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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' l-fatt li l-Artikolu 208 (1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea 
(TFEU) jistipula li "l-politika ta’ kooperazzjoni ta' l-Unjoni għall-iżvilupp u dik ta' l-Istati 
Membri għandhom jikkumplimentaw u jsaħħu lil xulxin", bil-kontra ta' l-Artikolu 177 (1) 
tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, li jgħid li "l-politika 
komunitarja fil-qasam ta’ l-kooperazzjoni għall-iżvilupp, li għandha tkun tikkumplimenta 
kull politika li jkollhom l-Istati Membri"; jenfasizza li dan jagħti lill-Unjoni rwol akbar ta' 
inizjattiva fit-tfassil ta' politika li għandu jwassal għall-koordinazzjoni aħjar tad-donaturi u 
tal-qsim tax-xogħol u għal effettività ikbar f'termini ta' għajnuna, iżda li jinvolvi wkoll 
responsabilitajiet akbar għall-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni, inkluż il-Parlament;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Artikolu 208 (1) tat-TFEU jiddikjara b'mod ċar li "l-politika 
ta' koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-Unjoni għandha bħala l-mira primarja tagħha t-tnaqqis 
u, biż-żmien, il-qerda tal-faqar", jinsisti li l-objettiv primarju jrid jitqiegħed fil-kuntest tal-
kisba ta' l-Għanijiet ta' l-Iżvilupp għall-Millennju (MDGs); itenni li l-politiki kollha li 
għandhom impatt fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom iqisu dan l-għan ta' l-iżvilupp 
u li l-Parlament se jkollu rwol importanti ħafna fil-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni ta' 
dan l-objettiv tat-Trattat;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Artikolu 214 tat-TFEU jirrikonoxxi l-għajnuna umanitarja 
bħala politika ta' l-Unjoni żviluppata li trid tikkonforma mal-prinċipji tal-liġi 
internazzjonali u mal-prinċipji ta' imparzjalità, newtralità u non-diskriminazzjoni; huwa 
tal-fehma li Titolu III, Kapitoli 1 (Koperazzjoni għall-Iżvilupp) u 3 (Għajnuna 
Umanitarja) jipprovdu bażi legali ċara għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja u jirriflettu 
l-integrità tagħhom bħala komptenzi ta' l-Unjoni li għalihom tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja (il-kodeċiżjoni); 

4. Jinsisti li l-limitu fuq in-numru ta' Kummissarji mill-1 ta' Novembru 2014 (Artikolu 17 (5) 
tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea (kif emendat mit-Trattat ta' Liżbona)) m'għandux iwassal 
għat-tneħħija tal-kariga ta' Kummissarju għall-koordinazzjoni għall-iżvilupp u l-għajnuna 
umanitarja, li jrid jibqa' responsabbli mill-politika għall-iżvilupp tal-Kummissjoni u mid-
direttorat ġenerali u s-servizzi reponsabbli mit-tfassil tal-politika, pariri dwar il-politika u 
u l-immaniġġjar tal-politika dwar il-koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-UE, waqt li jikkopera 
mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà sabiex tkun żgurata l-konsistemza fil-qasam ta' l-azzjoni esterna skond l-Artikolu 
208 (1) tat-TFEU, li jistipula li "l-Unjoni għandha tieħu in kunsiderazzjoni l-miri ta' 
koperazzjoni għall-iżvilupp fil-politika li timplimenta li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw";

5. Jenfasizza li t-twaqqif tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (EEAS) se jgħin lill-
Kummissjoni biex tkompli u tħaffef ir-riforma u s-simplikazzjoni tad-direttorati ġenerali 
responsabbli mill-azzjoni esterna, u li, bħala parti minn dan l-eżerċizzju r-responsabilità 
kemm għall-politika tal-koperazzjoni għall-iżvilupp u kemm għall-implimentazzjoni ta' 
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dik il-politika hemm bżonn li jingħaqdu taħt ir-responsabilità tal-Kummissarju għall-
koperazzjoni gaħll-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja; jinsisti li dan is-servizz il-ġdid irid 
jagħti rendikont sħiħ ta' għemilu lill-Parlament; 

6. Jenfasizza li l-prattika attwali tal-qsim tat-tfassil ta' politika, ta' l-ipprogrammar u ta' l-
implimentazzjoni fil-qasam tal-politika tal-koperazzjoni għall-iżvilupp għandha tieqaf, 
sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-UE, kif ukoll biex ikunu 
żviluppati mekkaniżmi ta' koperazzjoni effiċjenti bejn is-servizzi differenti għall-azzjoni 
esterna fil-preparazzjoni ta' l-EEAS; jinsisti li l-Parlament irid ikun involut bis-sħiħ fid-
definizzjoni tal-format għal dan l-EEAS;

7. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rekwiżit għall-approvazzjoni (kunsens) tal-Parlament għall-
konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali li jkopru oqsma li għalihom tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja jew il-proċedura leġiżlattiva speċjali (fejn il-kunsens tal-Parlament 
huwa meħtieġ) (Artikolu 218 (6) (a) (v) tat-TFEU); jenfasizza li dan se jżid it-trasparenza 
u l-iskrutinju demokratiku eżerċitat mill-Parlament fuq l-aspetti kollha tal-politika tal-
koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-Unjoni;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-introduzzjoni mill-Artikolu 5 (3) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea 
(kif emendat mit-Trattat ta' Liżbona) ta' l-iskrutinju mill-parlamenti nazzjonali rigward ir-
rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà; huwa tal-fehma li involviment akbar tal-parlamenti 
nazzjonali fil-qasam tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-UE se jtejjeb il-komplementarjetà 
reċiproka bejn l-Unjoni u l-Istati Membri u jżid il-kuxjenza pubblika ta' l-attivitajiet ta' l-
Unjoni f'dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti 
nazzjonali jippreparaw għal dan bl-aktar mod effiċjenti.
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