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Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? 
X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' 
tiżgura li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' 
tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi ħdan il-Kummissjoni?

L-isfond akkademiku u professjonali li għandi, kif ukoll il-karriera politika tiegħi huma 
xhieda tad-dedikazzjoni Ewropea tiegħi. Bħala l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Bulgarija, 
u qabel dan bħala Membru tal-Parlament Ewropew, waħda mill-prijoritajiet tiegħi dejjem 
kienet dik li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u li nservi ta’ 
sostenitriċi qawwija tal-kawża Ewropea. Jiena konvinta li UE qawwija u konsolidata hija ta’ 
vantaġġ għalina kollha. Din il-konvinzjoni ggwidat il-perjodu tiegħi bħala Ministru tal-
Affarijiet Barranin, u naraha bħala l-linja tal-passat politiku u edukattiv tiegħi. Jien dejjem 
emmint li aħna fl-Ewropa nistgħu nagħmlu suċċess biss jekk naħdmu għalenija u 
nikkooperaw.

Wara t-tibdiliet il-kbar tal-1989 u l-waqa’ tal-Purtiera tal-Ħadid, jiena apprezzajt bil-kbir l-
opportunità li nakkwista borża ta’ studju li permezz tagħha stajt nistudja fl-UE. Sa minn 
dakinhar dejjem rajt dan bħala forma ta' responsabbiltà li naħdem biex pajjiżi jsib postu fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Meta nħares lura lejn il-karriera politika tiegħi, nemmen li hemm triq 
ċara minn żmieni bħala studenta fl-università, li twassal sal-lum. Barra l-istudji tiegħi fis-
soċjoloġija, żmieni bħala għalliema tal-istudji Ewropej u s-soċjoloġija ħalla tassew impatt 
fuqi. Il-possibbiltà li wieħed jiddiskuti l-UE u l-kwistjonijiet soċjali marbuta magħha ma’ 
studenti żgħażagħ minn madwar l-Ewropa kollha kienet ta' ispirazzjoni kbira għalija. Aktar 
minn qatt qabel, beda jidhirli ċar, li "l-idea tal-Ewropa" hija waħda dejjiema, u li aħna l-
politiċi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet irridu nilħqu l-aspettattivi tal-ġenerazzjonijiet li 
tilgħin.

Kienet bħala konsegwenza tad-diskussjonijiet li kelli mal-istudenti tiegħi li jiena kont waħda 
mill-fundatriċi ta’ moviment ċivili li talab għal riformi u titjib f'pajjiżi. Il-ħolqa mal-Ewropa 
kienet diġà ssiġillata f’ismu mindu sejjaħna għall-“Iżvilupp Ewropew" tal-Bulgarija. Sa fl-
aħħar, il-moviment ċivili sar partit politiku u jiena ħriġt bħala kandidata għall-ewwel 
elezzjonijiet li qatt saru għall-Parlament Ewropew f’pajjiżi. L-elezzjoni tiegħi għal darbtejn 
fil-Parlament Ewropew, u s-servizz tiegħi fi ħdanu bla dubju kienu wħud mill-ogħla mumenti 
tal-ħajja professjonali tiegħi sa issa. Fi żmieni fil-Parlament jien akkwistajt esperjenza siewja 
fil-kooperazzjoni internazzjonali permezz tal-parteċipazzjoni tiegħi f'missjonijiet lejn għadd 
ta' pajjiżi, bħal ma huma l-Eġittu, il-Ġeorġja u l-Ukrajna.
Meta nħares lura, ikolli ngħid li l-kawża Ewropea fiha nfisha dejjem kienet il-motivazzjoni 
ewlenija tiegħi u dik li mexxietni ‘l quddiem. Bħala persuna li trabbejt f’pajjiż fejn in-nies 
issieltu għal-libertà u d-demokrazija għal għexieren ta' snin, jiena dejjem emmint fl-Ewropa u 
dejjem emmint li għandna kawża komuni, li hi akbar minn dawk individwali tagħna. Flimkien 
nistgħu nagħmlu d-differenza. Huwa minħabba din il-konvinzjoni tiegħi li l-Gvern Bulgaru 
pproponieli biex inkun membru tal-Kummissjoni Ewropea - l-għassies tat-Trattati. Jiena 
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ħerqana li nsir parti mill-proċess Ewropew u biex nagħti sehmi sabiex dan ikun żgur ta' 
suċċess. F’dan id-dawl jiena kuntenta li l-President Barroso fdani bil-protafoll importanti ta’ 
Kummissarju responsabbli mill-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-
Reazzjoni għall-Kriżijiet. Dan il-portafoll jirrifletti l-kunċett ġenerali Ewropew tas-solidarjetà, 
il-kooperazzjon u d-djalogu. Huwa għalhekk jikkorrispondi għal kollox mal-viżjoni tiegħi tal-
Ewropa, u kif nifhem li għandha tkun.

Nista’ nserraħ ras kulħadd li bħala Kummissarju se nkun motivata biss mill-interess Ewropew 
komuni tagħna. Għalhekk, jiena se nkun konformi għal kollox mal-Artikolu 17.3 tat-TFUE.
Jiena mlejt id-Dikjarazzjoni ta’ Interessi skont il-kodiċi ta' mġieba u nimpenja ruħi li 
naġġornaha f'każ ta' tibdiliet. Barra minn dan, jiena sejra nirrispetta bis-sħiħ l-Artikolu 245 
tat-TFUE biex niżgura l-indipendenza u l-prinċipji etiċi u r-rekwiżiti kollha inklużi fil-Kodiċi 
ta’ Mġieba tal-Kummissarji. Sejra nevita kull pożizzjoni jew sitwazzjoni li tista’ tqiegħed fid-
dubju l-indipendenza, l-imparzjalità u d-disponibbiltà tiegħi fejn tidħol il-Kummissjoni.

Il-ġestjoni tal-portafoll u l-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji, jiena nara r-rwol tiegħi bħala promotriċi onesta 
tal-interess komuni Ewropew. Il-Kulleġġ huwa ta’ importanza kruċjali għad-direzzjoni 
ġenerali u għall-prospetti tat-tfassil tal-politika Ewropea. Huwa jikkostitwixxi l-qalb politika 
tal-Kummissjoni. Għalhekk, inqisha li hija ħaġa importanti ħafna li l-ħin kollu niddiksuti mal-
kollegi tiegħi fil-Kulleġġ il-materji kollha b’mod miftuħ u ġust. Flimkien qegħdin inġorru 
responsabbiltà kollettiva u se nitkejlu skont l-isforzi li nkunu għamilna biex inservu bl-aħjar 
mod l-interess taċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk jiena se nsegwi mill-qrib id-diskussjoni dwar 
il-kwistjonijiet kollha u se nirreaġixxi, u fejn inqis li jkun meħtieġ, nipprova nintervjeni, 
dejjem fl-ispirtu tal-kolleġġjalità u l-imparzjalità. Fir-rwol tiegħi bħala Kummissarju 
responsabbli għall-Għajnuna Umanitarja u r-Reazzjoni għall-Kriżijiet jiena determinata li 
nqajjem kuxjenza dwar dawn il-linji ta’ politika importanti tal-UE u se nagħmel mill-aħjar li 
nista’ biex inseddaqhom fi ħdan il-Kulleġġ.

Jiena nemmen li huwa biss permezz tad-djalogu li nistgħu navvanzaw u nilħqu riżultati ta’ 
suċċess akbar fejn jidħlu l-linji ta’ politika. Dan huwa wieħed mis-suċċessi kruċjali tal-ħsieb 
liberu Ewropew, u jiena konvinta li l-Kulleġġ il-ġdid se jkun eżempju qawwi ta' dan. Bil-
ħerqa nistenna li nkun nista' naħdem mill-qrib mal-Viċi-President u r-Rappreżentanta Għolja 
għall-Affarijiet Barranin il-ġdida. Flimkien magħha u mal-Kummissarji responsabbli għall-
Iżvilupp u t-Tkabbir u l-Politika tal-Viċinat jiena impenjata li nseddaq l-interess Ewropew 
madwar id-dinja. Sejra wkoll nikkopera mill-qrib mal-Kummissarju responsabbli għall-Intern 
li hu responsabbli mir-reazzjoni għal kriżijiet fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll ma’ Membri oħra tal-
Kummissjoni responsabbli għal ħafna strumenti ta’ reazzjoni għall-kriżijiet li huma ġestiti 
mill-Kummissjoni. Filwaqt li l-interazzjoni bejn il-portafolli tagħna għad trid tiġi definita 
b’mod aktar ċar, jiena konvinta li, iggwidati mill-ispirtu tal-kolleġjalità, se niżguraw li jkollna 
l-aħjar rappreżentazzjoni tal-UE fix-xena dinjija u l-għotja effettiva ta’ għajnuna mill-UE fi 
żmien ta’ kriżi.
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Bis-saħħa tal-esperjenza tiegħi fil-Parlament naf direttament kif il-Parlament u l-Kummissjoni 
jistgħu jaħdmu flimkien bl-aħjar mod. Jiena ħerqana li nkun nista’ nimplimenta dan u biex 
nibda’ naħdem. L-esperjenza tiegħi fil-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin se tkompli 
tgħini niffaċilita l-kooperazzjoni mal-Parlament peress li jiena għaldaqstant naf sew l-
ispeċifikalitajiet tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fi ħdan l-UE. F’dan is-sens nixtieq 
nenfasizza li l-kontribut tal-Parlament huwa dejjem milqugħ u li dan għandu jservi bħala l-
bażi tal-kooperazzjoni tagħna. Naturalment mhemmx bżonn ngħid li se nassumi r-
responsabbiltà politika sħiħa għall-attivitajiet tas-servizzi tal-Kummissjoni fil-qasam tiegħi ta’ 
kompetenza.

Nixtieq nassigurakom li r-relazzjonijiet bejni u l-Kabinett u s-servizzi futuri tiegħi se jkunu 
bbażati fuq il-lealtà, il-fiduċja, it-trasparenza, fluss ta' informazzjoni miż-żewġ naħat, kif 
ukoll fuq assistenza reċiproka. Huma jaħdmu għall-kawża tal-umanità ħafna drabi taħt 
kundizzjonijiet diffiċli ħafna Nemmen li kulħadd fl-UE jagħraf dan u għalhekk bħala 
Kummissarju se nagħmel dak li nista’ biex inkun ta’ għajnuna għalihom.

Jiena impenjata għal kollox lejn djalogu politiku kostruttiv u li jagħti l-frott bejn tnejn mill-
istituzzjonijiet Ewropew kruċjali. Fid-dawl ta’ dan, il-Parlament bħala l-unika istituzzjoni 
Ewropea eletta direttament, min-natura tiegħu għandu piż ċentrali fit-tfassil tal-politika tal-
UE, u għaldaqstant se nieħu dan f’kunsiderazzjoni. Jien għalhekk se nfittex il-kooperazzjoni 
bbażata fuq il-ftuħ, it-trasparenza, il-fiduċja reċiproka u l-iskambju regolari tal-informazzjoni.
Is-sorveljanza demokratika mill-Parlament hija ħaġa li teżisti mhux biss fuq il-karta, għall-
kuntrarju, hija l-ġebla tax-xewka u l-prova tad-demokrazija Ewropea tagħna.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar koperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Jekk niġi kkonfermata bħala Kummissarju, it-trasparenza u l-kooperazzjoni mal-PE se jkunu 
fost il-prijoritajiet tiegħi. Nemmen li wieħed jista’ jkollu suċċess bħala Kummissarju biss 
meta jaħdem mill-qrib mal-Parlament. Wara kollox, sħubija mill-qrib tista’ biss issaħħaħ il-
leġittimità, ir-responsabbiltà u l-effiċjenza ta' ħidmieti. Jien għalhekk impenjata biex 
nimplimenta u napplika bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Qafas fl-aspetti tiegħu 
kollha b'mod partikolari fejn jidħol il-fluss ta’ informazzjoni sabiex niżguraw it-trasparenza u 
ntejbu l-fluss ta’ informazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna u sabiex id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona jingħataw effett sħiħ. Barra minn dan, waħda mill-
prijoritajiet tiegħi bħala Kummissarju se tkun dik li nara li jkun hemm kuntatt mill-qrib mal-
pubbliku. Il-kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament u l-membri tiegħu hija min-natura tagħha 
l-aħjar mod kif jiġu involuti ċ-ċittadini u jiġu infurmati dwar ix-xogħol u l-benefiċċji tal-
Unjoni Ewropea.

Nixtieq nisħaq mill-ġdid li l-kooperazzjoni interistituzzjonali hija ta' importanza fundamentali 
sabiex naraw li l-UE taħdem bl-aħjar mod. Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat tal-Lisbona, ir-rwol 
tal-Parlament kompla jittejjeb f'dan is-sens. Jiena nilqa’ dan bil-ferħa peress li jenfasizza l-
prinċipju demokratiku tal-UE, jiżgura l-ħolqien ta’ politika aħjar mill-istituzzjonijiet u barra 
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minn hekk jissottolinea l-fatt li l-Kummissjoni tagħti rendikont lill-Parlament. Jiena rrid 
nistabbilixxi rabtiet qawwija mal-Parlament u b’mod partikolari mal-Kumitati li jkopru l-
oqsma tiegħi ta’ responsabbiltà. Jien għalhekk impenjata li b'mod regolari nkun disponibbli 
biex nattendi laqgħat tal-kumitati u li jkolli skambju ta' ideat dwar kif l-aħjar nista' nġib 'il 
quddiem il-linji ta' politika taħt il-portafoll tiegħi. Jiena konvinta li flimkien se niksbu l-aħjar 
riżultati għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. F’dan is-sens jien qiegħda nistenna 
bil-ħerqa b'mod partikolari biex niddiskuti l-ideat li għandu l-Parlament dwar l-istabbiliment 
tal-qafas għall-ħidmiet ta' għajnuna umanitarja tal-Unjoni u tal-Korp Volontarju tal-Għajnuna 
Umanitarja kif imfissra fl-Artikolu 214 tat-TFUE. Barra minn dan, jiena nagħti importanza 
kbira għall-kontribuzzjoni tal-Parlament biex is-sena Ewropea tal-Volontarjat 2011 tkun 
tassew suċċess. Nistenna bil-ħerqa wkoll li niddiskuti mal-Parlament il-progress tagħna għat-
tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE għar-reazzjoni wara d-diżastri, skont ir-Riżoluzzjoni tal-PE ta' 
Ġunju 2008, u dwar l-implimentazzjoni tal-Klawżola dwar il-Protezzjoni Ċivili fl-Artikolu 
196 tat-TFUE. B’żieda ma’ dan, sabiex nara li jkun hemm tassew skambju ta’ ideat, nistenna 
bil-ħerqa li niltaqa’ mal-Membri tal-Parlament Ewropew individwali , jew mal-gruppi politiċi.

Kwistjonijiet relatati mal-linji ta’ politika

4. X'inhuma it-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

L-amalgamazzjoni tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili fil-portafoll il-ġdid 
“Kooperazzjoni internazzjonali, għajnuna umanitarja u reazzjoni għall-kriżijiet” huwa żvilupp 
pożittiv peress li jistabbilixxi servizz wieħed li joffri l-mezzi neċessarji għall-Kummissjoni li 
ssaħħaħ ir-rwol tagħha fil-qasam tar-reazzjoni għall-kriżijiet. Filwaqt li minħabba l-għajnuna 
umanitarja l-portafoll għandu baġit ta' madwar €800 miljun, livell ta’ kompetenza qawwija u 
xibka internazzjonali ta’ esperti bbażati fuq il-post, il-protezzjoni ċivili tista’ timmoblizza l-
assi professjonali u speċjalizzati tal-Istati Membri fil-każ ta’ emerġenza sew ġewwa kif ukoll 
barra l-UE. Il-konċentrazzjoni fuq ir-reazzjoni għad-diżastru hija bbażata fuq il-ħtiġijiet u 
timplika rispett sħiħ għall-prinċipji tal-umanità, in-newtralià, l-imparzjalità u l-indipendenza 
bħala espressjoni tas-solidarjetà tal-UE, li m'għandhiex tkun imqiegħda taħt xi 
kunsiderazzjonijiet oħra ta’ politika barranija.

Barra minn missjonijiet speċifiċi fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali, il-prijoritajiet 
ewlenin tiegħi għas-snin li ġejjin se jkunu:

- Il-ħolqien ta’ valur miżjud billi jintużaw l-opportunitajiet li joħorġu mit-Trattat ta' 
Lisbona u l-integrazzjoni f’portafoll wieħed tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni 
ċivili;

- Nilqgħu għal sfidi esterni li qed jitfaċċaw fir-reazzjoni għall-kriżijiet;
- Iż-żieda fl-effiċjenza tal-għajnuna umanitarja tal-UE;
- Insaħħu l-kooperazzjoni Ewropea fil-protezzjoni ċivili.

Il-ġabra tal-opportunitajiet offruti mit-Trattat ta' Lisbona u dan il-portafoll ġdid se jippermetti 
lill-Unjoni, l-akbar donatur fid-dinja, li tkompli testendi l-pożizzjoni tagħha fuq quddiem fil-
qasam tar-reazzjoni għall-kriżijiet u l-għajnuna umanitarja barra minn xtutna, kif ukoll li tiġi 
massimizzata l-abbiltà tal-UE li tirreaġixxi għall-kriżijiet fi ħdanha fi spirtu ta' solidarjetà 
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prattika.

Għall-ewwel darba fl-istorja Ewropea, it-Trattat ta’ Lisbona jagħraf l-għajnuna umanitarja u l-
protezzjoni ċivili bħala linji ta’ politika minnhom infushom. Hija għalhekk l-intenzjoni tiegħi 
li naħtaf din l-opportunità li nużaw bis-sħiħ il-kumplimentaritajiet li jeżistu bejn l-għajnjna 
umanitarja u l-protezzjoni ċivili u bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE, biex 
inkomplu nsaħħu r-reazzjoni Ewropea quddiem kriżijiet umanitarji skont id-dispożizzjonijiet 
rispettivi tal-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja.

Iċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ u Informazzjoni (Monitoring and Information Centre – MIC) u l-
mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Komunità huma fost is-suċċessi tal-UE, li permezz 
tagħhom irreaġixxiet għal firxa kbira ta' kriżijiet, sew fi ħdan kif ukoll barra mill-UE. Safejn 
dan jikkonċerna l-aspett intern se naħdem mill-qrib mal-Kummissarju għall-Intern.

L-isfidi ewlenin esterni li qed jitfaċċaw fir-reazzjonijiet ta’ kriżi jqumu mill-ksur tal-liġi 
umanitarja internazzjonali, it-tnaqqis tal-ispazju umanitarju u l-impatt tal-bidla fil-klima. Sew 
l-atturi statali kif ukoll dawk mhux statali qed iwarrbu l-liġi umanitarja internazzjonali bi 
frekwenza u vjolenza li dejjem jiżdiedu. L-atroċitajiet sesswali u bbażati fuq is-sess saru mezz 
li bih issir il-gwerra. In-nuqqas ta’ rispett tad-drittijiet ta’ dawk li mhumiex suldati u tal-atturi 
umanitarji fissret li l-aċċess għall-vittimi tal-kunflitti naqas, xi drabi jkun impossibbli li 
titwassal l-għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli.

Se nuża l-mezzi għad-dispożizzjoni tiegħi biex immexxi ‘l quddiem bis-saħħa, fuq livell 
politiku f'kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, ir-rispett tal-liġi umanitarja internazzjonali 
u l-appoġġ għall-isħab tagħna fl-implimentazzjoni ta’ miżuri biex jitħarsu l-vittmi tal-ġlied 
armat. Sejra wkoll nidħol fi djalogu mal-mexxejja politiċi u militari Ewropej biex nara li, 
f'sitwazzjonijiet fejn l-atturi ta’ għajnuna umanitarja tal-UE u l-forzi militari tal-UE jaħdmu 
biswit xulxin, id-definizzjoni tar-rwoli rispettivi tagħhom tkun ċara u rispettata sabiex jiġi 
evitat li jkun hemm xi rkib ta' responsabbiltajiet b'mod li jkun ta' ħsara għall-ħidma 
umanitarja.

Iż-żieda fil-frekwenza u l-intensità tad-diżastri naturali minħabba t-tibdil fil-klima x'aktarx li 
se tikber. Il-komunità internazzjonali li tagħti l-għajnuna m'għadhiex f’pożizzjoni li 
tirreaġixxi b’mod effettiv għal dawn id-diżastri kollha. Għalhekk, filwaqt li niżguraw li r-
reazzjoni tagħna għad-diżastri tkun kbira fl-ambitu tagħha u daqstant effettiva fl-
implimentazzjoni kemm jista’ jkun, jiena se nuża sew l-għajnuna umanitarja kif ukoll il-
protezzjoni ċivili biex nintensifika l-isforzi tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol it-tnaqqis tar-riskju 
tad-diżastri bil-ħsieb li tissaħħaħ, b’mod partikolari, ir-reżistenza ta’ popolazzjonijiet 
vulnerabbli kif ukoll il-kapaċitajiet tal-awtoritajiet lokali f'pajjiżi fejn hemm tendenza li 
jseħħu diżastri. Għalhekk sejra nkompli nagħti prijorità lill-programmi DIPECHO (Tħejjija 
għad-diżastri ECHO) u lil miżuri dwar l-istat tat-tħejjija u l-prevenzjoni. Marbuta mal-
kwistjoni tat-tnaqqis fir-riskju ta' diżastru hemm il-kwistjoni ċentrali ta’ dak li jista’ jiġri wara 
li tolqot kriżi, u se nagħti attenzjoni lit-tranżizzjoni bejn l-għajnuna umanitarja u l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp, b’rabta bejn l-għajnuna, ir-rijabilitazzjoni u l-iżvilupp. Fiż-żewġ 
oqsma jiena se naħdem fil-qrib mal-Kummissarju-maħtur Piebalgs biex naraw li t-tranżizzjoni 
sseħħ kemm jista’ jkun bla skossi.

Fejn tidħol il-protezzjoni ċivili, il-Programm ta’ Stokkolma u l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ 
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dan l-aħħar jiddefinixxu prijoritajiet ċentrali fejn tidħol il-prevenzjoni. Dawn jinkludu l-
iżvilupp ta' linji-gwida dwar l-evalwazzjoni tar-riskju u livelli minimi għall-prevenzjoni tad-
diżastri. Għandu jkompli x-xogħol fuq it-titjib tad-disponibbiltà ta’ assistenza dwar il-
protezzjoni ċivili permezz tal-iżvilupp ta’ kapaċità ta’ reazzjoni ta’ malajr tal-UE kif 
ripetutament intalab mill-Parlament Ewropew.

Dak li nkiseb għandu jintuża bħala tarġa lejn aktar modernizzazzjoni tal-istrumenti għad-
dispożizzjoni tagħna.

Fl-aħħar iżda mhux lanqas, filwaqt li l-għajnuna umanitarja għandha tkun ibbażata biss fuq il-
ħtiġijiet, hija tikkontribwixxi wkoll għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju. Huwa 
fatt ftit li xejn magħruf, iżda importanti, li fl-analiżi tagħha tal-ħtiġijiet umanitarji globali, il-
Kummissjoni tuża indikaturi ċentrali marbuta mal-mortalità tat-tfal, in-nutrizzjoni ħażina, l-
aċċess għall-kura tas-saħħa u l-indiċi ta’ żvilupp uman marbut mas-sess sabiex tevalwa l-
ħtiġijiet. Għajnuna aktar effiċjenti tfisser ukoll kontribut akbar lejn it-tnaqqis tal-faqar u, 
f'kollaborazzjoni mal-kollegi tagħna f'kooperazzjoni għall-iżvilupp, dħul mill-ġdid aktar 
organizzat tal-vittmi tad-diżastri f'ambjent li jippermetti tnaqqis tal-faqar u żvilupp soċjali 
sostenibbli.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

L-2010 se tkun sena kruċjali fl-oqsma tal-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili. Il-
Kummissjoni se twettaq analiżi ta’ nofs il-perjodu tal-Azzjoni dwar il-Kunsens dwar l-
Għajnuna Umanitarja li jkopri wkoll il-protezzjoni ċivili barra mill-UE. L-għan tal-
aġġornament ta’ nofs il-perjodu se jkun dak li jiġi eżaminat fejn wasalna u biex nidentifikaw 
liema miżuri addizzjonali jkun hemm bżonn jittieħdu biex tkompli tiżdied l-effiċjenza fit-
twassil tal-għajnuna umanitarja. Il-miżuri jistgħu jinkludu reviżjoni tar-Regolament dwar l-
Għajnuna Umanitarja li jmur lura sal-1996.

Il-Kummissjoni se jkollha wkoll tevalwa u tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 
li tistabbilixxi l-Mekkaniżmu ta' Protezzjoni Ċivili u l-istrumenti finanzjarju tiegħu. Dawn l-
eżerċiżżji jistgħu jkunu akkumpanjati minn Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li tfassal, kif ikun xieraq, proposti leġiżlattivi għall-futur.

Barra minn dan, l-Artikolu 214 tat-TFUE jiddikjara li għandu jitwaqqaf Korp Voluntarju 
Ewropew tal-Għajnuna Umanitarja. Il-Kummissjoni se jkollha tippreżenta proposta ta’ 
regolament biex tiġi adotta mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill li jkun jistipula r-regoli u 
l-proċeduri għat-tħaddim tal-Korp. Meta wieħed jieħu f'kunsiderazzjoni li l-2011 għadha kif 
ġiet stabbilita bħala s-“Sena Ewropea tal-Volontarjat”, wieħed jista' jikkoordina ż-żmien tal-
proposta mat-twaqqif tal-Korp Volontarju Ewropew għall-Għajnuna Umanitarja.

Se nara li l-proċess li jwassal għat-tħejjija tal-proposti jkun trasparenti u parteċipatorju kemm 
jista’ jkun.
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Fejn jidħlu proposti mhux leġiżlattivi, u sakemm ikun hemm ir-riżultati tal-aġġornament ta’ 
nofs il-perjodu tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja li 
miegħu se jkun assoċjat il-Parlament Ewropew, jiena se nieħu l-inizjattiva li nistabbilixxi linji 
ta’ politika settorjali koerenti, pereżempju f’oqsma bħal ma huma l-vjolenza bbażata fuq is-
sess, is-saħħa, ir-relazzjonijiet ċivili-militari u l-evalwazzjonijiet tal-ħtiġijiet, biex insemmi 
biss ftit. Fil-qasam tal-protezzjoni ċivili, se jiġu żviluppati linji-gwida dwar il-prevenzjoni tad-
diżastri.

Jekk l-effetti tal-kriżi globali tal-ikel jibqgħu, se nagħti prijorità lill-iżvilupp ta' politika dwar 
l-assistenza fejn jidħol l-ikel f'emerġenzi umanitarji li se tkun parti minn pakkett akbar ta' 
politika li se jkopri wkoll kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel. Hawnhekk ukoll, se naħdem mill-
qrib mal-Kummissarju-maħtur Piebalgs bil-ħsieb li niżguraw koordinazzjoni xierqa ma’ 
attivitajiet marbuta mas-sigurtà tal-ikel.

Is-Segretarjat


