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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li, peress li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) hu 
organizzazzjoni relattivament żagħżugħa, għad m'għaddiex żmien biżżejjed biex ikunu 
jistgħu jiġu vvalutati b'mod sħiħ xi wħud mill-aspetti tal-organizzazzjoni u l-funzjonament
tiegħu; jesprimi, madankollu, it-tama tiegħu li r-Rieżami ta' Nofs it-Terminu se jivvaluta l-
valur miżjud tas-SEAE għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, b'mod partikolari jekk 
wassalx għal titjib fil-kwalità u l-effettività tat-tfassil tal-politika u tal-programmazzjoni 
strateġika, b'rispett sħiħ għall-objettivi tal-politika tal-iżvilupp tal-UE u l-impenji 
magħmula taħtha, kif stipulat fl-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u fil-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp1;

2. Itenni l-importanza li tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar u governanza tajba dwar 
kwistjonijiet ta' żvilupp fil-livell internazzjonali, sabiex l-UE tkun tista' titkellem b'vuċi 
waħda u tikseb viżibilità;

3. Ifakkar li s-SEAE għandu rwol ewlieni fl-ippjanar u l-programmazzjoni tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp bilaterali tal-UE ma' pajjiżi u reġjuni sħab u għandu l-inkarigu li jħejji, 
b'mod konġunt mal-Kummissjoni u taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissarju għall-Politika 
tal-Iżvilupp, id-dokumenti ta' programmazzjoni pluriennali strateġiċi kollha marbuta mal-
Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
(FEŻ);

4. Jinkoraġġixxi lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex, minkejja d-diffikultajiet tal-bidu, 
ikomplu l-isforzi tagħhom biex jikkoordinaw aktar mill-qrib il-politiki tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp u l-istrutturi tal-maniġġar ta' kriżijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha; 
jinkoraġġihom jippromwovu aktar din il-koordinazzjoni u jibnu fuq l-esperjenzi pożittivi 
tal-programmazzjoni konġunta tal-għajnuna għall-iżvilupp fiċ-ċiklu ta' programmazzjoni 
li jmiss, li jibda fl-2014;

5. Jemmen li l-UE għandha sservi ta' eżempju ta' koordinazzjoni tajba għal sħabha fil-
kooperazzjoni; barra minn hekk, iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jesploraw modi 
biex jinvolvu ruħhom f'inizjattivi ta' kooperazzjoni trijangolari;

6. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex itejbu aktar il-bilanċ tar-
responsabbiltajiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fil-qasam tal-iżvilupp u biex jiżguraw li l-
ħtiġijiet rispettivi tagħhom dwar il-persunal jiġu sodisfatti; jitlob b'mod partikolari 
definizzjoni aktar ċara tar-responsabbiltajiet bejn is-SEAE u l-Kummissjoni fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou;

7. Huwa tal-fehma li l-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-
għajnuna umanitarja u alimentari u l-kooperazzjoni mal-istati AKP jinqdew l-aħjar bit-

                                               
1 Premessa 4, Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2010/427/UE).
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tkomplija tas-sistema eżistenti ta' presidenza li tinbidel b'rotazzjoni okkupata mir-
rappreżentanti tal-Istati Membri, filwaqt li titqies in-natura partikolari ta' dawn l-oqsma 
tal-politika esterna u r-rwol importanti li l-Istati Membri għandhom fihom;

8. Itenni, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li tiġi żgurata preżenza bilanċjata, mil-lat ġeografiku u 
dak ta' sessi, ta' ċittadini mill-Istati Membri kollha fost il-persunal tas-SEAE;

9. Jenfasizza wkoll l-importanza tat-taħriġ tas-SEAE dwar il-kwistjonijiet relatati mas-sessi; 
jenfasizza li taħriġ bħal dan irid iqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-kwistjonijiet relatati 
mas-sessi u mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

10. Itenni t-talba tiegħu lir-Rappreżentant Għoli / Viċi President (RGħ/VP) u lis-SEAE biex 
jagħmlu l-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) il-prijorità ċara tagħhom; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni u lis-SEAE jfasslu strateġija ċara biex jiżguraw il-PCD, fost l-oħrajn 
billi jagħtuha post aktar prominenti fid-djalogu tal-politika tal-UE mal-gvernijiet, il-
parlamenti, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħra tal-pajjiżi 
sħab, billi jinkludu l-PCD b'mod kredibbli u funzjonali f'dokumenti ta' programmazzjoni 
strateġika, billi jipparteċipaw fit-tħejjija tal-Programm ta' Ħidma kontinwu tal-PCD li 
jmiss, u billi jiżviluppaw programm ta' taħriġ dwar il-PCD għall-persunal il-ġdid kollu 
tas-SEAE;

11. Jindika l-konflitt potenzjali bejn il-PCD u l-kunċett ta' 'approċċ komprensiv' għall-
maniġġar ta' kriżijiet barra mill-UE; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-
'approċċ komprensiv' la jfixkel l-objettivi u l-prinċipji speċifiċi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp u lanqas jiżvija r-riżorsi limitati disponibbli għat-tnaqqis tal-faqar; bl-istess mod, 
jinsisti li l-għajnuna umanitarja tal-UE mhijiex għodda tal-maniġġar ta' kriżijiet, u jfakkar 
lis-SEAE dwar l-impenn tiegħu1 li jippromwovi t-twettiq tal-objettivi tal-Kunsens 
Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja;

12. Jistieden lil Catherine Ashton, Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), tiffirma l-Kunsens 
Ewropew għall-Iżvilupp;

13. Jilqa' l-fatt li l-VP/RGħ indirizzat lill-Kumitat għall-Iżvilupp fuq bażi annwali bħala pass 
sinifikanti biex jittejbu l-obbligu li jingħata rendikont u l-iskambju ta' informazzjoni dwar 
kwistjonijiet ta' żvilupp; jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jirriflettu fuq modi 
ulterjuri biex jissaħħaħ l-obbligu tagħhom li jagħtu rendikont ta' għemilhom lill-
Parlament, inkluż billi jagħtu mandat lill-ministru kompetenti tal-Presidenza rotanti biex 
jitkellem f'isem il-VP/RGħ dwar kwistjonijiet relatati mal-pożizzjoni tal-Kunsill dwar il-
politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE.

14. Iħeġġeġ lis-SEAE jsaħħaħ ir-rwol tiegħu fin-negozjati internazzjonali li jirrigwardaw il-
kwistjonijiet politiċi u dawk tal-politika esterna, u b'mod partikolari juża l-għodod tad-
diplomazija disponibbli għas-SEAE sabiex jippromwovi l-Qorti Kriminali Internazzjonali 
(QKI), ifakkar lil pajjiżi terzi – b'enfasi speċjali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw – dwar il-
ħtieġa li jappoġġawha u biex jiffirmaw jew jirratifikaw l-att kostitwenti tagħha jekk 

                                               
1 Premessa 4, Deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (2010/427/UE).
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għadhom m'għamlux hekk, u jinkludi fi ftehimiet ma' pajjiżi terzi klawżoli vinkolanti li 
jeħtiġuhom jikkooperaw mal-QKI, jew saħansitra jimponu restrizzjonijiet fuq persuni li 
jkunu nbdew proċeduri kontrihom fil-QKI.
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