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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 – punt b 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(b) ikun maqsum f’numru ta’ direttorati, u 

kull wieħed minnhom ikun responsabbli 

għal qasam importanti āeostrateāikament 

tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, u 

direttorati oħrajn għal kwestjonijiet ta’ 

politika ta' sigurtà u difiŜa, āestjoni ta’ 

kriŜijiet mhux-militari, affarijiet 

mulilaterali u orizzontali inkluŜi l-jeddijiet 

tal-bniedem u l-materji amministrattivi; 

(b) ikun maqsum f’numru ta’ direttorati, u 

kull wieħed minnhom ikun responsabbli 

għal qasam importanti āeostrateāikament 

tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, u 

direttorati oħrajn għal kwestjonijiet ta’ 

politika ta' sigurtà u difiŜa, it-tisħiħ tal-

paëi u l-āestjoni ta’ kriŜijiet ëivili, 

affarijiet multilaterali u orizzontali inkluŜi 

l-jeddijiet tal-bniedem u l-materji 

amministrattivi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jikkunsidra li huwa neëessarju li 

jittieħdu aktar passi f’dak li għandu 

x’jaqsam mal-għoti ta’ taħriā fir-

relazzjonijiet esterni lill-uffiëjali tal-

Unjoni; jissuāāerixxi li jitwaqqaf kulleāā 

diplomatiku Ewropew li, f’kooperazzjoni 

mill-qrib mal-korpi approprijati fl-Istati 

Membri, jagħti lill-uffiëjali tal-Unjoni u 

lill-uffiëjali tal-Istati Membri li jaħdmu 

f'funzjonijiet ta' relazzjonijiet esterni, 

taħriā imsejjes fuq kurrikuli uniformement 

armonizzati li jkunu jinkludu taħriā xieraq 

fil-proëeduri konsolari u ta' legazzjoni, fid-

diplomazija u fir-relazzjonijiet 

internazzjonali, flimkien mal-għarfien tal-

istorja u tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea; 

12. Jikkunsidra li huwa neëessarju li 

jittieħdu aktar passi f’dak li għandu 

x’jaqsam mal-għoti ta’ taħriā fir-

relazzjonijiet esterni lill-uffiëjali tal-

Unjoni; jissuāāerixxi li titwaqqaf 

Akkademja ta’ Azzjoni Esterna Ewropea 

li, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-korpi 

approprijati fl-Istati Membri u li 

jinkorporaw l-istrutturi eŜistenti ta’ taħriā 

bħall-Kulleāā Ewropew għas-Sigurtà u d-

DifiŜa, jagħti lill-uffiëjali tal-Unjoni u lill-

uffiëjali tal-Istati Membri li jaħdmu 

f'funzjonijiet ta' relazzjonijiet esterni kif 

ukoll staff mill-missjonijiet tal-Politika 

Ewropea ta’ Sigurtà u DifiŜa b'taħriā 

imsejjes fuq kurrikuli uniformement 

armonizzati, b’taħriā komprensiv u 

komuni għall-uffiëjali kollha u taħriā 

xieraq fil-proëeduri konsolari u ta' 

legazzjoni, fid-diplomazija, fil-medjazzjoni 

tal-kunflitti u fir-relazzjonijiet 

internazzjonali, flimkien mal-għarfien tal-

istorja u tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea; 

Or. en 
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Elmar Brok 

L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 – punt d a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 (da) iservi lill-President tal-Kunsill fl-

eŜekuzzjoni tar-responsabilitajiet tal-

azzjoni esterna; 

Or. en 
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Rapport A7-0041/2009 

Elmar Brok 

L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa M a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Ma. billi l-prinëipju tal-ugwaljanza bejn 

is-sessi jirrikjedi li tkun Ŝgurata 

rappreŜentanza ekwilibrata ta’ nisa u rāiel 

fil-ħajja pubblika, inkluŜ fil-proëeduri 

għan-nomini fil-poŜizzjonijiet politiëi 

prinëipali fl-Unjoni Ewropea, bħalma 

huma dawk ta' President permanenti tal-

Kunsill Ewropew u r-RappreŜentant Għoli 

tal-Unjoni għall-Politika tal-Affarijiet 

Barranin u s-Sigurtà, 

Or. en 

 

 


