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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:

– ifakkar fl-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tiegħu tat-22 ta' Jannar 2008 
dwar it-Trattat ta' Liżbona,

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-progress li sar fi snin reċenti fl-iżvilupp tal-kollaborazzjoni bejn il-
Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-qasam tal-affarijiet barranin, is-sigurtà u 
d-difiża;

2. Jirrispetta u jappoġġja l-irwol ċentrali tal-parlamenti nazzjonali fi kwestjonijiet ta' sigurtà 
nazzjonali;

3. Jemmen li l-Parlament Ewropew għandu funzjoni komplementarju ewlenija fil-
kontribuzzjoni lejn is-CFSP u l-ESFP emerġenti u sabiex dawn jiġu skrutinizzati, 
funzjoni li tista' titjieb biss billi tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-parlamenti nazzjonali, fuq 
bażi ta' komunikazzjoni effettiva bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u l-parlamentari 
nazzjonali;

4. Itenni t-tħassib tiegħu għall-accountability parlamentari inadegwata tal-arranġamenti 
dwar l-iffinanzjar għas-CFSP u l-ESDP; iħeġġeġ kollaborazzjoni aħjar bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali biex jinkiseb kontroll demokratiku tal-aspetti kollha 
ta' politiki bħal dawn1;

5. Jirrikonoxxi li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti fit-tiswir tad-dibattiti 
nazzjonali dwar is-CFSP u l-ESDP;

6. Jinnota li l-Artikolu 10 tal-Protokoll Nru. 1 tat-Trattat ta' Liżbona dwar l-irwol tal-
parlamenti nazzjonali jipprevedi l-organizzazzjoni ta' konferenzi interparlamentari mill-
COSAC biex jiġu diskussi, b'mod partikolari, kwestjonijiet dwar is-CFSP u l-ESDP;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament tar-Repubblika Ċeka jirratifika t-Trattat ta' Liżbona biex 
itejjeb il-qagħda tal-ESDP u partikolarment il-parteċipazzjoni tal-forzi armati Ċeki 
f'operazzjonijiet barranin; jiddispjaċih li din il-qagħda timmina l-pożizzjoni tar-
Repubblika Ċeka bħala pajjiż li qed jokkupa l-presidenza tal-UE kif ukoll iddgħajjef il-
kapaċità tal-UE li taġixxi bħala parteċipant internazzjonali effettiv;

8. Jistenna b'ħerqa li jerfa' r-responsabiltajiet akbar tiegħu baġitarji u ta' skrutinju rigward 
is-CFSP u l-ESDP ladarba jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Liżbona, u b'mod partikolari li 
jinżamm responsabbli l-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli;

9. Fl-interess tal-koerenza u tal-effiċjenza, u biex tiġi evitata d-duplikazzjoni, jitlob għax-

                                               
1 Il-Ftehima Interistituzzjonali 2006/C 139/01 u l-Artikolu 41(3) tat-Trattat tal-UE kif emendat mit-Trattat ta' 
Liżbona.
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xoljiment tal-Assemblea tal-Unjoni tal-Ewropa tal-Punent (WEU) ladarba d-WEU tkun 
kompletament u finalment assorbita fi ħdan l-Unjoni Ewropea mad-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Liżbona;

10. Jenfasizza l-importanza ta' rwol imsaħħaħ għall-Parlament Ewropew fl-Assemblea 
Parlamentari tan-NATO;

11. Jinnota l-għadd kulma jiżdied ta' fora parlamentari reġjonali multilaterali bħall-
Assemblea Parlamentari Konġunta bejn l-ACP u l-UE, l-EMPA u l-EUROLAT, u jitlob 
għal valutazzjoni komprensiva tal-valur miżjud tagħhom, kif ukoll għal appoġġ għal 
dawk l-istrutturi;

12. Jappoġġja l-prattika attwali li jinżammu laqgħat li jsiru darbtejn fis-sena tal-presidenti tal-
kumitati relevanti tal-parlamenti nazzjonali u tal-Parlament Ewropew (COFACC);

13. Jipproponi titjib fil-livell tal-konferenzi ta' darbtejn fis-sena kurrenti tal-kelliema tal-
kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi nazzjonali, biex jiddibattu flimkien mal-
kontrapartijiet tagħhom fis-suġġetti tal-Parlament Ewropew li huma ta' tħassib għal issa u 
għal li ġej fl-affarijiet barranin u biex jiddefinixxu objettivi ċar fil-kuntest ta' programmi 
konkreti.
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