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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-
politika barranija
(2015/2104(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 (u l-Artikolu 132(2)) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0000/2015),

L-objettivi tal-UE u l-punti globali fejn l-UE hija b'saħħitha

A. billi l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea huwa marbut mal-iżvilupp globali; billi l-isfidi li qed 
tiffaċċja l-UE jeħtieġu soluzzjonijiet globali u billi kwistjonijiet globali jeħtieġu azzjoni 
Ewropea;

B. billi l-prinċipji u l-objettivi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika esterna huma 
minquxa fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u huma marbuta mill-qrib 
ma' dawk tan-Nazzjonijiet Uniti;

C. billi l-UE tissalvagwarda l-valuri, l-interessi fundamentali, is-sigurtà, l-indipendenza u 
l-integrità tagħha u taġixxi għall-preservazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti u t-
tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali, f'konformità mal-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet 
Uniti u l-Att Finali ta' Helsinki tal-1975, u mal-objettivi tal-Karta ta' Pariġi għal Ewropa 
Ġdida, adottata fl-1990; billi l-UE hija parti mis-sistema ta' sigurtà kollettiva tan-NU, 
ukoll bħala wieħed mill-arranġamenti reġjonali previsti skont il-Kapitolu VIII tal-Karta;

D. billi l-UE trawwem l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli tal-pajjiżi li 
jinsabu fil-fażi tal-iżvilupp, bl-għan primarju li jinqered il-faqar, u billi tagħti għajnuna 
umanitarja lill-popolazzjonijiet, lill-pajjiżi u lir-reġjuni kkonfrontati b'diżastri naturali 
jew provokati mill-bniedem;

E. billi l-UE taħdem għas-sostenibbiltà ambjentali billi tippromwovi miżuri u azzjonijiet 
internazzjonali għall-preservazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent u l-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi naturali;

F. billi l-UE ssaħħaħ il-pedament tas-sostenibbiltà soċjali billi tikkonsolida, tappoġġa u 
tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji tad-
dritt internazzjonali;

G. billi l-UE tissoda s-sostenibbiltà ekonomika billi tistimola l-integrazzjoni tal-pajjiżi 
kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz tal-abolizzjoni progressiva tar-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali;
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H. billi, skont it-Trattati tagħha, l-UE tippromwovi sistema internazzjonali bbażata fuq 
kooperazzjoni multilaterali aktar b'saħħitha u governanza globali tajba;

I. billi l-enfasi prinċipali tal-politika esterna tal-UE kienet fuq ir-relazzjonijiet bilaterali, 
il-kooperazzjoni u s-sħubijiet ma' pajjiżi u gruppi ta' pajjiżi madwar id-dinja kollha; billi 
matul l-aħħar għexieren ta' snin ingħatat attenzjoni speċjali lill-objettivi ġeopolitiċi u lit-
tħassib fil-viċinati immedjati tagħha tal-Lvant u tan-Nofsinhar;

J. billi, f'kuntest ta' interdipendenza globali dejjem tikber, l-UE jeħtiġilha ssaħħaħ ir-rwol 
tagħha kemm f'relazzjonijiet bilaterali kif ukoll f'fora multilaterali;

K. billi l-Unjoni Ewropea għandha l-aktar pożizzjoni b'saħħitha fid-dinja f'erba' oqsma ta' 
politika interkonnessi: il-kummerċ, l-iżvilupp, l-ambjent u d-drittijiet tal-bniedem;

L. billi, bħala l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja, l-UE għandha rwol qawwi 
f'arranġamenti kummerċjali bilaterali u multilaterali u żviluppat miżuri attivi ta' politika 
kummerċjali għall-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku, it-tnaqqis tal-faqar u l-ħarsien 
tal-ambjent u tar-riżorsi naturali;

M. billi l-UE ġġorr l-akbar piż finanzjarju fil-koperazzjoni internazzjonali għall-iżvilupp, 
peress li aktar minn nofs l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp madwar id-dinja huwa 
pprovdut mill-UE u mill-Istati Membri tagħha; billi l-politiki ta' żvilupp tal-UE huma ta' 
kwalità għolja peress li jippromwovu b'mod effikaċi t-tnaqqis tal-faqar u s-sostenibbiltà 
ekonomika, soċjali u ambjentali;

N. billi l-UE tiżvolġi wkoll rwol ta' tmexxija fil-politiki ambjentali, b'mod partikolari fil-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, mhux biss billi tadotta pożizzjoni avangardista u timponi 
hija stess miri ambizzjużi, iżda wkoll billi fin-negozjati globali tiddefendi bla heda 
arranġamenti vinkolanti u azzjonijiet konkreti u li jistgħu jitkejlu;

O. billi l-UE hija l-aktar difensur u promotur dedikat tad-drittijiet tal-bniedem, tal-valuri 
kulturali, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, li d-dispożizzjonijiet tiegħu huma inklużi 
fis-sħubijiet bilaterali kollha tagħha u għandhom pożizzjoni ċentrali fil-politika 
multilaterali tagħha;

P. billi l-bnedmin għandhom valuri u interessi komuni; billi għandu jkun hemm qsim ġust 
tal-piż u tal-benefiċċji meta jiġu solvuti problemi komuni u meta jiġu promossi objettivi 
u valuri komuni;

Is-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti

Q. billi s-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti hija l-forum globali li jinsab minn ta' quddiem nett 
f'dak li jikkonċerna t-titjib tal-governanza globali u l-promozzjoni tal-valuri u l-interessi 
tal-UE;

R. billi l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, iffirmata 70 sena ilu f'San Francisco, hija bbażata 
fuq il-valuri u l-interessi komuni tal-bnedmin; billi n-Nazzjonijiet Uniti hija l-unika 
organizzazzjoni globali universali u ggvernata demokratikament;



PR\1068840MT.doc 5/8 PE560.600v02-00

MT

S. billi l-għan ewlieni wara t-Tieni Gwerra Dinjija kien iż-żamma tal-paċi u s-sigurtà; billi 
l-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali kellha post ċentrali f'din il-Karta; billi t-
tħassib ambjentali ħareġ fid-dieher fuq l-aġenda tan-NU sa mill-bidu tas-snin 1970; billi 
fil-Konferenza ta' Rio (UNCED) fl-1992, il-politiki tal-iżvilupp u dawk ambjentali ġew 
amalgamati f'taħlita ta' miżuri effikaċi ta' tnaqqis tal-faqar u ta' promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli mad-dinja kollha;

T. billi s-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti tkopri l-oqsma kollha ta' kooperazzjoni, u billi fil-
qalba tagħha għandha l-Kunsill tas-Sigurtà għall-bini u ż-żamma tal-paċi u għall-
prevenzjoni tat-theddid għas-sigurtà, megħjun f'dan ir-rigward minn korpi sussidjarji u 
konsultattivi;

U. billi s-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti hija magħmula minn 19-il aġenzija speċjalizzata, 
fosthom il-FAO, l-IFAD, l-ILO, l-FMI, il-UNESCO, il-UNIDO, id-WHO u l-Grupp tal-
Bank Dinji, u tinkludi 11-il fond u programm, fosthom il-UNCTAD, il-UNDP, il-
UNEP, il-UNFPA, il-UNHCR, il-UNICEF, il-UN-Women u d-WFP1 kif ukoll 
9 kummissjonijiet funzjonali, 5 kummissjonijiet reġjonali u għadd ta' korpi oħra tal-
istess tip; billi organizzazzjonijiet bħall-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-
Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika huma marbutin ukoll mas-Sistema tan-
NU;

V. billi l-biċċa l-kbira ta' dawn l-aġenziji, fondi, programmi, kummissjonijiet u kumitati 
jaħdmu taħt l-awspiċi tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali u tal-Assemblea Ġenerali, li 
huma responsabbli għal xi wħud minnhom;

W. billi s-Sistema tan-Nazzjonijiet Uniti ma għandha l-ebda parlament;

Y. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha jiżvolġu rwol kruċjali fil-promozzjoni tal-prinċipji u 
l-objettivi tan-Nazzjonijiet Uniti u fis-soluzzjoni tal-problemi komuni tal-umanità; billi 
mill-banda l-oħra l-Ewropa teħtieġ sħab globali biex issolvi l-problemi tagħha stess 
f'oqsma bħas-sigurtà, il-ħarsien tal-ambjent, l-immigrazzjoni u r-riżoluzzjoni tal-
instabbiltajiet finanzjarji;

Z. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha jieħdu sehem attiv fil-ħidma tas-Sistema tan-NU 
b'modi u strutturi differenti; billi fid-WTO pereżempju l-Kummissjoni tirrappreżenta 
lill-Istati Membri, filwaqt li l-ministri jipparteċipaw f'konferenzi maġġuri; billi, fil-
kuntest tan-negozjati u l-kooperazzjoni ambjentali, il-Kummissjoni taqdi rwol ta' 
tmexxija, abbażi tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat; billi l-politika ta' żvilupp hija qasam 
ta' kompetenzi kondiviżi; billi l-Assemblea Ġenerali u korpi universali oħra tan-NU 
huma magħmula minn rappreżentanti tal-pajjiżi li huma membri tagħhom; billi, skont it-
Trattat, l-Istati Membri tal-UE għandhom l-obbligu li jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom 
fil-fora internazzjonali kollha;

                                               
1 FAO: Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura; IFAD: Fond Internazzjonali għall-Iżvilupp Agrikolu; ILO: 
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol; FMI: Fond Monetarju Internazzjonali; UNESCO: Organizzazzjoni 
tan-NU għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura; UNIDO: Organizzazzjoni tan-NU għall-Iżvilupp Industrijali; 
WHO: Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; UNCTAD: Konferenza tan-NU dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp; 
UNDP: Programm ta' Żvilupp tan-NU; UNEP: Programm tan-NU għall-Ambjent; UNFPA: Fond tan-NU għall-
Popolazzjoni; UNHCR: Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati; UNICEF: Fond tan-NU għat-
Tfal; WFP: Programm Dinji tal-Ikel.
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Kif l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija jistgħu jinkisbu aħjar fi ħdan in-NU

1. Jenfasizza li l-Assemblea Ġenerali, illi tirrappreżenta lill-gvernijiet tal-pajjiżi membri 
kollha, irid ikollha l-mezzi meħtieġa biex tagħti direzzjoni lis-Sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti u tikkoordina l-attivitajiet kollha tagħha; huwa tal-fehma li fuq perjodu twil il-
governanza demokratika tan-NU għandha tissaħħaħ billi jiġi stabbilit Parlament Dinji li 
jirrappreżenta lill-poplu;

2. Jinsab konvint li l-Kunsill tas-Sigurtà, li l-kompożizzjoni tiegħu hija bbażata fuq 
struttura dinjija skaduta, irid jiġi riformat sabiex jirrifletti r-realtà ġeopolitika ġdida tad-
dinja u sabiex jissodisfa b'mod aktar effikaċi l-isfidi attwali u futuri fil-qasam tas-
sigurtà;

3. Filwaqt li jqis il-kontribut tal-UE għall-arkitettura tal-paċi u s-sigurtà fid-dinja, jappella 
għal riforma tal-Kunsill tas-Sigurtà li tkun tiżgura siġġu permanenti għall-Unjoni 
Ewropea; jinnota li, minħabba li l-UE mhijiex preżenti fil-Kunsill tas-Sigurtà, huma ż-
żewġ membri Ewropej permanenti u l-membri Ewropej skont sistema ta' rotazzjoni li 
jerfgħu l-piż li jirriflettu, jippromwovu u jiddefendu l-interessi tal-UE, abbażi ta' PESK 
koordinata;

4. Jappella għall-iżvilupp ulterjuri ta' għodod ta' prevenzjoni u ta' twissija bikrija u għat-
tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' medjazzjoni tan-NU, kif ukoll għal mandati aktar preċiżi u għal 
strateġiji ta' ħruġ ċari f'dak li jikkonċerna l-operazzjonijiet ta' bini u ta' żamma tal-paċi; 
filwaqt li jżomm f'moħħu l-atroċitajiet reċenti u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem
imwettqa minn xi gruppi estremisti, iħeġġeġ lill-Kunsill tas-Sigurtà jiddefinixxi ġabra 
ambizzjuża ta' għodod u mezzi maħsubin biex jiżguraw il-prevenzjoni effikaċi ta' dawn 
l-atroċitajiet;

5. Jinsab konvint li d-dimensjoni ekonomika u soċjali tas-Sistema tan-NU trid tissaħħaħ 
b'mod sostanzjali, u li dan jista' jinkiseb permezz tal-istabbiliment ta' Kunsill għall-
Iżvilupp Sostenibbli bħala l-entità prinċipali li tieħu d-deċiżjonijiet għall-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-iżvilupp sostenibbli (abbażi tat-tliet pilastri: soċjali, ekonomiku u 
ambjentali), li tiżgura valutazzjoni koordinata u effiċjenti tal-ħtiġijiet u l-adozzjoni tal-
pjanijiet direzzjonali, tad-deċiżjonijiet u tal-miżuri vinkolanti meħtieġa; jenfasizza li 
dan huwa meħtieġ biex l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli adottati fis-Summit tan-NU 
f'Settembru jiġu implimentati b'mod effikaċi;

6. Bil-ħsieb li jiġu żgurati l-leġittimità, l-effiċjenza u l-effikaċja tad-deċiżjonijiet li jieħu 
dan il-Kunsill għall-Iżvilupp Sostenibbli, iqis li l-istatus u l-kompożizzjoni tiegħu 
għandhom ikunu simili għal dawk tal-Kunsill tas-Sigurtà bi ftit membri permanenti, 
inkluża l-UE, u b'membri skont sistema ta' rotazzjoni; iqis, madankollu, li ma tista' 
tinstab ebda ġustifikazzjoni li tagħti lil pajjiż jew lil organizzazzjoni reġjonali d-dritt li 
jwaqqfu kwalunkwe deċiżjoni meħuda b'maġġoranza jew b'maġġoranza kwalifikata tal-
membri, u għalhekk jirrifjuta kull forma ta' dritt ta' veto;

7. Iqis li dan il-Kunsill għandu jkollu wkoll rwol qawwi ta' koordinazzjoni fl-oqsma kollha 
fis-sistema tan-NU, għajr is-sigurtà; fid-dawl tad-diżastri umani rikorrenti marbutin 
mal-migrazzjonijiet illegali, u billi l-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiżi ta' oriġini jista' 
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jiffaċilita fit-tul tnaqqis qawwi tal-flussi ta' migrazzjoni illegali, jinsab konvint li dan il-
Kunsill għandu jikkoordina x-xogħol tal-aġenziji kollha relatati ma' dan il-punt ta' 
tħassib;

8. Huwa tal-fehma li Kunsill għall-Iżvilupp Sostenibbli għandu jikkoordina wkoll ix-
xogħol tal-Grupp tal-Bank Dinji, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ, sabiex jiżgura li d-deċiżjonijiet rispettivi tagħhom jittieħdu u li l-
azzjonijiet tagħhom jitwettqu b'mod effiċjenti u koerenti; fl-istess spirtu, huwa, 
għalhekk, tal-fehma li l-attivitajiet tal-grupp mhux uffiċjali tal-G-20 għandhom 
jingħaqdu ma' dawk ta' dan il-Kunsill;

9. Jemmen li, minbarra li jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fid-dinja, il-Kunsill 
għall-Iżvilupp Sostenibbli għandu jkun responsabbli wkoll għall-kwistjonijiet relatati
mal-benesseri tal-bniedem; iqis li l-Kunsill għall-Iżvilupp Sostenibbli għandu jkun 
responsabbli wkoll għas-sostenibbiltà kulturali, peress li l-kultura hija rikonoxxuta 
bħala fattur ewlieni għall-bini ta' soċjetajiet sostenibbli, flimkien mal-iżvilupp soċjali, 
ekonomiku u ambjentali, billi l-edukazzjoni, id-diplomazija kulturali, il-ħarsien tal-wirt 
kulturali, is-settur kreattiv u r-riċerka xjentifika jiġu integrati fl-approċċ tat-tfassil tal-
politika;

10. Iqis li l-UE għandha tieħu aktar vantaġġ minn sħubijiet mal-aġenziji speċjalizzati, il-
fondi, il-programmi, il-kummissjonijiet u l-kumitati tan-NU kemm fit-tisħiħ tal-objettivi 
globali tagħha kif ukoll fis-soluzzjoni tal-problemi tagħha;

11. Jenfasizza li, minbarra dawn ir-riformi meħtieġa li għandhom jitwettqu fi ħdan in-NU, 
it-titjib fl-ilħiq tal-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija jimplika 
koordinazzjoni aktar effikaċi tad-diversi dimensjonijiet tal-politika esterna kollha 
tagħha, kemm bilaterali kif ukoll multilaterali;

12. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-organizzazzjoni fi gruppi tal-ħidma tal-Kummissjoni li ġiet 
eletta fl-2014, li tagħti lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli r-
responsabbiltà li tikkoordina l-politika esterna tal-UE; jenfasizza li l-politiki ta' 
dimensjoni globali jridu jkunu fil-qalba tal-ħidma ta' dan il-grupp speċifiku;

13. Huwa tal-fehma li l-Parlament Ewropew jeħtieġlu jkun f'pożizzjoni li jindirizza dawn l-
isfidi bl-istess mod komprensiv u globali u li jorganizza l-ħidma tiegħu b'mod li 
jirrifletti dan; iqis li l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jeħtieġlu jkun fdat bil-
koordinazzjoni tal-oqsma kollha ta' politika li huma rilevanti għall-azzjoni esterna tal-
UE, filwaqt li kumitati oħrajn jintalbu jesprimu l-opinjoni tagħhom;

14. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jirriflettu dwar dan l-approċċ u jirrapportaw fuq 
bażi annwali lill-Parlament dwar ir-rwol globali tal-UE, biex b'hekk jiżguraw li l-
Parlament Ewropew jieħu rwol attiv fid-definizzjoni u l-monitoraġġ tal-mezzi maħsuba 
biex l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija jintlaħqu;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Assemblea Ġenerali 
tan-Nazzjonijiet Uniti u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.
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