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Premessa J 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

J. billi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
LiŜbona, il-VP/HR se jkun responsabbli 

mill-koerenza tal-azzjoni esterna tal-

Unjoni; billi, f'konformità ma’ dak il-

kompitu, fil-kapaëità tiegħu ta’ Viëi 

President tal-Kummissjoni, il-VP/HR se 

jkun qed jeŜerëita r-responsabilitajiet 

għar-relazzjonijiet esterni tal-

Kummissjoni u, fl-istess waqt, 

jimplimenta s-CFSP skont l-istruzzjonijiet 

tal-Kunsill (jiāifieri, li jilbes Ŝewā 

kpiepel); filwaqt li l-VC/RGħ se jagħmel 

uŜu mill-EEAS; billi l-EEAS se jkollu 
bħala staff l-uffiëjali tas-Segretarjat tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni u persunal 
issekondat mis-servizzi diplomatiëi 
nazzjonali, 

J. billi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona ir-RappreŜentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigrutà (HR) se jiāi maħtur 

mill-Kunsill Ewropew sabiex jippresiedi l-

Kunsill tal-Affarijiet Barranin, jieħu l-

inkarigu tal-qafas tas-CFSP u jieħu d-

deëiŜjonijiet neëessarji sabiex jiddefinixxi 

u jimplimenta linji strateāiëi ddefiniti 

mill-Kunsill Ewropew; u billi l-HR 

għandu jsir ukoll il-Viëi President tal-

Kummissjoni sabiex jiŜgura l-

kompatibbilità u l-inkonsistenza tal-

azzjoni esterna tal-UE fi ħdan il-

Kummissjoni għar-responsabilitajiet 

tagħha; u billi fl-istess spirtu l-EEAS se 
jkollu bħala staff l-uffiëjali tas-Segretarjat 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u persunal 
issekondat mis-servizzi diplomatiëi 
nazzjonali, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

K. billi, mogħti s-setgħa mit-Trattati u 
mill-jedd tal-istituzzjonijiet tal-Komunità li 
jorganizzaw l-affarijiet tagħhom infushom, 
kif rikonoxxut mill-kaŜistika tal-Qorti tal-
Āustizzja, il-Kummissjoni għandha, 
ladarba l-azzjoni esterna tal-Komunitajiet 
espandiet, twaqqaf bosta delegazzjonijiet 
għal pajjiŜi terzi u għall–
organizzazzjonijiet internazjzonali; billi l-
Kunsill għandu uffiëju ta’ kollegament fi 
New York u f'Āinevra biex jieħdu ħsieb ir-
relazzjonijiet man-Nazzjonijiet Uniti; billi 
l-input ikkombinat ta’ dawk id-

delegazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-

uffiëjali ta' kollegament tal-Kunsill jew il-

konverŜjoni tagħhom f'rappreŜentanzi 

konāunti tal-Kunsill u l-Kummissjoni se 

joħloq netwerk bi staff ta' madwar 5,000 

ruħ, bħala wieħed mill-pedamenti għall-

ħolqien tal-EEAS, 

K. billi, mogħti s-setgħa mit-Trattati u 
mill-jedd tal-istituzzjonijiet tal-Komunità li 
jorganizzaw l-affarijiet tagħhom infushom, 
kif rikonoxxut mill-kaŜistika tal-Qorti tal-
Āustizzja, il-Kummissjoni għandha, 
ladarba l-azzjoni esterna tal-Komunitajiet 
espandiet, twaqqaf bosta delegazzjonijiet 
għal pajjiŜi terzi u għall–
organizzazzjonijiet internazjzonali; billi l-
Kunsill għandu uffiëju ta’ kollegament fi 
New York u f'Āinevra biex jieħdu ħsieb ir-
relazzjonijiet man-Nazzjonijiet Uniti; billi 
l-EEAS juri li hemm bŜonn ta' mod 

differenti sabiex tiāi Ŝgurata aktar 

konsistenza tal-korpi tal-UE taħt l-

awtorità tar-RappreŜentant Għoli u l-

Kunsill, 
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M. billi għadd ta’ kwistjonijiet ta’ 

prinëipju f’dak li għandu x’jaqsam mal-

forma tal-EEAS għandhom jiāu riŜolti 

kmieni biŜŜejjed biex l-EEAS ikun jista' 

jibda b'ħidmietu kemm jista' jkun malajr 

wara l-ħatra tal-VP/HR, 

imħassra 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

N. filwaqt li jitqies il-fatt li l-Parlament 
Ewropew se jkun qed jiāi kkonsultat dwar 
it-twaqqif tal-EEAS, u minħabba l-
konsegwenzi baāitarji, jemmen li djalogu 
bikri u sostantiv mal-Parlament huwa 
essenzjali biex l-EEAS jibda b’mod effettiv 
u biex jiāi Ŝgurat li jirëievi r-riŜorsi 
finanzjarji meħtieāa, 

N. filwaqt li jitqies il-fatt li l-Parlament 
Ewropew se jkun qed jiāi kkonsultat dwar 
it-twaqqif tal-EEAS, u minħabba l-
konsegwenzi baāitarji, jemmen li djalogu 
bikri u sostantiv mal-parlamenti nazzjoni 
huwa essenzjali wkoll biex l-EEAS jibda 
b’mod effettiv u biex jiāi Ŝgurat li jirëievi 
r-riŜorsi finanzjarji meħtieāa, 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jinnota li, wara diskussjoni intensi dwar 
il-kostituzzjoni tal-EEAS, il-Konvenzjoni 

pproponiet mudell li jagħti rwoli 

importanti lill-Parlament u lill-

Kummissjoni; jindika li l-proëedura 

speëjali li l-Konferenza Intergovernattiva 

eventwalment qablet li tadotta fit-Trattat 

ta’ LiŜbona – li permezz tagħha l-Kunsill 
jaāixxi unanimament fuq proposta mill-
VP/RGħ, wara li jikkonsulta lill-Parlament 
Ewropew u wara li jkun kiseb il-kunsens 
tal-Kummissjoni – iŜŜomm l-ekwilibriju 
interistituzzjonali tal-Unjoni u tirrikjedi 
soluzzjoni msejsa fuq il-konsensus; 

1. Jinnota li t-tqegħid tal-EEAS taħt l-

awtorità tal-HR/VP fi ħdan il-Kunsill 

jiŜgura aħjar il-konsistenza u l-azzjoni 

esterna li permezz tagħha l-Kunsill jaāixxi 
unanimament fuq proposta mill-VP/RGħ, 
wara li jikkonsulta lill-Parlament Ewropew 
u wara li jkun kiseb il-kunsens tal-
Kummissjoni – iŜŜomm l-ekwilibriju 
interistituzzjonali tal-Unjoni u tirrikjedi 
soluzzjoni msejsa fuq il-konsensus; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Ifakkar lill-Kummissjoni mill-ādid li d-

deëiŜjoni li jitwaqqaf l-EEAS ma tistax 

tittieħed mingħajr qbil mal-Kummissjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni, fil-ħidma 

preparatorja tagħha fuq l-EEAS, li titfa l-

piŜ kollu tagħha bħala istituzzjoni lil hinn 

mill-objettiv tal-preŜervazzjoni u l-iŜvilupp 

ulterjuri tal-mudell tal-Komunità fir-

relazzjonijiet esterni tal-Unjoni; ifakkar, 

inoltre, li t-twaqqif tal-EEAS għandu 

jinkludi ftehima mal-aspetti baāitarji; 

2. Ifakkar li l-organizzazzoni u l-ħidma 

tal-EEAS jistgħu jiāu stabbiliti biss 

permezz ta' deëiŜjoni tal-Kunsill u li l-

EEAS se jkollha taħdem f'koperazzjoni 

mas-servizz diplomatiku tal-Istati membri 

(Artikolu āejjieni 27(3) tat-Trattat tal-

Unjoni Ewropea fil-verzjoni tiegħu li 

tirriŜulta mit-Trattat ta' Lisbona), 

għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni fl-

irwol ta' għajnuna tagħha u l-ħidma 

preparatorja fuq l-EEAS sabiex tagħti 

attenzjoni stretta lill-gvernijiet tal-istati 

membri u l-opinjonijiet tal-ministri 

barranin sabiex ma jkollhomx effett fuq 

tradizzjoni diplomatika leāittima 

nazzjonali; 
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