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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li se jadotta:

Struttura

1. Jinnota li, rigward l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni, it-Trattat ta' Liżbona jagħmel modifiki 
strutturali kbar meta mqabbel mat-Trattat li jistabbilixx Kostituzzjoni għall-Ewropa 
(2004) billi ssepara t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea - li fih dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni, dispożizzjonijiet speċifiċi dwar politika 
komuni għall-affarijiet barranin u għas-sigurtà (CFSP) u dispożizzjonijiet dwar politika 
komuni għall-azzjoni esterna u d-difiża (ESDP) - mill-Ħames Taqsima tat-Trattat dwar 
it-Tħaddim ta' l-Unjoni Ewropea - li fiha dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni esterna 
ta' l-Unjoni, il-politika kummerċjali komuni, il-koperazzjoni ma' pajjiż terzi u l-għajnuna 
umanitarja, il-miżuri restrittivi, il-ftehimiet internazzjonali, ir-relazzjonijiet ma' l-
organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-pajjiż terzi u mad-delegazzjonijiet ta' l-UE, u l-
klawżola ta' solidarjetà;

2. Għalhekk, jenfasizza li ż-żewġ Trattati emendati għandhom l-istess valur legali, u jagħti 
l-parir, li fl-interess tal-koerenza u l-komprensjoni, għandhom dejjem ikunu interpretati 
flimkien;

Sustanza

3. Jinnota li, minkejja differenzi strutturali, it-Trattat ta' Liżbona huwa simili ħafna fis-
sustanza għat-trattat kostituzzjonali ta' l-2004, u li, speċjalment fir-rispett tar-
relazzjonijiet internazzjonali ta' l-Unjoni, it-Trattat il-ġdid jikkostitwixxi titjib kbir fuq is-
sitwazzjoni fis-seħħ;

4. Għalhekk, jilqa' bis-sħiħ it-Trattat il-ġdid peress li jservi biex jgħolli l-profil 
internazzjonali ta' l-Unjoni u jtejjeb il-kapaċità tagħha li taġixxi b'mod effettiv fil-
kwistjonijiet dinjin; jenfasizza li t-Trattat ta' Liżbona għandu:

– jissottolinea l-valuri u l-objettivi ta' l-Unjoni, u jiċċara l-kompetenzi tagħha;

– jagħmel Karta ta' Drittijiet Fundamentali li torbot u tippermetti lill-Unjoni Ewropea li 
tissieħeb fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali (ECHR)1;

– jafferma li jridu jitqiesu l-kriterji ta' Kopenħagen f'tkabbir futur;

– jipprovdi bażi legali espliċita għall-Poltika tal-Viċinat;

– jistabbilixxi personalità ġuridika waħda għall-Unjoni kollha;

                                               
1 B'differenza mit-trattat kostituzzjonali ta' l-2004, issa ftehim għal sħubija ma' l-ECHR irid isir permezz ta' 
unanimità.
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– jagħmel obbligatorju li l-Istati Membri jikkonsultaw lil xulxin u juru solidarjetà 
reċiproka; 

– jintroduċi element modest ta' votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata (QMV) għad-
deċiżjonijiet tal-Kunsill fis-CFSP, flimkien mal-faċilitazzjoni ta' astensjoni 
kostruttiva1;

– jippermetti li jkun hemm aktar twessiegħ tal-QMV fil-futur (għal deċiżjonijiet barra 
l-oqsma tad-difiża) meta l-Kunsill Ewropew hekk jiddeċiedi b'mod unanimu;

– jiffaċilita l-koperazzjoni mtejjba (b'mill-anqas 9 Stati Membri) fis-CFSP;

– joħloq l-kariga ta' President tal-Kunsill Ewropew, li jiżgura li r-rappreżentazzjoni 
esterna ta' l-Unjoni fis-CFSP fil-livell tiegħu jew tagħha u f'dik il-kariga;

– joħloq uffiċċju b'saħħtu ta' Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u għall-Politika ta' Sigurtà, li jkun ukoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea 
kif ukoll iċ-Chairman tal-Kkunsill tal-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin, li se jmexxu 
s-CFSP u l-ESDP, jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-politika u jiżguraw il-
konsistenza ta' l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni;

– jistabbilixxi Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna (EEAS) biex jassisti r-
Rappreżentant Għoli, magħżul mill-Kummissjoni, mis-segretarjat tal-Kunsill u mis-
servizzi diplomatiċi nazzjonali;

– isaħħaħ il-poteri tal-baġit tal-Parlament Ewropew rigward in-nefqa kollha ta' l-UE, 
inkluż l-EEAS, billi jpoġġi lill-Parlament f'parità mal-Kunsill;

– jagħti lill-Parlament il-poter ta' kodeċiżjoni fil-qasam ta' politika komuni 
kummerċjali;

– jestendi l-użu tal-QMV fid-dritt tal-Kunsill u tal-Parlament li jagħtu l-kunsens għal 
kwalunkwe ftehim internazzjonali konkluż mill-UE f'oqsma fejn tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinajra jew fejn il-proċedura leġiżlattiva speċjali titlob li jkun hemm il-
kunsens tal-Parlament rigward l-affarijiet interni;

– jipprovdi bażi legali ġdida għal strumenti jew politiċi rigward appoġġ finanzjarju 
urġenti għal pajjiżi terzi, għajnuna umanitarja, sanzjonijiet kontra l-entitatjiet mhux 
ta' l-istat, għall-politika spazjali, għas-sigurtà tal-forniment ta' l-enerġija, għall-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima, għall-prevenzjoni tat-terroriżmu iternazzjonali u l-
protezzjoni tad-dejta personali;

5. Barra minn hekk, jilqa' r-riforma maġġur tal-Politka Komuni għas-Sigurtà u d-Difiża, li 
tinkludi:

– l-impenn tal-kapaċitajiet ċivili u militari ta' l-Istati Membri2 kollha, inklużi l-forzi 
multinazzjonali, ta' l-ESDP, bil-possibilità li grupp ta' Stat Membri jkun fdat bl-
eżekuzzjoni tal-kompiti;

                                               
1 F'dak li jirrigwarda s-CFSP, il-QMV japplika fil-każ ta' l-Artikoli 15b(2), 28(3), 28d(2) u 28e(2-3) tat-Trattat 
EU.
2 Bl-eċċezzjoni tad-Danimarka.
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– il-provvista ta' koperazzjoni permanenti u strutturata fid-difiża bejn dawk l-Istati 
Membri li għandhom il-forzi militari u r-rieda politika li jippruvaw il-missjonijiet l-
aktar diffiċili;

– l-impenn favur it-titjib progressiva tal-kapaċitajiet militari;

– it-twessiegħ ta' l-irwol ta' l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

– l-obbligu ta' l-Istati Membri li jgħinu Stat Membru ieħor li jinsab taħt attakk 
(mingħajr preġudizzju tan-newtralità ta' ċertu Stati Membri jew tas-sħubija fin-
NATO ta' oħrajn);

– itella' fil-grad l-objettivi (il-'kompiti ta' Petersberg') li tiġi nkluża l-ġlieda kontra t-
terroriżmu;

– jinsisti dwar is-solidarjietà reċiproka fil-każ li jkun hemm theddida jew attakk 
terroristiku, jew diżastru naturali;

6. Madankollu, jinnota b'dispjaċir li wħud mill-Istati Membri kienu qed ibatu biċ-ċar fl-
IGC. (a) li ssir demarkazzjoni riġida bejn s-CFSP u ESDP, minn naħa u aspetti oħra ta' l-
azzjoni esterna ta' l-UE minn oħra; (b) idgħajjef l-effetti prattiċi tad-deċiżjoni fit-teorija li 
jiġu żviluppati politiki komuni u jiġu kondiviżi r-riżorsi f'dan il-qasam; u (c) biex 
tirrestrinġi b'mod strett l-irwol politku tal-Kummissjoni u tal-Parlament u l-irwol 
ġudizzjarju tal-Qorti tal-Ġustizzja (ECJ)1;

7. B'mod partikulari, jiddeplora l-Artikolu 25a tat-Trattat EU, li jipprovdi li l-ipproċessar 
tad-dejta personali fil-qasam tal-politika dwar is-sigurtà għandha tkun mmexxija minn 
regoli stabbiliti mill-Kunsill waħdu mingħajr l-involviment tal-Parlament jew is-
superviżjoni tal-Qrati ta' l-UE;

8. F'dan il-kuntest jinnota li d-Dikjarazzjoni Nru 13 ta' l-IGC, li tafferma li d-
dispożizzjonijiet tas-CFSP ma jaffettwawx ir-responsabilitajiet attwali ta' l-Istati Membri 
fit-tfassil u t-tmexxija tal-politika tagħhom għall-affarjijiet barranin u lanqas ir-
rappreżentazzjoni nazzjonali tagħhom f'pajjiż terzi u fl-organizzazzjonijiet internazzjonali 
- b'mod notevoli, ir-responsabilitajiet primarji tal-Membri tal-Kunsill tas-Sigrutà tan-
Nazzjonijiet Uniti; 

9. Barra minn hekk, jinnota d-Dikjarazzjoni Nru 14, li tiddikkjara li s-CFSP mhux se 
taffettwa l-bażi legali attwali, ir-responsabilitajiet, u l-poteri ta' kull Stat Membru fir-
rigward tal-politka tiegħu għall-affarijiet barranin; u jiddispjaċieh ħafna għad-
dikjarazzjoni, bla raġuni u sgwidanti għall-aħħar, li d-dispożizzjonijiet il-ġodda tas-CFSP 
ma jagħtux poteri lill-Kummissjoni biex tibda deċiżjonijiet u ma jżidux l-irwol tal-
Parlament;

10. Bl-istess mod, jinnota d-Dikjarazzjoni Nru 24, li tfittex li tnaqqas kemm jista' jkun l-effett 
tad-deċiżjoni li tiġi miżjuda l-pożizzjoni legali tal-liġi internazzjonali ta' l-Unjoni 

                                               
1 L-ECJ għandu l-irwol li jasses il-fruntiera bejn il-kwistjonijiet tas-CFSP u dawk li mhumiex (Artikolu 25b tat-
Trattat ta' l-UE), fir-reviżjoni tal-legittimità tas-sanzjonijiet (Artikolu 240a tat-Trattat dwar it-Tħaddim ta' l-
Unjoni Ewropea) u fit-twassil ta' opinjonijiet dwar il-kompatibilità ta' ftehimiet internazzjonali (Artikoli 188n 
tat-Trattat dwar it-Tħaddim ta' l-Unjoni Ewropea).
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Ewropea;

Implimentazzjoni

11. Jinnota li, skond id-Dikjarazzjoni Nru 12, ser isiru "kuntatti xierqa” mal-Parlament dwar 
in-nomina mill-Kunsill Ewropew, bil-kunsens tal-president tal-Kummissjoni, ta’ l-ewwel 
Rappreżenatant Għoli fil-kariga mad-dħul fis-seħħ mistenni tat-Trattat fl-1 ta’ Jannar 
2009; jinsisti li l-ispirtu ta’ l-Artikolu 9e tat-Trattat UE għandu jiġi applikat bi sħiħ fil-
każ ta’ ħatra interim (fejn, skond l-Artikolu 9d(7) tat-Trattat UE, normalment il-
Parlament għandu dritt ta’ kunsens għall-ħatra tal-Kummissjoni kollha, inkluż ir-
Rappeżentant Għoli);  għalhekk jiġbed l-attenzjoni li huwa jistenna li jiġi kkonsultat bi 
sħiħ dwar l-ewwel ħatra;

12. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-Artikolu 21 tat-Trattat UE, li jgħid li r-Rappeżentant Għoli għandu 
"jikkonsulta lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi” fis-
CFSP u l-ESDP, “jinfurmah dwar kif dawn il-politiki ser jevolvu”, u jiżgura li l-
opinjonijiet tal-Parlament huma meqjusa kif suppost; barra minn hekk jinpenja ruħu 
sabiex jagħmel milli jista' fis-setgħat konsultativi tiegħu u sabiex jiżviluppa skrutinju 
mtejjeb u sistematiku tal-formulazzjoni u ta’ l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
operazzjonijiet ta' l-affarijiet barranin u ta’ sigurtà ta’ l-unjoni permezz ta’ l-użu sħiħ ta' l-
awtorità baġitarja tiegħu;

13. F’dan il-kuntest, iħeġġeġ li l-Ftehim interistituzzjonali ta' l-20 ta' Novembru 2002 
rigward l-aċċess tal-Parlament Ewropew għal informazzjoni sensittiva tal-Kunsill fil-
qasam tal-politika tas-sigurtà u tad-difiża, tiġi riveduta fid-dawl tat-Trattat il-ġdid;

14. Jenfasizza l-importanza li tkun żgurata r-responsabilità u t-trasparenza demokratika ta’ l-
attivitajiet ta’ l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

15. Fid-dawl tal-potenzjal ġdid fis-CFSP u fl-ESDP mogħti mit-Trattat ta’ Liżbona, jixtieq li 
jrawwem kollaborazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati relevanti tal-parlamenti Ewropej 
u nazzjonali, inklużi l-osservaturi parlamentari ta' membri tan-NATO imma mhux 
membri ta' l-UE flimkien ma' membri mill-Assemblea Parlamentari tan-NATO;  barra 
minn hekk, jipproponi li l-Assemblea ta' l-Unjoni Ewropea tal-Punent tiġi xolta mad-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona;

16. Jiddispjaċih tal-kumplessità bla bżonn ta’ l-arrangamenti stipulati fl-Artikolu 28 tat-
Trattat UE fir-rigward ta' finanzjament rapidu ta' l-attivitjiet ta' ESDP barra mill-baġit ta' 
l-UE; jinsisti sabiex l-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxipplina tal-baġit u dwar l-
immaniġġjar finanzjarju sod tas-17 ta' Mejju 2006, u sabiex id-djalogu strutturat bejn il-
Kunsill u l-Parlament maħsub fih, jiġu implimentati bi sħiħ;

17. Fir-rigward tat-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna:

– jinnota li, skond l-Artikolu 13a(3) tat-Trattat UE, il-Parlament għandu d-dritt li jiġi 
kkonsultat dwar it-twaqqif ta’ l-EEAS, u jfakkar li diġà jinsab fil-proċess ta' tfassil 
ta’ rapport dwar il-kwistjoni;

– jinnota li skond id-Dikjarazzjoni Nru 15, il-preparazzjonijiet għall-EEAS iridu 
jibdew hekk kif jiġi ffirmat it-Trattat; jistieden lill-Kunsill sabiex jassoċja lill-
Parlament max-xogħol preparatorju; u jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
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Membri sabiex iressqu l-proposti tagħhom sa mhux aktar tard minn Lulju ta’ l-2008;

– jenfasizza l-bżonn li l-EEAS isir servizz professjonali u permanentament diplomatiku 
li b’mod effettiv ikun kapaċi jikkontribwixxi lejn l-ilħuq ta' l-għanijiet ta’ l-azzjoni 
esterna ta’ l-Unjoni u sabiex jappoġġja b’mod effettiv il-ħidma tar-Rappreżentant 
Għoli; 

– jenfasizza l-bżonn li l-EEAS bħala organu ikun marbut mad-delegazzjonijiet esterni 
eżistenti tal-Kummissjoni u sabiex ikun ffinanzjat mill-baġit ta’ l-UE.
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