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Paragrafu 6 –  punt e 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(e) id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni 

għal pajjiŜi terzi u l-uffiëji ta' kollegament 

tal-Kunsill, kif ukoll l-uffiëëji tar-

RappreŜentanti Speëjali tal-UE fejn dan 

ikun possibbli, għandhom jitwaħħdu biex 

jiffurmaw l-'ambaxxati tal-Unjoni', 

immexxijin mill-istaff tal-EEAS, li għandu 

jkun responsabbli lejn il-VP/RGħ; il-

konsulenti speëjalisti mid-Direttorati-
Āenerali tal-Kummissjoni ma għandhomx 

ma jitħallewx ikunu issekondati biex 

jaħdmu f’dan il-qafas; 

(e) id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni 

għal pajjiŜi terzi u l-uffiëëji ta' kollegament 

tal-Kunsill, kif ukoll l-uffiëëji tar-

RappreŜentanti Speëjali tal-UE fejn dan 

ikun possibbli, għandhom jitwaħħdu biex 

jiffurmaw il-'missjonijiet tal-Unjoni', 

immexxijin mill-istaff tal-EEAS, li għandu 

jkun responsabbli lejn il-VP/RGħ; il-

konsulenti speëjalisti mid-Direttorati 
Āenerali tal-Kummissjoni ma għandhomx 

ma jitħallewx ikunu issekondati biex 

jaħdmu f’dan il-qafas; 
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Paragrafu 8 – punt c 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(c) ikun jistruttura l-kooperazzjoni tal-

unitajiet tal-pajjiŜi fi Brussell mad-

delegazzjonijiet (ambaxxati) tal-Unjoni 

f’pajjiŜi terzi fil-kuntest ta’ kull direttorat; 

(c) ikun jistruttura l-kooperazzjoni tal-

unitajiet tal-pajjiŜi fi Brussell mal-

missjonijiet tal-Unjoni f’pajjiŜi terzi fil-

kuntest ta’ kull direttorat; 

Or. en 
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Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jemmen li d-deëiŜjoni li tistabbilixxi l-

organizzazzjoni u l-operazzjoni tal-EEAS 

għandha wkoll tistipula li l-ambaxxati tal-

Unjoni f’pajjiŜi terzi għandhom, kulfejn 

ikun neëessarju, skont ir-riŜorsi għad-

dispoŜizzjoni tagħhom, jagħtu appoāā 

loāistiku u amministrattiv lill-membri tal-

istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni; 

9. Jemmen li d-deëiŜjoni li tistabbilixxi l-

organizzazzjoni u l-operazzjoni tal-EEAS 

għandha wkoll tistipula li l-missjonijiet tal-

Unjoni f’pajjiŜi terzi għandhom, kulfejn 

ikun neëessarju, skont ir-riŜorsi għad-

dispoŜizzjoni tagħhom, jagħtu appoāā 

loāistiku u amministrattiv lill-membri tal-

istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jipproponi li jsir stħarriā biex jiāi 

ddeterminat sa kemm l-istaff tal-

ambaxxati tal-Unjoni li jkunu ssekondati 

mis-servizzi konsolari nazzjonali, ikunu 

jistgħu jassumu responsabilità lil hinn mill-

kompiti politiëi u ekonomiëi tagħhom, fejn 

dan ikun neëessarju, biex jagħmlu kompiti 

konsolari marbutin ma’ ëittadini ta’ pajjiŜi 

li ma jkunux membri u għal kompiti 

marbutin mal-protezzjoni diplomatika u 

konsolari taë-ëittadini tal-Unjoni f’pajjiŜi 

terzi, kif hemm diāà previst fl-Artikolu 20 

tat-Trattat dwar il-KE; jipproponi, barra 

minn hekk, li jiāu kkunsidrati l-

possibilitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-

uffiëjali tal-Parlament u l-EEAS; 

11. Jipproponi li jsir stħarriā biex jiāi 

ddeterminat sa kemm l-istaff tal-

missjonijiet tal-Unjoni li jkunu ssekondati 

mis-servizzi konsolari nazzjonali, ikunu 

jistgħu jassumu responsabilità lil hinn mill-

kompiti politiëi u ekonomiëi tagħhom, fejn 

dan ikun neëessarju, biex jagħmlu kompiti 

konsolari marbutin ma’ ëittadini ta’ pajjiŜi 

li ma jkunux membri u għal kompiti 

marbutin mal-protezzjoni diplomatika u 

konsolari taë-ëittadini tal-Unjoni f’pajjiŜi 

terzi, kif hemm diāà previst fl-Artikolu 20 

tat-Trattat dwar il-KE; jipproponi, barra 

minn hekk, li jiāu kkunsidrati l-

possibilitajiet ta’ kooperazzjoni bejn l-

uffiëjali tal-Parlament u l-EEAS; 

Or. en 
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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 jsir uŜu tal-

faëilitajiet attwali tat-taħriā diplomatiku 

fl-Istati Membri; 

Or. en 

 

 


