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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropa u l-pajjiżi Mediterranji
(2008/2231(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' Barċellona adottata waqt il-Konferenza Ewro-
Mediterranja tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin li saret f'Barċellona nhar is-27 u t-28 ta' 
Novembru 1995, li tistabbilixxi Sħubija Ewro-Mediterranja,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "Il-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran" (COM(2008)0319),

– wara li kkunsidra l-approvazzjoni mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-13 u l-14 ta' 
Marzu 2008 tal-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Samit ta' Pariġi għall-Mediterran, li sar f'Pariġi fit-13 
ta' Lulju 2008,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Konferenza tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin 
Ewro-Mediterranji, li saret f'Liżbona fil-5 u s-6 ta' Novembru 2007,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Samit Ewro-Mediterranju li sar f'Barċellona fis-27 
u t-28 ta' Novembru 2005 għaċ-ċelebrazzjoni tal-għaxar anniversarju tas-Sħubija Ewro-
Mediterranja,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Bureau tal-Assemblea Parlamentari Ewro-
Mediterranja tat-12 ta' Lulju 2008,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tal-Presidenza tal-Assemblea Parlamentari Ewro-
Mediterranja, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Assemblea Parlamentari 
Ewro-Mediterranja matul ir-raba' sessjoni plenarja tagħha f'Ateni, fis-27 u t-28 ta' Marzu 
2008,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-politika Mediterranja tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikulari dik tal-5 ta' Ġunju 20081,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar "L-għoti ta' spinta ġdida lill-azzjonijiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokratizzazzjoni, b'koperazzjoni mas-sieħba Mediterranji - Linji gwida 
strateġiċi" (COM(2003)0294),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar it-tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (COM(2006)0726),

                                               
1 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2008)0257.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2007 dwar it-tisħiħ tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tal- Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A6–0000/2008);

A. billi l-baċir tal-Mediterran għandu rwol ċentrali u l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi sħabha 
għandhom għadd dejjem jiżdied ta' interessi komuni fil-konfront tal-isfidi tal-
globalizzazzjoni u tal-koeżistenza paċifika u, b'konsegwenza ta' dan, tal-ħtieġa biex tiġi 
assigurata koeżjoni reġjonali akbar u l-iżvilupp ta' strateġija politika komuni fir-reġjun,

B. billi jeżisti distakk ekonomiku, politiku u kulturali bejn iż-żewġt ixtut tal-Mediterran, li 
hemm ir-riskju li jbiegħed l-objettiv intenzjonat li jitwaqqaf spazju maqsum ta' paċi, 
sigurtà u prosperità,

C. billi hemm il-bżonn li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Mediterranji 
sħabha jiġġeddu b'mod profond, tiġdid li jibda mill-valurizzazzjoni tal-ħidma li ġa saret, 
imma waqt li jitqiesu wkoll il-limiti tal-politiki implimentati s'issa u, speċifikament, tal-
bilanċ deludenti tal-proċess ta' Barċellona,

D. billi l-politika ta' viċinat li tmexxiet mal-pajjiżi Mediterranja għandha l-limiti tagħha, 
peress li, billi ġew privileġġati r-relazzjonijiet bilaterali, irriżulta li ma kinitx kapaċi 
tikkontribwixxi għal proċess komuni ta' riformi sinifikanti fir-reġjun,

E. billi hemm bzonn li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Mediterranji jiġu 
stabbiliti f'livell ugwali fil-baċir Mediterran kollu kemm hu,

F. billi hemm il-bżonn urġenti li tiġi promossa l-integrazzjoni territorjali u ekonomika bejn 
il-pajjiżi tal-baċir Mediterran,

G. waqt li jenfasizza li r-relazzjonijiet fil-livell tal-gvernijiet mhumiex biżżejjed biex tiġi 
indirizzata l-ġabra ta' relazzjonijiet politiċi bejn il-pajjiżi tar-reġjun Ewro-Mediterranju,

H. waqt li jenfasizza l-irwol importanti li għandha l-Assemblea Parlamentari Ewro-
Mediterranja, l-unika assemblea parlamentari li tiġbor fiha lis-27 Stat Membru tal-Unjoni 
u l-partijiet assoċjati kollha fil-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani,

I. billi hu importanti li tiġi garantita l-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali, tal-imsieħba 
soċjali u tas-soċjetà ċivili fir-rivitalizzazzjoni tar-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji,

J. waqt li jfakkar li hu indispensabbli li ma jiġux duplikati u ma jirkbux fuq xulxin l-
istrumenti, il-politiki u l-livelli istituzzjonali diġà eżistenti u li tiġi garantita l-koerenza tas-
sistema kollha kemm hi tar-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji,

                                               
1 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2007)0538.
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1. Iqis li l-proposta bit-titolu "Il-Proċess ta' Barċellona: Unjoni għall-Mediterran" (PB: 
UgħM), adottata mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern waqt is-Samit għall-Mediterran li sar 
f'Pariġi nhar it-13 ta' Lulju 2008, tikkostitwixxi pass 'il quddiem lejn l-integrazzjoni 
ekonomika u territorjali bejn il-pajjiżi Mediterranji; jifraħ bil-ftuħ għal pajjiżi mhux 
assoċjati mas-sħubija u għall-objettiv li jiġu stabbiliti relazzjonijiet ugwali bejn l-Unjoni 
Ewropea u sħabha Mediterranji;

2. Jilqa' l-fatt li l-UgħM ġiet appoġġjata fil-livell tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea;

3. Japprova d-deċiżjoni biex jiġi privileġġat qafas multilaterali permezz tal-identifikazzjoni 
ta' xi proġetti kbar biex jitwettqu permezz tal-istrumenti l-ġodda tal-PB:UgħM; jieħu nota, 
madankollu, tan-nuqqas ta' strateġiji ta' integrazzjoni ekonomika u territorjali fil-baċir 
Mediterran bħala sostenn għal dawn il-proġetti;

4. Hu tal-fehma li, għat-twettiq tal-proġetti, għandha tiġi adottata l-formula ta' "ftehimiet ta' 
programmi", li, b'punt ta' tluq mill-prinċipju ta' sussidjarjetà, jiddefinixxu b'mod ċar ir-
responsabilitajiet finanzjarji, maniġerjali u ta' kontroll tal-livelli istituzzjonali varji: Unjoni 
Ewropea, Stati Membri, reġjuni, intrapriżi, imsieħba soċjali;

5. Jitlob li jiġu definiti modi ġodda u aktar estiżi għall-iffinanzjar tal-proġetti, waqt li jiġi 
involut ukoll is-settur privat; itenni li hu favur il-ħolqien ta' Bank Ewro-Mediterranju ta' 
Investiment;

6. Iqis li, sakemm jerġgħu jiġu eżaminati l-prospettivi finanzjarji, il-kwota ta' finanzjament 
tal-Unjoni Ewropea għall-proġetti Mediterranji għandha tiġi assigurata mingħajr ħsara 
għall-programmi reġjonali Ewro-Mediterranji li attwalment għaddejjin jew li huma 
previsti u li t-tisħiħ tagħha intalab għal diversi drabi mill-Parlament; jenfasizza, f'dan il-
kuntest, is-setgħa tal-Parlament Ewropew fil-proċedura baġitarja tal-Unjoni Ewropea;

7. Iqis li l-istruttura istituzzjonali proposta mill-PB:UgħM, speċifikament il-kopresidenza, is-
samit ta' darbtejn fis-sena, il-kumitat permanenti konġunt, il-laqgħat tal-uffiċjali għolja u 
l-implimentazzjoni ta' segretarjat komuni, tikkontribwixxi biex terġa' tibbilanċja r-
responsabilitajiet fi ħdan is-sħubija; qed jistenna, f'dan ir-rigward, id-deċiżjonijiet adottati 
mill-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi membri tal-Unjoni għall-Mediterran waqt 
l-ewwel laqgħa tagħhom, prevista fit-3 ta' Novembru 2008;

8. Jitlob li fid-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-modalitajiet tal-implimentazzjoni istituzzjonali 
ta' din l-inizjattiva, jiġu kkunsidrati l-irwol tal-Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja 
u dak tal-Parlament Ewropew;

9. Jilqa' l-fatt li l-Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja ġiet rikonoxxuta bħala 
espressjoni parlamentari leġittima tal-PB:UgħM; jitlob li jissaħħaħ l-irwol tagħha permezz 
tad-dritt ta' proposta u ta' evalwazzjoni tal-istrateġiji ta' integrazzjoni ekonomika u 
territorjali u tal-proġetti u permezz tal-possibilità li jitressqu rakkomandazzjonijiet għal-
laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin;

10. Josserva li ċertu pajjiżi li qed jieħdu sehem fil-PB:UgħM ma jiffurmawx parti mis-sħubija 
Ewro-Mediterranja; jistieden f'dan ir-rigward lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
kollha li qed jieħdu sehem fil-PB:UgħM biex jimplimentaw qafas koerenti ta' 
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relazzjonijiet waqt li jiġi speċifikat li l-UgħM tirrapreżenta artikulazzjoni tas-sħubija, 
finalizzata għall-integrazzjoni ekonomika u territorjali bejn il-pajjiżi tal-baġir Mediterran;

11. Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-politika Ewro-Mediterranja kollha tiġi riveduta fil-fond, waqt li 
tissaħħilha d-dimensjoni politika u l-kożvilupp, u jfakkar li, f'kull każ, l-inizjattiva 
PB:UgħM ma ddgħajjifx il-prospettiva ta' din il-politika, prospettiva li hi aktar wiesgħa;

12. Iqis li l-problemi tal-paċi u s-sigurtà, id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u anke tal-
koperazzjoni kulturali, għandhom jiġu affrontati mill-perspettiva Ewro-Mediterranja; 
itenni li l-Unjoni għall-Mediterran tikkostitwixxi artikulazzjoni ta' din il-perspettiva bl-
iskop li jiġu affrontati l-problemi ta' territorji, infrastrutturi u ambjent, permezz ta' pjani 
strateġiċi u proġetti speċifiċi;

13. Jittama li t-tisħiħ tar-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji jikkontribwixxi biex jilħaq il-qofol 
tiegħu l-proġett għall-ħolqien ta' spazju ta' paċi u prosperità; jenfasizza li l-unika mod kif 
jintlaħaq dan l-objettiv hu permezz ta' soluzzjoni negozjata tal-kunflitti f'dan ir-reġjun; 
jenfasizza li hu urġenti li tiġi adottata dottrina tas-sigurtà maqsuma mal-pajjiżi Għarab, 
inklużi dawk tal-Golf, u mal-pajjiżi Mediterranji kollha;

14. Itenni l-importanza tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; jixtieq li 
jiġu evalwati r-riżultati li nkisbu s'issa u kemm huma xierqa l-istrumenti implimentati fil-
qafas tas-sħubija, anke meta mqabbla ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra bħall-
Kunsill tal-Ewropa;

15. Juri t-tħassib tiegħu quddiem ix-xejra li tiddomina fl-Istati Membri, li qed jagħtu 
importanza lil viżjoni ta' sigurtà tal-politiki Mediterranji u, speċifikament, tal-immaniġġjar 
tal-fenomenu tal-immigrazzjoni;

16. Jikkunsidra li hu essenzjali li jitwettqu objettivi konkreti u tanġibbli fil-qasam soċjali; 
ifakkar f'dan ir-rigward li l-objettiv ta' żona ta' skambju ħieles ma jistax jiġi evalwat biss 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp ekonomiku, imma fuq kollox f'termini ta' ħolqien ta' 
impjiegi; ifakkar li l-qgħad fost iż-żgħażagħ u n-nisa jikkostitwixxi l-emerġenza soċjali 
ewlenija fil-pajjiżi Mediterranji;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti ta’ l-Istati Membri, u lill-gvernijiet u 
l-parlamenti tal-pajjiżi sħab kollha.
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