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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jikkunsidra li bidliet āeostrateāiëi 

sinifikanti qed iseħħu wkoll f'partijiet oħra 

tad-dinja, b'mod partikolari minħabba l-

emerāenza ta' xena internazzjonali 

multipolari b'atturi āodda li jsegwu 

ambizzjonijiet kompetittivi reājonali u 

globali, interdipendenza li dejjem tikber, il-

feāāien ta' theddid asimmetriku 

multidimensjonali, ir-riorjentament tal-

politika ta' sigurtà tal-Istati Uniti lejn iŜ-

Ŝona Asjatika-Paëifika, it-taqbida dwar l-

enerāija u s-sigurtà tar-riŜorsi li dejjem 

tikber, l-effetti dejjem aktar serji tat-tibdil 

fil-klima u kriŜi finanzjarja u ekonomika 

globali severa u fit-tul li tolqot lill-Istati 

Membri tal-UE kollha; 

1. Jikkunsidra li bidliet āeostrateāiëi 

sinifikanti qed iseħħu, b'mod partikolari 

minħabba l-emerāenza ta' xena 

internazzjonali multipolari b'atturi āodda li 

jsegwu ambizzjonijiet kompetittivi 

reājonali u globali, interdipendenza li 

dejjem tikber, il-feāāien ta' theddid 

asimmetriku multidimensjonali, ir-

riorjentament tal-politika ta' sigurtà tal-

Istati Uniti lejn iŜ-Ŝona Asjatika-Paëifika, 

it-taqbida dwar l-enerāija u s-sigurtà tar-

riŜorsi li dejjem tikber, l-effetti dejjem 

aktar serji tat-tibdil fil-klima u kriŜi 

finanzjarja u ekonomika globali severa u 

fit-tul li tolqot lill-Istati Membri tal-UE 

kollha; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jiddispjaëih li minkejja l-

innovazzjonijiet fit-Trattat ta' Lisbona, 

għad hemm nuqqas ta' progress fil-

konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni 

f'oqsma relatati mal-iŜvilupp, il-kummerë, 

l-enerāija, l-ambjent, il-migrazzjoni u 

kwistjonijiet globali oħra; jinsab imħasseb 

li l-Kummissjoni ta' spiss tieħu approëë 

restrittiv, li jipproteāi l-kompetenzi proprji 

tagħha f'dawk l-oqsma u jimminimizza l-

funzjonijiet ta' koordinament mas-SEAE; 

8. Jiddispjaëih li minkejja l-

innovazzjonijiet fit-Trattat ta' Lisbona, 

għad hemm nuqqas ta' progress fil-

konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni 

f'oqsma relatati mas-sigurtà, kwistjonijiet 

umanitarji, l-iŜvilupp, il-kummerë, l-

enerāija, l-ambjent, il-migrazzjoni u 

kwistjonijiet globali oħra; jinsab imħasseb 

li l-Kummissjoni ta' spiss tieħu approëë 

restrittiv, li jipproteāi l-kompetenzi proprji 

tagħha f'dawk l-oqsma u jimminimizza l-

funzjonijiet ta' koordinament mas-SEAE; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

22. Jappoāāa bil-qawwa l-kunëett ta' 

azzjoni esterna aktar koerenti; jenfasizza li 

l-UE ma għandhiex tadotta definizzjoni 

ristrettiva tal-approëë komprensiv; jilqa' l-

fatt li l-Komunikazzjoni Konāunta 

tippromwovi fehim tal-approëë komprensiv 

li jkopri l-istadji kollha taë-ëiklu ta' konflitt 

jew ta' kriŜijiet esterni oħra permezz ta' 

twissija bikrija u tħejjija, prevenzjoni ta' 

konflitti, reazzjoni għall-kriŜi u āestjoni 

għal irkupru bikri kif ukoll 

stabbilizzazzjoni u konsolidament tal-paëi 

sabiex il-pajjiŜi jkunu megħjuna lura fit-

triq li twassalhom għal Ŝvilupp sostenibbli 

u fit-tul; jinsab imħasseb ħafna dwar il-

possibbiltà li l-objettivi tal-politika 

barranija jistgħu jieħdu preëedenza fuq il-

prinëipji ta' Ŝvilupp u fuq l-azzjoni 

umanitarja bbaŜta fuq il-prinëipji; 

22. Jappoāāa bil-qawwa l-kunëett ta' 

azzjoni esterna aktar koerenti; jenfasizza li 

l-UE ma għandhiex tadotta definizzjoni 

ristrettiva tal-approëë komprensiv; jilqa' l-

fatt li l-Komunikazzjoni Konāunta 

tippromwovi fehim tal-approëë komprensiv 

li jkopri l-istadji kollha taë-ëiklu ta' konflitt 

jew ta' kriŜijiet esterni oħra permezz ta' 

twissija bikrija u tħejjija, prevenzjoni ta' 

konflitti, reazzjoni għall-kriŜi u āestjoni 

għal irkupru bikri kif ukoll 

stabbilizzazzjoni u konsolidament tal-paëi 

sabiex il-pajjiŜi jkunu megħjuna lura fit-

triq li twassalhom għal Ŝvilupp sostenibbli 

u fit-tul; ifakkar li l-objettivi tal-politika 

barranija m'għandhomx immorru kontra l-

prinëipji ta' Ŝvilupp u l-azzjoni umanitarja 

bbaŜata fuq il-prinëipji, peress li t-tliet 

politiki huma kumplimentari; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

24. Jinnota li kemm l-Artikolu 214 tat-

TFUE kif ukoll il-Kunsens Ewropew dwar 

l-Għajnuna Umanitarja tal-2008 jipproteāu 

l-azzjoni umanitarja bbaŜata fuq il-

prinëipji; jitlob li jkunu ssalvagwardjati l-

prinëipji umanitarji tal-umanità, in-

newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza 

li huma essenzjali kemm għall-effikaëja 

tal-azzjoni umanitarja kif ukoll għas-

sikurezza tal-atturi tagħha; jenfasizza 

b'mod sod li l-aāenda tal-ālieda kontra t-

terroriŜmu u dik tas-sigurtà ma għandhomx 

ifixklu l-abilità tal-atturi umanitarji li 

jwasslu l-assistenza, u li l-għajnuna 

umanitarja fl-ebda ëirkostanza ma għandha 

sservi skopijiet politiëi jew titqies bħala 

għodda tal-āestjoni tar-riskju; jieħu nota li 

biex jinkiseb aëëess għal popolazzjonijiet 

fil-bŜonn l-għajnuna umanitarja mhux biss 

għandha tkun newtrali iŜda anki l-

perëezzjoni tagħha għandha tkun hekk; 

filwaqt li jirrikonoxxi li l-għajnuna 

umanitarja bbaŜata fuq il-ħtiāijiet għandha 

tinŜamm separata, jappella għal 

involviment usa' ma' atturi umanitarji 

sabiex jiāu definiti aħjar il-parametri tar-

relazzjoni tagħhom mal-approëë 

komprensiv; 

24. Jinnota li kemm l-Artikolu 214 tat-

TFUE kif ukoll il-Kunsens Ewropew dwar 

l-Għajnuna Umanitarja tal-2008 jipproteāu 

l-azzjoni umanitarja bbaŜata fuq il-

prinëipji; jitlob li jkunu ssalvagwardjati l-

prinëipji umanitarji tal-umanità, in-

newtralità, l-imparzjalità u l-indipendenza 

li huma essenzjali kemm għall-effikaëja 

tal-azzjoni umanitarja kif ukoll għas-

sikurezza tal-atturi tagħha; jenfasizza 

b'mod sod li l-aāenda tal-ālieda kontra t-

terroriŜmu u dik tas-sigurtà ma għandhomx 

ifixklu l-abilità tal-atturi umanitarji li 

jwasslu l-assistenza, u li l-għajnuna 

umanitarja fl-ebda ëirkostanza ma għandha 

sservi skopijiet politiëi jew titqies bħala 

għodda tal-āestjoni tar-riskju; jieħu nota li 

biex jinkiseb aëëess għal popolazzjonijiet 

fil-bŜonn l-għajnuna umanitarja mhux biss 

għandha tkun newtrali iŜda anki l-

perëezzjoni tagħha għandha tkun hekk; 

filwaqt li jirrikonoxxi li l-għajnuna 

umanitarja bbaŜata fuq il-ħtiāijiet għandha 

tingħata marāini ta' mmanuvrar, jappella 

għal involviment usa' ma' atturi umanitarji 

sabiex jiāu definiti aħjar il-parametri tar-

relazzjoni tagħhom mal-approëë 

komprensiv; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

31. Jenfasizza li koordinament u ppjanar ta' 

politika skarsi fost l-istituzzjonijiet 

rilevanti huma parzjalment responsabbli 

għall-implimentazzjoni dgħajfa tal-politiki 

barranin tal-UE fuq il-post; jinnota li s-

sitwazzjoni qed titjieb minn meta d-

delegazzjonijiet tal-UE ħadu f'idejhom il-

funzjoni ta' koordinament bejn l-UE u l-

Istati Membri, imma jeħtieā li jsir aktar 

progress biex tkompli tissaħħaħ l-

implimentazzjoni tal-politiki barranin tal-

UE fuq il-post, b'mod partikolari fir-

rigward tar-reājuni fi kriŜi u meta jkun 

hemm rabta mal-attivitajiet tal-PESK; 

31. Jenfasizza li koordinament u ppjanar ta' 

politika skarsi fost l-istituzzjonijiet 

rilevanti huma parzjalment responsabbli 

għall-implimentazzjoni dgħajfa tal-politiki 

barranin tal-UE fuq il-post; jinnota li s-

sitwazzjoni qed titjieb minn meta d-

delegazzjonijiet tal-UE ħadu f'idejhom il-

funzjoni ta' koordinament fil-qasam, imma 

jeħtieā li jsir aktar progress biex tkompli 

tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-politiki 

barranin tal-UE fuq il-post, b'mod 

partikolari fir-rigward tar-reājuni fi kriŜi u 

meta jkun hemm rabta mal-attivitajiet tal-

PESK; 

Or. en 

 

 


