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(2009/2133(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, 

lill-Istati Membri u lill-VP/HR li jmiss 

biex jimpenjaw ruħhom bië-ëar biex jaslu, 

bl-involviment tal-Parlament, għal pjan 

komprensiv, ambizzjuŜ u konsenswali 

għat-twaqqif tal-EEAS. 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

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, tosserva 

strettament dawn id-dispoŜizzjonijiet; 

Or. en 
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5. Ifakkar li l-EEAS għandu jiggarantixxi 

l-applikazzjoni sħiħa tal-Karta tal-

Jeddijiet Fundamentali fl-aspetti kollha 

tal-azzjoni esterna tal-Unjoni skont l-

ispirtu u l-iskop tat-Trattat ta’ LiŜbona; 

jisħaq dwar ir-responsabbilità tal-EEAS li 

tiggarantixxi l-konsistenza bejn l-azzjoni 

esterna tagħha u l-politiki l-oħrajn tagħha 

skont it-termini tal-Artikolu 21(3) tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fil-

verŜjoni tiegħu skont ma joħroā mit-

Trattat ta’ LiŜbona; 

5. Jisħaq fuq ir-responsabilità tar-

RappreŜentant Għoli/il-Viëi President li 

jiggarantixxi l-konsistenza bejn l-azzjoni 

tal-EEAS u l-politiki l-oħrajn tal-UE; 

Or. en 
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6. Jafferma l-prinëipji li āejjin u jħeāāeā 

lill-Kummissjoni li, hi u tagħmel proposti 

futuri, tinsisti fuq il-konformità ma’ dawk 

il-prinëipji, skont l-ispirtu u l-iskop tad-

dispoŜizzjonijiet tat-Trattat ta' LiŜbona u l-

ispirtu tad-deliberazzjonijiet tal-

Konvenzjoni: 

6. Jafferma l-prinëipji li āejjin u jħeāāeā 

lill-Kummissjoni li, hi u tagħmel proposti 

futuri, tinsisti fuq il-konformità mad-

deëiŜjonijiet tar-RappreŜentant Għoli u 

tal-Kunsill, skont id-dispoŜizzjonijiet tat-

Trattat ta' LiŜbona: 

Or. en 
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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 

bbilanëjati mill-Kunsill u s-servizzi 

diplomatiëi nazzjonali u possibilment 

mill-Kummissjoni jew mill-

amministrazzjonijiet nazzjonali rilevanti 

għal dawk li huma responsabilitajiet li 

jaqgħu b'mod aktar dirett fuqu. Dan 

għandu jsir 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 

ta' kulħadd 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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(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; 

imħassar 

Or. en 

 

 

 


