ta’ Lisbona ħoloq il-kundizzjonijiet għall-UE biex ittejjeb l-effiċjenza u l-
koerenza tal-politiki tagħha u l-funzjonament, b’mod partikolari fil-qasam tar-
relazzjonijiet esterni bil-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-
pożizzjoni tar-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, 

D. 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 kkaraterizzata minn relazzjonijiet mill-
qrib u paċifiċi bbażati fuq il-kooperazzjoni,

E. billi kunflitti li ma jiġux solvuti jirrappreżentaw ostakolu għat-twettiq tal-PEV, jostakolaw 
l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u politiku kif ukoll il-kooperazzjoni reġjonali, l-istabilità u 
s-sikurezza,

F. billi l-UE għandha tħeġġeġ approċċ minn isfel għal fuq, li jżid l-appoġġ tagħha għas-
soċjetà ċivili u l-proċessi ta’ demokratizzazzjoni, prekundizzjoni għall-istabilizzazzjoni 
fuq tul ta’ żmien twil,

G. billi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, kif ukoll l-
oppożizzjoni kontra l-piena tal-mewt, huma prinċipji fundamentali tal-UE u billi l-
Parlament jinsab impenjat favur it-tneħħija tal-piena tal-mewt, 

H. billi l-kuntest reġjonali li fih l-UgħM qed tieħu forma huwa wieħed immarkat minn 
kunflitti territorjali, kriżijiet politiċi u żieda fit-tensjoni soċjali, li kollha jxekklu l-operat 

                                               
1 ĠU L 310, 9.11.2066, p.1.
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tal-istituzzjonijiet tal-UgħM kif ukoll il-bidu ta’ proġetti ta’ integazzjoni reġjonali ewlenin 
identifikati mill-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern waqt is-Samit ta’ Pariġi f’Lulju 2008,

I. billi l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja żiedu l-isfidi politiċi, ekonomiċi u soċjali 
eżistenti fil-pajjiżi tan-nofsinhar sħab tal-PEV,

J. billi x-xejriet demografiċi juru li fl-għoxrin sena li ġejjin, il-popolazzjoni fl-Istati Membri 
tal-UE se tkun stabbli, imma b’popolazzjoni dejjem ixjeħ, il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-PEV 
se jiffaċċjaw żieda fil-popolazzjonijiet tagħhom, u żieda partikolari fil-firxa tal-etajiet 
impjegabbli; billi l-iżvilupp ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi f’dawn il-pajjiżi jafu ma 
jkunux kapaċi jlaħħqu maż-żieda prevista fil-popolazzjoni, speċjalment billi ċerti pajjiżi 
diġà qed jaffaċċjaw rati għoljin ħafna ta’ nuqqas ta’ impjieg u livelli ogħla ta’ nuqqas ta’ 
impjieg fost iż-żgħażagħ,  

K. billi l-ENPI kkontribwixxa biex ġie ssimplifikat il-finanzjament tal-PEV; billi l-proċess 
tal-iżviluppar tal-istrument li għandu joħodlu postu għandu jirrefletti l-konklużjonijiet tar-
Reviżjoni Strateġika tal-PEV u għandu jsir permezz ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet 
interessati kollha,

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, il-governanza tajba, l-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli, u li l-PEV 
tibqa’ qafas validu għat-tfannid u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet mal-aktar sħab qrib tagħna 
sabiex jiġu appoġġati r-riformi politiċi, soċjali u ekonomiċi tagħhom; jenfasizza l-
importanza li jinżamm il-prinċipju ta’ sjieda konġunta fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
programmi tal-PEV;

2. Jenfasizza li r-Reviżjoni Strateġika tal-PEV għandha tirrifletti impenn politiku miżjud 
mis-sħab kollha u ssaħħaħ id-differenzjazzjoni bbażata fuq ir-rendiment, fuq bażi ta’ limiti 
definiti b’mod ċar; 

3. Jenfasizza l-bżonn li jiġi rikonoxxut u jittieħed vantaġġ mit-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, sabiex tingħata iktar koerenza lill-politika barranija tal-UE 
u jiżdiedu l-effiċjenza u l-leġittimità tad-dimensjoni u l-azzjoni esterna tagħha;

Dimensjoni tan-Nofsinhar

4. Jinnota li l-istatus avvanzat diġà ngħata jew qiegħed attwalment jiġi nnegozjat ma’ ċerti 
pajjiżi sħab; jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm approċċ aktar trasparenti u koerenti 
favur din id-differenzjazzjoni u biex jiġu stabbiliti kriterji ċari li jridu jiġu ssodisfati 
sabiex jingħata l-istatus avvanzat;

5. Jiddeplora li l-Parlament Ewropew mhuwa kkonsultat fl-ebda stadju tal-għoti ta’ status 
avvanzat għall-pajjiżi sħab, lanqas dwar l-elaborazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni tal-PEV; 
jitlob lill-Kunsill u s-SEAE biex jinvolvu lill-Parlament Ewropew fil-proċess ta’ teħid ta' 
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deċiżjonijiet dwar l-istatus avvanzat, inklużi l-kriterji li jridu jiġu ssodisfati, kif ukoll fit-
tfassil tal-prijoritajiet u l-linji gwida inklużi fil-Pjanijiet ta’ Azzjoni;

6. Jitlob lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni biex jaħdem b’mod attiv 
għar-riżoluzzjoni tal-kunflitt fir-reġjun, billi jiżgura r-rwol attiv tal-UE bħala wieħed fejn 
tieħu sehem u mhux biss fejn tħallas, u jiġi evitat li dawn il-kunflitti jibblukkaw l-iżvilupp 
tal-PEV, id-dimensjoni reġjonali tagħha u l-kooperazzjoni multilaterali tagħha bħal ma 
hija l-Unjoni għall-Mediterran;

7. Jinsab imħasseb sew dwar il-posponiment ‘sine die’ kontinwu tat-tieni Samit tal-Kapijiet 
tal-Istat u tal-Gvern tal-UgħM, li jagħti sinjal negattiv lill-poplu u l-istituzzjonijiet tar-
reġjun; ifakkar li t-tensjonijiet politiċi u l-kunflitti reġjonali fir-reġjun tal-Mediterran 
m’għandhomx imejtu l-possibilità li jsir progress konkret favur il-kooperazzjoni settorjali 
u multilaterali, u li hija permezz tat-tlestija tal-proġetti ta’ integrazzjoni ewlenin u d-
djalogu politiku miftuħ li l-UgħM tista’ tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ klima ta’ 
kunfidenza li tiffavorixxi l-ilħuq tal-objettivi tal-ġustizzja u s-sigurtà komuni fi spirtu ta’ 
solidarjetà u paċi;

8. Jitlob għat-tfittxija konkreta tan-negozjati miftiehma għal Żoni ta’ Kummerċ Ħieles 
Profondi u Komprensivi bl-għan li tinħoloq Żona ta’ Kummerċ Ħieles Ewro-Mediterranja 
li tirrifletti r-realtajiet soċjo-ekonomiċi ta’ kull wieħed mill-pajjiżi sħab; iħeġġeġ ukoll l-
iżvilupp tal-kooperazzjoni ekonomika bilaterali u multilaterali Nofsinhar-Nofsinhar li 
għandha tiġġenera benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini kif ukoll ittejjeb il-klima politika fir-
reġjun; 

9. Jemmen li kooperazzjoni subreġjonali msaħħa fost l-Istati Membri u l-pajjiżi tal-PEV 
b’interessi komuni speċifiċi tista’ twaqqaf dinamika pożittiva għaż-żona kollha tal-
Mediterran; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jesploraw il-potenzjal ta’ ġeometrija varjabbli 
bħala forma ta’ kooperazzjoni u jenfasizza li l-PEV futura għandha tiffaċilita u tħeġġeġ 
dan l-approċċ b’mod partikolari permezz tal-envelopp ta’ fondi reġjonali tagħha;

10. Jirrakkomanda, rigward il-mobilità, l-iffaċilitar tal-proċeduri tal-viżi għal pajjiżi tan-
Nofsinhar tal-PEV – speċjalment għal studenti, riċerkaturi u kummerċjanti – u jinsisti li 
ftehimiet ta’ ammissjoni mill-ġdid ma’ pajjiżi sħab jistgħu biss jiġu maħsuba għal 
immigranti irregolari, billi għalhekk jiġu esklużi dawk li jiddikjaraw lilhom infushom 
bħala persuni li qed ifittxu l-ażil, refuġjati jew persuni fil-bżonn ta’ protezzjoni, u jtenni li 
l-prinċipju tan-'non-refoulement' japplika għal kwalunkwe persuna li tkun f’riskju tal-
piena tal-mewt, trattament mhux uman u tortura;

11. Jitlob lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-
Kummissjoni biex jagħtu prijorità, rigward il-kuntatti tagħhom mal-pajjiżi tan-nofsinhar 
tal-PEV, lill-prijoritajiet politiċi tal-UE tat-tneħħija tal-piena tal-mewt, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b’mod partikolari l-libertà ta’ 
assoċjazzjoni u l-libertà tal-istampa u tal-midja; 

12. Jinnota li r-relazzjonijiet kuntrattwali mal-pajjiżi kollha tal-PEV għandhom arranġamenti 
għal forum regolari li jindirizza l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fuq livell tekniku, 
fil-forma ta’ sottokumitati għad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lis-SEAE biex jagħmel użu 
sħiħ mis-sottokumitati eżistenti u f’kwalunkwe negozjat biex jinsisti li jagħmilhom aktar 
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effettivi u orjentati lejn ir-riżultati;

13. Jitlob lir-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-
Kummissjoni biex isaħħu r-rwol tal-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili fl-immonitorjar 
tal-politiki u l-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-għajnuna permezz ta’ faċilità 
ddedikata għall-bini tal-kapaċitajiet; 

14. Jisħaq fuq l-importanza ta’ kooperazzjoni strutturata fil-qasam tat-tagħlim superjuri u tar-
riċerka biex iħeġġeġ ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u s-sistemi edukattivi, 
sabiex b’mod partikolari tiżdied il-mobilità tal-istudenti, ir-riċerkaturi u l-professuri, 
flimkien ma’ miżuri għall-ġlieda kontra l-ħarba tal-imħuħ;  jilqa’ f’dak ir-rigward l-
għajnuna provduta minn Tempus għal edukazzjoni ogħla u l-iskambji pprovduti minn 
Azzjoni ta’ ERASMUS Mundus 2 kif ukoll il-ħolqien tal-Università Ewro-Mediterranja 
(EMUNI);

15. Jisħaq fuq l-importanza li l-investiment, it-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni jersqu eqreb 
ta’ xulxin, b’attenzjoni speċjali mogħtija għal taħriġ adattat għall-bżonnijiet tas-suq tax-
xogħol sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi soċjo-ekonomiċi fir-reġjun;

16. Jemmen li l-iżvilupp sostenibbli għandu jkun prinċipju transversali tar-reviżjoni tal-PEV, 
li jiffoka b’mod partikolari fuq it-titjib tal-protezzjoni ambjentali, l-iżvilupp tal-potenzjal 
abbundanti tal-enerġija rinnovabbli fir-reġjun u l-promozzjoni tal-politiki u l-proġetti li 
jiffavorixxu użu aħjar tar-riżorsi tal-ilma skarsi;

17. Jisħaq fuq il-potenzjal għoli tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija u s-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli bħal ma huma l-enerġija tar-riħ, solari u tal-mewġ; jappoġġa l-
implimentazzjoni kkoordinata tal-Pjan Solari Mediterranju u l-inizjattivi industrijali, kif 
ukoll l-adozzjoni tal-istrateġija tal-effiċjenza tal-enerġija Ewro-Mediterranja; jisħaq fuq l-
importanza li jiġu mħeġġa l-interkonnessjonijiet Ewro-Mediterranji fis-setturi tal-elettriku, 
tal-gass u taż-żejt sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija;

18. Ifakkar fl-importanza tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, l-adattament għall-bidla fil-klima, 
l-aċċess għall-ilma u l-użu razzjonali tiegħu, u tal-enerġija; jirrakkomanda li l-
kooperazzjoni fl-agrikoltura ssir prijorità tal-PEV, bħala appoġġ għall-pjan direzzjonali 
Ewro-Mediterranju għall-agrikoltura;

19. Itenni l-valur tal-ENPI bħala l-istrument finanzjarju tal-PEV; jenfasizza madankollu l-
bżonn li tiġi pprovduta aktar flessibilità u tiġi żgurata għajnuna mmirata aħjar, b’mod 
partikolari mmirata għas-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 fil-
preparazzjoni li jmiss tal-istrument li jrid jieħu post l-ENPI;

20. Jitlob lill-Kunsill biex jadotta l-proposta leġiżlattiva li temenda l-Artikolu 23 tar-
regolament tal-ENPI mressqa mill-Kummissjoni f’Mejju 2008 u adottata mill-Parlament 
Ewropew fit-8 ta’ Lulju 2008, li tippermetti l-investiment mill-ġdid ta’ fondi li jerġgħu 
jgħaddu minn operazzjonijiet passati u li għalhekk tipprovdi lill-UE b’għodda tant 
bżonnjuża biex tnaqqas il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja attwali fuq l-ekonomija reali 
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tar-reġjun tal-viċinat u b’mod partikolari fi Spanja; 

21. Jisħaq fuq il-bżonn li jiżdiedu l-fondi allokati għad-dimensjoni tan-nofsinhar tal-PEV fil-
perspettivi finanzjarji tal-UE li ġejjin għall-2014-2020 biex jiġi żgurat li l-iffinanzjar 
jilħaq l-istess livell tal-ambizzjoni politika u sabiex jiġi implimentat l-istatus avvanzat 
mingħajr ma jiġu affettwati l-prijoritajiet l-oħra tal-PEV;

22. Jilqa’ x-xogħol li sar mill-BEI-FEMIP imma jenfasizza l-bżonn għal sinerġiji ma’ 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li huma wkoll attivi fir-reġjun;

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, 
speċjalment permezz ta’ delegazzjonijiet interparlamentari u l-PA-UgħM;

24. Itenni l-impenn tiegħu biex ikompli jeżerċita d-dritt tal-iskrutinju parlamentari fl-
implimentazzjoni tal-PEV imma wkoll billi jkollu dibattiti regolari mal-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-ENPI; jilqa’ l-konsultazzjoni wiesgħa mill-Kummissjoni u s-
SEAE dwar ir-reviżjoni tal-PEV, u jittama li l-Kummissjoni u s-SEAE jiggarantixxu 
wkoll il-konsultazzjoni fil-preparazzjoni tad-dokumenti relevanti bħal ma huma l-Pjanijiet 
ta’ Azzjoni tal-PEV; barra minn hekk jitlob li l-Parlament jingħata aċċess għall-mandati 
tal-ftehimiet internazzjonali kollha fil-proċess ta’ negozjati mal-pajjiżi sħab tal-PEV, bi 
qbil mal-Artikolu 218(10) TFUE, li jgħid li l-Parlament għandu jkun infurmat 
immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċedura;

*
* *

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lir-
Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni, lill-Kummissjoni, lis-SEAE, u lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi tal-PEV.


