
AD\727011MT.doc PE404.806v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2008/2063(INI)

4.6.2008

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar l-irwol u r-responsabilitajiet ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-
Trattat ta’ Liżbona
(2008/2063(INI))

Rapporteur għal opinjoni (*): Jacek Saryusz-Wolski

(*) Proċedura b'kumitati assoċjati – Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura 



PE404.806v01-00 2/7 AD\727011MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\727011MT.doc 3/7 PE404.806v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li t-twessigħ tal-qasam ta’ l-azzjoni esterna ta’ l-Unjoni skond it-Trattat ta’ 
Liżbona, inkluża d-dispożizzjoni ta’ bażijiet legali ġodda u strumenti li jaffettwaw oqsma 
relatati mal-politika barranija (azzjoni esterna u s-CFSP/CSDP), jeħtieġ bilanċ u 
koperazzjoni interistituzzjonali ġodda li jassiguraw il-koerenza fl-azzjoni esterna ta’ l-
Unjoni u jiggarantixxu skrutinju demokratiku adegwat mill-Parlament;

2. Huwa tal-fehma li r-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni huwa 
responsabbli mill-iżvilupp, l-organizzazzjoni, il-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tar-
relazzjonijiet barranin, b'mod speċjali s-CFSP u s-CSDP, u jagħti rendikont lill-Parlament;

3. Jenfasizza li, kemm fil-formulazzjoni kif ukoll fl-implimentazzjoni tas-CFSP, ir-
Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni mhux biss mitlub li jirrispetta l-
prinċipji mfissrin fl-Artikoli 2, 3 u 21 tat-Trattat ta' l-UE, iżda huwa marbut ukoll li 
jirrispetta bis-sħiħ il-Karta għad-Drittijiet Fundamentali;

4. Jistenna li l-korpi rilevanti tal-Kunsill ta' l-UE jikkoperaw direttament mal-kumitati u mal-
korpi kompetenti responsabbli mis-CFSP u s-CSDP fi ħdan il-Parlament Ewropew;

5. Se jipprova, inter alia, permezz tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, jiffaċilita l-kunsens 
fost il-parlamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' l-appoġġ tagħhom għall-
inizjattivi ta' l-Unjoni Ewropea dwar il-politika esterna;

Ir-relazzjonijiet tal-Parlament mar-Rappreżentant Għoli/Viċi-President tal-Kummissjoni

6. Jinsisti li d-drittijiet tal-Parlament Ewropew ikunu rispettati bis-sħiħ dwar in-nomina ta’ l-
ewwel Rappreżentant Għoli/Viċi-President tal-Kummissjoni, kif ukoll dwar ħatriet 
temporanji oħra; jenfasizza li r-Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-Kummissjoni 
jagħti rendikont sħiħ direttament lill-Parlament Ewropew;

7. Itenni li l-kariga futura tar-Rappreżentant Għoli/Viċi-President tal-Kummissjoni se tiġi 
leġittimizzata direttament mill-Paralament Ewropew u li ż-żewġ mandati tiegħu fi ħdan il-
Kummissjoni u l-Kunsill mhux se jkunu separati u se jkunu eżerċitati f'armonija sħiħa; 
għalhekk jistieden lilu/lilha sabiex jibni/tibni fuq il-prattika kurrenti u jidher/tidher b’mod 
regolari quddiem il-Parlament fil-plenarja u quddiem il-Kumitat ta’ l-Affarijiet Barranin, 
kif ukoll jipparteċipa/tipparteċipa f’laqgħat, sabiex ikollu/ikollha konsultazzjonijiet 
regolari, sistematiċi u sostantivi mal-Parlament u ma’ l-entitajiet kompetenti tiegħu, u 
sabiex jinvolvi/tinvolvi lill-Parlament fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, u b’hekk 
tissaħħaħ it-trasparenza u tiżdied ir-responsabbiltà tal-politika barranija ta’ l-Unjoni;

8. Huwa ta’ l-opinjoni li d-dibattitu mar-Rappreżentant Għoli/Viċi-President tal-
Kummissjoni dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tas-CFSP/CSDP għas-sena li ġejja 
huwa opportunità ideali biex ikun ikkonsultat il-Parlament fil-bidu ta’ kull sena, u li 
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dibattitu ta’ segwitu għandu jkun skedat għal sitt xhur wara;

9. Jistenna li r-Rappreżentant Għoli jew ir-rappreżentant tiegħu/tagħha jsaħħu l-prattika 
attwali tal-Presidenza ta’ l-Unjoni li jidhru quddiem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 
biex isir rapport dwar ir-riżultati tal-laqgħat ta’ kull xahar tal-Kunsill għall-Affarijiet 
Barranin – b’konformità mal-kompitu tar-Rappreżentant Għoli li jmexxi s-CFSP ta' l-
Unjoni u jippresjedi l-Kunsill għall-Affarijiet Barranin (l-Artikolu 18 E(2) u (3) tat-Trattat 
konsolidat ta' l-UE);

10. Jitlob lir-rappreżentant tar-Rappreżentant Għoli inkarigat bil-presidenza tal-Kumitat 
Politiku u tas-Sigurtà (PSC) sabiex jidher b’mod regolari quddiem il-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin tal-Parlament sabiex jirrapporta dwar kwistjonijiet kurrenti li jkunu 
qed jiġu diskussi fil-laqgħat tal-PSC;

11. Jitlob lir-rappreżentanti speċjali tar-Rappreżentant Għoli (kif stipulat fl-Artikolu 33 tat-
Trattat konsolidat ta' l-UE) jidhru fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u fil-kumitati 
relevanti l-oħra kif u meta jkunu mitluba jagħmlu dan;

12. Jistenna li t-twaqqif tas-Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna (EEAS) jipprovdi aktar 
ċarezza fir-rigward tal-kriterji għar-Rappreżentanti Speċjali ta' l-UE u għall-ħatra u l-
evalwazzjoni tagħhom, inkluż id-definizzjoni u l-għan tal-ħidmiet tagħhom, it-tul ta' 
żmien tal-mandat tagħhom, u l-koordinazzjoni u l-komplementarjetà mad-delegazzjonijiet 
futuri ta’ l-Unjoni;

L-interazzjoni bejn il-Kunsill – il-Parlament – il-Kummissjoni dwar il-politika barranija

13. Huwa ta’ l-opinjoni li l-Parlament Ewropew għandu jadotta pożizzjonijiet b’mod aktar 
sistematiku fuq kull stadju suċċessiv tat-teħid tad-deċiżjonijiet tas-CFSP u tal-ESDP, 
inklużi dawk dwar deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni li jridu jittieħdu f'qasir żmien 
(bħalma huma dawk maħsuba fir-rigward tal-Battlegroups ta' l-UE), sabiex jgħin lill-
Kunsill jirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-pożizzjonijiet komuni u fl-
azzjonijiet konġunti, u b’hekk tittejjeb il-leġittimità demokratika tagħhom;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Karta għad-Drittijiet Fundamentali tiġi rispettata mill-aspetti kollha 
ta' l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni;

15. Jiddeċiedi li jqiegħed fuq quddiem tal-prijoritajiet tiegħu l-prinċipji mfissrin fl-Artikoli 2, 
3 u 21 tat-Trattat ta' l-UE u l-applikazzjoni sħiħa tal-Karta għad-Drittijiet Fundamentali fi 
kwistjonijiet tas-CFSP; jagħti istruzzjoni lill-kumitat tiegħu responsabbli biex jara li jkun 
hemm konformita effettiva ma' dan;

16. Jitlob għal aġġornament tal-ftehima interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Kunsill li 
tiddefinixxi r-relazzjonijiet ta’ ħidma tagħhom dwar il-politika barranija, inkluż il-qsim ta’ 
informazzjoni kunfidenzjali fuq il-bażi ta’ l-Artikoli 15 u 295a tat-Trattat ikkonsolidat 
dwar l-Iffunzjonar ta' l-UE u l-Artikolu 36 tat-Trattat konsolidat ta' l-UE;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu żgurati r-responsabbilta demokratika u t-trasparenza ta' l-
attivitajiet ta' l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), b'mod speċjali billi jkun żgurat 
skambju regolari ta' informazzjoni bejn il-Kap Eżekuttiv ta' l-EDA u l-Kumitat 
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Parlamentari għall-Affarijiet Barranin u s-Sottokumitat tiegħu għas-Sigurta u d-Difiża, u 
billi ċ-Chairman ta' dak is-Sottokumitat jingħata l-possibbilta li jikkonsulta mal-Bord ta' 
Tmexxija ta' l-EDA;

Il-Parlament u l-EEAS

18. Jenfasizza l-ħtieġa għat-trasparenza u għall-iskrutinju demokratiku tal-proċess sħiħ u 
jfakkar fid-dritt tiegħu li jkun ikkonsultat dwar it-twaqqif ta’ l-EEAS bi qbil ma l-Artikolu 
26 tat-Trattat konsolidat ta' l-UE u li jkun assoċjat kompletament ma' dan ix-xogħol ta' 
tħejjija; huwa ta' l-opinjoni li l-EEAS għandu jkun amministrattivament marbut mal-
Kummissjoni, u għandu jirreferi għar-rapport li dejjem għaddej dwar din il-kwistjoni;

19. Juri l-intenzjoni tiegħu li jistieden lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea 
fil-pajjiżi terzi biex jidhru quddiem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin;

Ir-relazzjonijiet tal-Parlament mal-parlamenti nazzjonali dwar il-politka barranija

20. Jilqa’ dispożizzjonijiet għal koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew u l-
parlamenti nazzjonali skond it-Trattat ta’ Liżbona; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita 
kollaborazzjoni aktar mill-viċin bejn il-kumitati rilevanti tal-parlamenti Ewropej u 
nazzjonali, li tibni fuq il-prassi attwali ta' laqgħat bejn iċ-chairpersons ta' l-affarijiet 
barranin, il-kumitati għad-difiża u l-affarijiet Ewropej tal-parlamenti nazzjonali u l-
Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Barranin; jirreferi għar-rapport tiegħu li għadu 
għaddej dwar din il-kwistjoni;

L-opinjonijiet tal-Parlament dwar il-ftehimiet internazzjonali dwar il-politika barranija

21. Jilqa' l-fatt li l-Parlament se jkollu setgħat usa' biex jagħti l-kunsens tiegħu dwar ftehimiet 
internazzjonali, u b'mod partikulari dwar dawk kollha fejn il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja hija użata għal skopijiet interni; iħeġġeġ li kwalunkwe ftehima 'imħallta' futura li 
tħallat elementi mhux tas-CFSP ma’ elementi tas-CFSP tiġi ttrattata skond bażi legali 
unika, li għandha tkun dik relatata direttament mas-suġġett ewlieni tal-ftehima; jinnota li 
l-Parlament se jkollu d-dritt li jiġi kkonsultat fil-każijiet l-oħra kollha ħlief fejn il-ftehima 
tkun esklussivament dwar is-CFSP;

L-opinjonijiet tal-Parlament dwar l-irwol ta’ l-Unjoni fl-organizzazzjonijet internazzjonali

22. Jistieden lill-Istati Membri biex jikkonsultaw l-imsieħba tagħhom ta’ l-UE u lir-
Rappreżentant Għoli/Viċi-President tal-Kummissjoni qabel ma jiġu adottati deċiżjonijiet 
strateġiċi fil-qasam tal-politika barranija, b’mod partikulari f’organizzazzjonijiet 
multilaterali, sabiex il-pożizzjonijiet tagħhom fir-rigward ta’ deċiżjonijiet strateġiċi jkunu 
koerenti u ma jaffettwawx il-konverġenza tal-politika barranija ta’ l-UE jew ixekklu l-
kredibbiltà ta’ l-UE bħala protagonista globali vis-à-vis pajjiżi terzi; ifakkar f’dan ir-
rigward li t-Trattat ta’ Liżbona jobbliga lill-Istati Membri biex jikkonsultaw lil xulxin u 
biex juru solidarjetà reċiproka;

23. Jistieden lill-Istati Membri ta’ l-UE li huma wkoll membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 
biex itejbu l-koordinazzjoni tagħhom fi ħdan dak il-qafas biex isaħħu l-effettività ta’ l-
azzjoni ta’ l-Unjoni fil-livell dinji, u biex f'perspettiva fit-tul jistinkaw biex ikun assigurat 
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siġġu għall-UE fil-Kunsill tas-Sigurtà;

24. Jirrakkomanda li b'mod urġenti jkun eżaminat u msaħħaħ mill-ġdid l-istatus ta’ l-Unjoni
f’organizzazzjonijiet internazzjonali ladarba jidħol fis-seħħ it-Trattat ta’ Liżbona u l-
Unjoni tieħu l-post tal-Komunitajiet Ewropej;

L-iffinanzjar tas-CFSP skond it-Trattat ta’ Liżbona u l-irwol tal-Parlament

25. Huwa ta’ l-opinjoni li l-azzjonijiet esterni kollha ta' l-Unjoni (li jinkludu dawk tas-CSDP 
futur imma jeskludu kull infiq militari) fil-ġejjieni għandhom jiġu finanzjati mill-baġit 
komuni ta' l-UE;

26. Jirrakkomanda li ċ-Chairpersons u/jew ir-rapporteurs tal-Kumitati tal-Parlament 
responsabbli għall-azzjoni esterna jkunu involuti b’mod sħiħ, fuq bażi ex officio, fl-
attivitajiet tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ġdid maħsub għall-proċedura ġdida tal-baġit;

27. Ifakkar li l-Parlament Ewropew huwa responsabbli mill-organizzazzjoni interna tiegħu u 
mill-koerenza tal-ħidma tiegħu; għalhekk se jżomm il-prassi tas-soltu għat-twaqqif u għat-
tħaddim tas-sottokumitati taħt il-patroċinju tal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin;

28. Jirreferi għar-rapport tiegħu li għadu għaddej dwar din il-kwistjoni.
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