
 

AM\793948MT.doc  PE428.737v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

20.10.2009 A7-0041/10 

Emenda  10 
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Paulo Rangel, Íñigo Méndez de Vigo, Manfred Weber,  
f'isem il-Grupp PPE 
 
Rapport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 6 – punt a 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(a) il-ħatriet għall-EEAS għandhom isiru 
fuq il-baŜi tal-mertu, il-kompetenza u l-
eëëellenza fi proporzjonijiet xierqa u 
bbilanëjati mill-Kummissjoni, il-Kunsill u 
s-servizzi diplomatiëi nazzjonali permezz 
ta’ proëess miftuħ u trasparenti, biex jiāi 
Ŝgurat li l-VP/HR ikun jista’ joqgħod fuq l-
għarfien u l-esperjenza tat-tlieta li huma bl-
istess mod; barra minn hekk, l-istruttura 
istituzzjonali tal-EEAS għandha tinkludi 
arkitettura tas-sessi li debitament tirrifletti 
l-impenji magħmulin mill-Unjoni f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-mainstreaming tas-
sessi; 

 

(a) il-ħatriet għall-EEAS għandhom isiru 
fuq il-baŜi tal-mertu, il-kompetenza u l-
eëëellenza fi proporzjonijiet xierqa u li 
jirrispettaw il-bilanë āeografiku mill-
Kummissjoni, il-Kunsill u s-servizzi 
diplomatiëi nazzjonali permezz ta’ proëess 
miftuħ u trasparenti, biex jiāi Ŝgurat li l-
Viëi President/ir-RappreŜentant Għoli jkun 
jista’ joqgħod fuq l-għarfien u l-esperjenza 
tat-tlieta li huma bl-istess mod; barra minn 
hekk, l-istruttura istituzzjonali tal-EEAS 
għandha tinkludi arkitettura tas-sessi li 
debitament tirrifletti l-impenji magħmulin 
mill-Unjoni f’dak li għandu x’jaqsam mal-

integrazzjoni tas-sessi; 

Or. en 
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20.10.2009          A7-0041/11 

Emenda  11 
Elmar Brok, Íñigo Méndez de Vigo  
f'isem il-Grupp PPE 
 
Rapport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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; billi d-
delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea se 

jkunu parti sħiħa mill-EEAS, u billi 

għandhom jieħdu l-istruzzjonijiet 

tagħhom mill-VP/HR u jkunu soāāetti 

għas-superviŜjoni tiegħu u jkunu 

jappartjenu amministrattivament għall-

Kummissjoni, jitlob li jkun hemm impenn 

min-naħa tal-VP/HR li jmiss biex 

jgħarraf lill-Kumitat tal-Parlament għall-

Affarijiet Barranin bil-ħatriet għall-

poŜizzjonijiet għoljin fl-EEAS magħmulin 

minnu stess u biex jaqbel mal-Kumitat li 

jkun qiegħed imexxi s-seduti ta' smigħ 

mal-persuni nominati, jekk il-Kumitat 

jiddeëiedi hekk; Jitlob ukoll l-impenn tal-

VP/HR li jmiss biex jinnegozja mill-ādid 

il-ftehima interistituzzjonali attwali mal-

Parlament Ewropew, b’mod partikulari 

dwar l-aëëess għal informazzjoni 

sensittiva u dwar kwistjonijiet rilevanti 

oħrajn għal kooperazzjoni istituzzjonali 

bla tfixkil; 

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;   

Or. en 
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Emenda  12 
Roberto Gualtieri 
f'isem fil-grupp S&D 
 
Rapport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(2009/2133(INI)) 

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 kwistjonijiet 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 kwistjonijiet ta' 
Ŝvilupp, ta' politika ta' sigurtà u difiŜa, 
āestjoni ta’ kriŜijiet ëivili, għajnuna 
umanitarja, demokratizzazzjoni u 
assistenza fl-elezzjonijiet, kummerë, 

affarijiet multilaterali u orizzontali inkluŜi 
l-jeddijiet tal-bniedem u l-materji 
amministrattivi; 

Or. en 
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Emenda  13 
Roberto Gualtieri 
f'isem fil-grupp S&D 
 
Rapport A7-0041/2009 
Elmar Brok 
L-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
Paragrafu 6 – punt c 
 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(c) madankollu, mhuwiex neëessarju li d-
Direttorati Āenerali tal-Kummissjoni 
jitneŜŜgħu mir-responsabbiltajiet tagħhom 
għar-relazzjonijiet esterni; b’mod 
partikolari fl-oqsma fejn il-Kummissjoni 
għandha poteri eŜekuttivi, l-integrità tal-
politiki attwali tal-Komunità li għandhom 
dimensjoni esterna għandha tiāi 
ppreŜervata; il-Kummissjoni, biex ma 
jkunx hemm duplikazzjoni, għandha 
tipprovdi mudell speëifiku għad-
dipartimenti kkonëernati, bħalma huma d-
Direttorati Āenerali għall-kummerë, it-
tkabbir u l-iŜvilupp u r-relazzjonijiet mal-
Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paëifiku, 
il-EuropeAid, l-Uffiëëju Umanitarju tal-
Komunità Ewropea, id-dipartiment għad-
Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, id-
dipartiment għall-Assistenza fl-
Elezzjonijiet, u l-unitajiet orjentati lejn l-
estern tad-Direttorat Āenerali għall-
Affarijiet Ekonomiëi u Finanzjarji; 

 

(c) madankollu, mhuwiex neëessarju li d-
Direttorati Āenerali tal-Kummissjoni 
jitneŜŜgħu mir-responsabbiltajiet tagħhom 
għar-relazzjonijiet esterni; b’mod 
partikolari fl-oqsma fejn il-Kummissjoni 
għandha poteri eŜekuttivi, l-integrità tal-
politiki attwali tal-Komunità li għandhom 
dimensjoni esterna għandha tiāi 
ppreŜervata; il-politiki tal-UE dwar l-
iŜvilupp, l-għajnuna umanitarja, il-

kummerë u t-tkabbir għandhom jibqgħu 

jiāu āestiti mill-Kummissarji responsabbli 

għal dawk l-oqsma; il-Kummissjoni, biex 
ma jkunx hemm duplikazzjoni, għandha 
tipprovdi mudell speëifiku għad-
dipartimenti kkonëernati, bħalma huma d-
Direttorati Āenerali għall-kummerë, it-
tkabbir u l-iŜvilupp u r-relazzjonijiet mal-
Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paëifiku, 
il-EuropeAid, l-Uffiëëju Umanitarju tal-
Komunità Ewropea, id-dipartiment għad-
Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, id-
dipartiment għall-Assistenza fl-
Elezzjonijiet, u l-unitajiet orjentati lejn l-
estern tad-Direttorat Āenerali għall-
Affarijiet Ekonomiëi u Finanzjarji; 

Or. en 

 


