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Paragrafu 4 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

4. Jirrakkomanda li l-istrateāija rigward l-
EEAS, li għandu jitwaqqaf skont it-termini 
tal-Artikoli 18, 27 u 40 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea fil-verŜjoni li tirriŜulta 
mit-Trattat ta' LiŜbona, għandha tevolvi 
fid-dawl tal-esperjenza; jikkunsidra li korp 
bħalma huwa l-EEAS ma jistax ikun 
ëirkumskritt kompletament jew 
predeterminat bil-quddiem, imma għandu 
jinbena bi proëess gradat imsejjes fuq il-
fiduëja reëiproka u fond dejjem jikber ta' 
perizja u esperjenza kondiviŜa; 

4. Jirrakkomanda li l-istrateāija rigward l-
EEAS, li għandu jitwaqqaf skont it-termini 
tal-Artikoli 18, 27 u 40 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea fil-verŜjoni li tirriŜulta 
mit-Trattat ta' LiŜbona, għandha tevolvi 
fid-dawl tal-esperjenza; jikkunsidra li korp 
bħalma huwa l-EEAS ma jistax ikun 
ëirkumskritt kompletament jew 
predeterminat bil-quddiem; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(b) l-EEAS għandu jieħu forma li ttejjeb l-
konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
r-rappreŜentanza tagħha fir-relazzjonijiet 
barranin, għal liema skop partikolarment 
għandhom jināiebu taħt il-kappa tal-EEAS 
l-unitajiet li għandhom x'jaqsmu mar-
relazzjonijiet esterni fis-sens strett flimkien 
mal-poŜizzjonijiet l-aktar anzjani fid-
delegazzjonijiet għal pajjiŜi terzi; waqt li 
jkun hemm aktar Ŝvilupp, għandhom jiāu 
kkunsidrati liema funzjonijiet oħrajn 
għandhom jiāu assenjati lill-EEAS; 

(b) l-EEAS għandu jieħu forma li ttejjeb l-
konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
r-rappreŜentanza tagħha fir-relazzjonijiet 
barranin, għal liema skop partikolarment 
għandhom jināiebu immedjatament taħt il-
kappa tal-EEAS l-unitajiet li għandhom 
x'jaqsmu mar-relazzjonijiet esterni fis-sens 
strett flimkien mal-poŜizzjonijiet l-aktar 
anzjani fid-delegazzjonijiet għal pajjiŜi 
terzi; waqt li jkun hemm aktar Ŝvilupp, 
għandhom jiāu kkunsidrati liema 
funzjonijiet oħrajn għandhom jiāu assenjati 
lill-EEAS; 
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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; 
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Premessa A  

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

A. billi l-forma tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna (EEAS) huwa 
estremament importanti jekk ir-relazzjoni 
esterni tal-Unjoni jridu jsiru aktar 
koerenti u effiëjenti u jekk il-profil 
tagħhom irid jogħla, 

imħassra 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

B. billi l-EEAS huwa konsegwenza tat-tliet 
innovazzjonijiet introdotti mit-Trattat ta’ 
LiŜbona: l-elezzjoni ta’ President tal-
Kunsill Ewropew li ma jirroteax u li huwa 
responsabbli mir-rappreŜentazzjoni esterna 
tal-Unjoni f’livell ta’ kap ta’ stat jew ta’ 
gvern; in-nomina mill-Kunsill Ewropew, bi 
qbil mal-President tal-Kummissjoni, tar-
RappreŜentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, 
li se jkun il-Viëi President tal-
Kummisssjoni responsabbli mir-
relazzjonijiet esterni ("il-VP/HR"); u l-
għoti espliëitu ta’ personalità āuridika lill-
Unjoni, maħsuba biex tagħtiha libertà 
sħiħa ta’ azzjoni f’livell internazzjonali, 

B. billi l-EEAS huwa konsegwenza tat-tliet 
innovazzjonijiet introdotti mit-Trattat ta’ 
LiŜbona: l-elezzjoni ta’ President tal-
Kunsill Ewropew li ma jirroteax u li huwa 
responsabbli mir-rappreŜentazzjoni esterna 
tal-Unjoni f’livell ta’ kap ta’ stat jew ta’ 
gvern; in-nomina mill-Kunsill Ewropew, bi 
qbil mal-President tal-Kummissjoni, tar-
RappreŜentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, 
li se jkun il-Viëi President tal-
Kummisssjoni responsabbli mir-
relazzjonijiet esterni ("il-VP/HR"); u l-
għoti espliëitu ta’ personalità āuridika lill-
Unjoni, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

C. billi l-EEAS hija estensjoni loāika tal-
acquis communautaire fl-isfera tar-
relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, billi se 
jirriŜulta f'koordinament aktar mill-qrib 
bejn l-unitajiet amministrattivi kkonëernati 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’ approëë 
komuni għall-politika barranija u tas-
sigurtà komuni (CFSP), u f’li r-
relazzjonijiet esterni tal-Komunità 
jitmexxew b’konformità mal-mudell tal-
Komunità; billi l-EEAS tikkomplementa r-
rappreŜentanzi diplomatiëi mingħajr ma 
tiddeleāittimizzahom, 

C. billi l-EEAS tikkomplementa r-
rappreŜentanzi diplomatiëi mingħajr ma 
tiddeleāittimizzahom; billi l-EEAS 
għalhekk mhijiex Direttorat Āenerali tal-
Kummissjoni addizzjonali iŜda struttura 
ādida li timxi id f'id mal-acquis 
communautaire fl-isfera tar-relazzjonijiet 
esterni tal-Unjoni, billi se jirriŜulta 
f'koordinament aktar mill-qrib bejn l-
unitajiet amministrattivi kkonëernati f’dak 
li għandu x’jaqsam ma’ approëë komuni 
għall-politika barranija u tas-sigurtà 
komuni (CFSP), u f’li r-relazzjonijiet 
esterni tal-Komunità jitmexxew 
b’konformità mal-mudell tal-Komunità; 

Or. en 

 
 


