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Elmar Brok 

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

(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

D. Ifakkar li l-irwol tal-Unjoni Ewropea 

bħala attur globali Ŝdied tul dawn l-aħħar 

għaxriet ta’ snin u li jinħtieā approëë ādid 

jekk l-UE għandha taāixxi b’mod kollettiv 

u taffronta l-isfidi globali b’mod koerenti, 

konsistenti u effiëjenti; 

D. billi l-irwol istituzzjonali tal-Unjoni 

Ewropea bħala attur globali qiegħed 

dejjem jiŜdied tul dawn l-aħħar għaxriet ta’ 

snin wassal għal approëë ādid li permezz 

tiegħu l-UE u l-Istati membri għandhom 

jaāixxu b’mod kollettiv u jaffrontaw l-

isfidi globali b’mod koerenti, konsistenti u 

effiëjenti; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

E. Jenfasizza l-fatt li l-Parlament 

Ewropew talab b’mod konsistenti li 

jinħoloq servizz diplomatiku Ewropew 

komuni, li jkun adattat għall-irwol 

internazzjonali tal-Unjoni, u li se jŜid il-

viŜibilità tal-Unjoni u jtejjeb il-kapaëità 

tagħha li taāixxi b'mod effettiv fl-arena 

internazzjonali; jistieden lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jaħtfu l-opportunità offruta mit-twaqqif 

tal-EEAS biex joħolqu politika barranija 

aktar koerenti, konsistenti u effettiva; 

E. billi l-ħolqien ta' servizz diplomatiku 

Ewropew komuni mitlub minn xi wħud 

ma āiex inkluŜ fit-Trattat ta' Lisbona u 

billi l-ħolqien tal-EEAS huwa meqjus 

bħala l-mod biex joħolqu politika barranija 

aktar koerenti, konsistenti u effettiva; 

Or. en 
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Premessa F 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

F.billi t-twaqqif tal-EEAS għandu 

jikkontribwixxi biex jiāu evitati d-

duplikazzjoni, l-ineffiëjenza, u l-uŜu ħali 

tar-riŜorsi f'dak li għandu x'jaqsam mal-

azzjoni esterna tal-Unjoni, 

F. billi t-twaqqif tal-EEAS ma għandux 

iwassal għall-ineffiëjenza minħabba d-

duplikazzjoni u l-uŜu ħali tar-riŜorsi f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-azzjoni esterna tal-

Unjoni, 

Or. en 
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Premessa G 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

G. billi l-EEAS għandha sservi biex l-UE 

ssir aktar viŜibbli bħala s-sieħba ewlenija 

tan-nazzjonijiet li qegħdin jiŜviluppaw, u 

għandha tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet 

tajba tal-UE mal-pajjiŜi li qegħdin 

jiŜviluppaw; 

G. billi l-EEAS għandu jfittex l-effiëjenza 

fil-koordinazzjoni u mhux ikun għodda 

ta' promozzjoni għall-poŜizzjoni 

ideoloāika, 

Or. en 
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Premessa H 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

H. billi t-Trattat ta' LiŜbona jiddistingwi l-

kooperazzjoni għall-iŜvilupp bħala qasam 

ta' politika awtonomu b'għanijiet speëifiëi 

u fuq l-istess livell ta' politiki esterni 

oħrajn,  

imħassra 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

I. billi fid-Dikjarazzjoni Nru 15 dwar l-

Artikolu 27 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea, il-gvernijiet tal-Istati Membri 

stipulaw li l-VP/HR, il-Kummissjoni u l-

Istati Membri għandhom jibdew xogħol 

preparatorju fuq l-EEAS hekk kif jiāi 

ffirmat it-Trattat ta’ LiŜbona, 

imħassra 

Or. en 

 

 

 


