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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat ta Liżbona jistipula li "Il-politika ta' kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-Unjoni u dik tal-Istati Membri għandhom jikkumplimentaw u jsaħħu lil 
xulxin" u li l-objettiv primarju ta' din il-politika huwa "it-tnaqqis u, eventwalment, il-
qerda tal-faqar" u jenfasizza li l-koperazzjoni għall-iżvilupp hija politika awtonoma u 
distinta b'objettivi speċifiċi definiti;

2. Jenfasizza li l-Istati Membri u l-Unjoni għandhom jagħmlu sforz sabiex ikun hemm 
koordinazzjoni msaħħa bejn id-donaturi u diviżjoni aħjar tal-ħidma, li għandhom 
jikkontribwixxu sabiex l-għajnuna tkun aktar effettiva, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-
UE biex ikollhom rwol akbar ta' koordinazzjoni;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat ta' Liżbona jżomm il-proċedura tal-kodeċiżjoni fil-
qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp; jenfasizza li dan ifisser li l-Parlament għandu 
jagħmel użu sħiħ mis-setgħat tiegħu biex isawwar il-kontenut tar-regolamenti u mid-dritt 
tiegħu ta' skrutinju demokratiku tal-aspetti kollha tal-politika tal-koperazzjoni għall-
iżvilupp tal-UE;

4. Jinnota li l-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008 ħa d-deċiżjoni politika li n-
numru ta' Kummissarji jinżamm għal dak ta' wieħed għall kull Stat Membru u jistieden 
lill-President il-ġdid tal-Kummissjoni biex jirrispetta, fl-allokazzjoni tal-portafolli, l-
ispeċifiċità meħtieġa tal-koperazzjoni għall-iżvilupp bħala qasam awtonomu tal-politika;

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien tal-pożizzjoni għolja l-ġdida ta’ Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika tas-Sigurtà iżda jirrimarka li hemm 
riskju li l-politiki tar-relazzjonijiet barranin u tas-sigurtà jiġu pprijoritizzati a skapitu tal-
prijoritajiet ta’ żvilupp, li jispiċċaw marġinalizzati; ifakkar li t-Trattat ta’ Liżbona 
jqiegħed lill-politika tal-iżvilupp fl-istess livell ta’ politiki esterni oħrajn;

6. Jenfasizza li l-persunal tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jkollu numru 
suffiċjenti ta’ esperti tal-iżvilupp;

7. Jemmen li l-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Liżbona hija opportunità biex tiġi rriveduta l-
istruttura istituzzjonali tal-Kummissjoni Ewropea u biex jittejjeb it-tqassim tal-
kompetenzi bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp (DĠ DEV) u d-Direttorat Ġenerali 
għar-Relazzjonijiet Esterni (DĠ RELEX) tagħha, bil-għan li jiżdiedu l-effiċjenza u l-
koerenza, l-aktar billi d-DĠ DEV tingħata r-responsabilità tal-politiki u l-programmi 
kollha ta’ għajnuna għall-iżvilupp fiż-żoni ġeografiċi kollha (mhux biss l-ACP, iżda 
wkoll f’pajjiżi li jibbenefikaw mill-Istrument ta’ Koperazzjoni għall-Iżvilupp) u billi l-
EuropeAid tiddaħħal fid-DĠ DEV; f’dan il-kuntest, jappella biex ikun hemm aktar 
koperazzjoni bejn id-DĠ DEV u d-DĠ RELEX biex jintlaħqu l-għanijiet globali tal-
azzjoni esterna tal-UE;
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8. Jinsisti li, biex tiġi żgurata l-koerenza politika għall-iżvilupp, hemm bżonn kontinwu ta' 
direttorat ġenerali speċifiku għall-iżvilupp fil-livell amministrattiv, responsabbli għat-
tfassil tal-politika, l-għoti ta' pariri u l-ġestjoni tal-koperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE.



AD\766562MT.doc 5/5 PE419.855v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 17.2.2009

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

20
0
3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain 
Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, 
Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés 
Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen 
Schröder, Feleknas Uca

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate 
Weber, Gabriele Zimmer


	766562mt.doc

