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- Konklużjonijiet tal-Kunsill

Id-delegazzjonijiet isibu fl-Anness il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika Ewropea tal-

Viċinat, kif adottati mill-Kunsill (Affarijiet Barranin) fl-20 ta' Ġunju 2011.
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ANNESS

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat

1. Filwaqt li jilqa' l-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni Konġunta dwar risposti ġodda għal 

Viċinat fi trasformazzjoni tal-25 ta' Mejju 2011, il-Kunsill jirringrazzja lir-Rappreżentant 

Għoli u lill-Kummissjoni għal dan ir-rispons għall-istedina tiegħu tas-26 ta' Lulju 2010 biex 

tinbeda riflessjoni dwar l-implimentazzjoni futura tal-PEV. Il-Kunsill jilqa' wkoll il-

konsultazzjonijiet li kienu saru bil-ħsieb tal-Komunikazzjoni Konġunta.

2. L-approċċ il-ġdid tal-UE ser ikun ibbażat fuq responsabbiltà reċiproka u impenn kondiviż 

għall-valuri universali tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-

libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt. Is-sħubija bejn l-UE u kull wieħed mill-ġirien 

tagħha ser tirrifletti l-ħtiġijiet, il-kapaċitajiet u l-objettivi ta' riforma tagħhom. Ser tkun 

ibbażata fuq sjieda konġunta u differenzjazzjoni. Sħubija bħal din tista' twassal lil dawk il-

pajjiżi li huma lesti u li huma kapaċi biex jimxu aktar lejn assoċjazzjoni politika aktar mill-

qrib u integrazzjoni ekonomika progressiva fis-Suq Intern tal-UE. Il-Pjanijiet ta' Azzjoni u d-

dokumenti ekwivalenti ser jintużaw b'mod aktar effettiv billi jsir fokus fuq numru limitat ta' 

prijoritajiet b'sekwenzi aktar ċara ta' azzjonijiet, li jinkorporaw objettivi aktar ċari u punti ta' 

riferiment aktar preċiżi, u jiġu segwiti minn tmexxija politika aktar mill-qrib. Dan ser jgħin 

lill-imsieħba biex jipprijoritizzaw ir-riformi u ser jippermetti rabtiet aħjar tal-objettivi tal-

politika u l-ipprogrammar tal-assistenza.
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3. Il-Kunsill jaqbel dwar il-ħtieġa li jiġi pprovdut aktar appoġġ lil sħab li huma impenjati fil-bini 

ta' demokrazija profonda u sostenibbli, biex jiġi appoġġat żvilupp ekonomiku inklużiv u biex 

jissaħħu kemm id-dimensjoni tal-Lvant kif ukoll dik tal-Punent fil-PEV, partikolarment fl-

oqsma tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt. Huwa jissottolinja li 

kooperazzjoni politika aktar b'saħħitha, integrazzjoni ekonomika aktar mill-qrib u appoġġ 

miżjud tal-UE, ser jiddependu fuq il-progress lejn ir-riformi. Dan ser jiġu mfassla skont il-

ħtiġijiet tal-imsieħba li jinsabu lesti li jgħaddu mir-riformi u li jikkooperaw b'mod effettiv 

mal-UE fl-oqsma rilevanti kollha, u jistgħu jiġu kkunsidrati mill-ġdid fejn ir-riforma ma 

sseħx. Dawn il-prinċipji ser jiġu applikati b'mod ugwali għall-imsieħba kollha tal-PEV. Il-

Kunsill jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex ifasslu l-mekkaniżmi u l-

istrumenti adatti li ser jgħinu fit-twettiq ta' dawn l-objettivi.

4. Il-Kunsill jilqa' l-enfasi li saret fil-Komunikazzjoni Konġunta dwar sħubija ma' soċjetajiet.

Huwa jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex jippreżentaw proposti 

konkreti b'appoġġ għal soċjetà ċivili, inkluż Dotazzjoni Ewropea għal Faċilità għad-

Demokrazjia u s-Soċjetà Ċivili, biex jiġu żviluppati mezzi ġodda għall-UE biex tappoġa l-

iżvilupp u l-funzjonament ta' demokrazija profonda u sostenibbli fil-pajjiżi tal-viċinat, 

b'koerenza sħiħa mal-istrumenti u l-istrutturi eżistenti.
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5. Waqt li jirrikonoxxi l-benefiċċji ekonomiċi tat-titjib tal-kummerċ f'oġġetti u servizzi, il-

potenzjal għal flussi ta' investiment miżjuda u l-importanza ta' integrazzjoni ekonomika 

progressiva mas-Suq Intern tal-UE, il-Kunsill jappoġġa lill-UE biex tkompli ssegwi tali 

integrazzjoni permezz tal-istabbiliment ta' Żoni ta' Kummerċ Ħieles Profondi u Komprensivi 

(DCFTA) ma' sħab tal-PEV, kif propost fil-Komunikazzjoni Konġunta, hekk kif jiġu 

ssodisfati l-kondizzjonijiet. It-tnedija ta' negozjati dwar id-DCFTA teħtieġ sħubija mad-WTO 

u tħejjija bir-reqqa bbażata fuq ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin. Il-Kunsill jistenna progress 

rapidu fin-negozjati li għaddejjin dwar id-DCFTA mal-Ukraina u jinnota l-progress tajjeb li 

sar minn uħud mis-sħab tal-Lvant l-oħra lejn l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

ewlenin. Huwa jilqa' l-adozzjoni llum tad-direttivi ta' negozjar ta' DCFTA mar-Repubblika 

tal-Moldova. Fir-rigward tan-Nofsinhar tal-Mediterran, il-Kunsill jinkoraġġixxi inizjattivi 

immirati lejn it-tisħiħ tar-relazzjonijiet kummerċjali u tal-investiment ma' sħab li huma 

impenjati f'riformi demokratiċi u ekonomiċi. Għal dan il-għan, il-Kunsill jistieden lill-

Kummissjoni biex tippreżenta rakkomandazzjonijiet għal direttivi ta' negozjar għal DCFTA 

ma' sħab magħżula tan-Nofsinhar tal-Mediterran. Il-Kunsill jaqbel li fil-kuntest ta' negozjati li 

għaddejjin jew dawk futuri, l-UE ser tipprova ttejjeb l-opportunitajiet tal-aċċess għas-suq 

inkluż, fejn adatt, billi testendi l-konċessjonijiet tal-kummerċ, filwaqt li tieħu kont taċ-

ċirkostanzi partikolari ta' kull pajjiż sħab.

6. Il-mobbiltà ġestita tajjeb tal-individwi hija kruċjali għal fehim reċiproku, rabtiet tan-negozju u 

tkabbir ekonomiku kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi sħab. Filwaqt li jfakkar fid-Dikjarazzjoni 

tal-Kunsill Ewropew tal-11 ta' Marzu 2011 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ġustizzja u 

Affarijiet Interni tad-9 ta' Ġunju 2011, il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli u 

tintensifika l-ħidma mas-sħab f'dan il-qasam abbażi tal-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni.

L-UE ser tħejjiji t-tnedija ta' negozjati għal Sħubiji għall-Mobbiltà mal-Marokk, it-Tuneżija u 

l-Eġittu, bħala l-ewwel grupp, kif propost mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tal-

25 ta' Mejju 2011. L-UE ser tipprova tuża kompletament il-potenzjal tal-Kodiċi tal-UE dwar 

il-Viżi għal vjaġġaturi bona fide bejn l-UE u s-sħab kollha. F'konformità mal-Konklużjonijiet 

tal-Kunsill ĠAI tad-9 u l-10 ta' Ġunju, l-UE ser tikkunsidra t-tnedija, skont il-każ, ftehimiet ta' 

riammissjoni u ta' faċilitazzjoni tal-viża mal-imsieħba tan-Nofsinhar u l-impenn tal-UE ser 

jiddependi inter alia minn kooperazzjoni effettiva kontra l-immigrazzjoni illegali inkluż ir-

riammissjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri
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Waqt li jfakkar fil-konklużjonijiet tiegħu dwar is-Sħubija tal-Lvant tal-25 ta' Ottubru 2010, l-

UE ser tipprova tikkonkludi negozjati għal Sħubija għall-Mobbiltà mal-Armenja u ser 

tipprova wkoll tniedi negozjati dwar ftehimiet dwar il-faċilitazzjoni tal-viża b'mod parallel 

ma' ftehimiet ta' riammissjoni mal-Bjelorussja, għall-benefiċċju tal-popolazzjoni inġenerali, 

kif ukoll mal-Armenja u l-Azerbajġan. Il-Kunsill jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet dwar il-

faċilitazzjoni tal-viża u dwar ir-riammissjoni mal-Ġeorġja. Il-Kunsill jilqa' l-preżentazzjoni 

tar-rapporti ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni dwar il-

Liberalizzazzjoni tal-Viża tal-Ukraina u r-Repubblika ta' Moldova, li jistgħu jserva bħala 

mudelli utli wkoll għas-sħab l-oħra tal-Lvant, waqt li jittieħed kont tal-ispeċifiċità u l-progress 

ta' kull pajjiż, f'konformità mad-dikjarazzjoni ta' Praga u l-Konklużjonijiet sussegwenti tal-

Kunsill.

7. Il-Kunsill jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex timplimenta l-proposti 

tal-Komunikazzjoni rigward il-kooperazzjoni tas-settur f'kooperazzjoni mill-qrib ma' 

inizjattivi oħra eżistenti fil-viċinat. L-UE ser tiffaċilita wkoll il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi sħab 

fi programmi u aġenziji tal-UE.

8. Ser tiġi deċiża żieda sinifikanti fl-appoġġ finanzjarju sa EUR 1.242 biljun biex jiġu indirizzati 

l-ħtiġijiet urġenti u biex ikun hemm rispons għall-isfidi l-ġodda u l-bidliet li qed iseħħu fil-

Viċinat, f'konformità mal-proċeduri baġitarji normali, u mingħajr preġudizzju b'mod 

partikolari għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Il-Kunsill jistenna b'interess proposta mill-

Kummissjoni lill-awtorità baġitarja f'dak ir-rigward. Tali riżorsi ser jiġu allokati b'kont meħud 

b'mod sħiħ tal-ħtiġijiet tal-pajjiżi msieħba, ir-rieda tagħhom li jipparteċipaw f'riformi u l-

progress tagħhom lejn demokrazija profonda u sostenibbli kif definit fil-Komunikazzjoni. Il-

Kunsill jitlob lill-Kummissjoni biex, f'rabta mal-BEI, tikkonsidra kif l-operazzjonijiet ta' 

kapital ta' riskju jistgħu jiġu msaħħa fil-viċinat, u b'kont meħud tal-ġestjoni baġitarja soda. Il-

Kunsill jissottolinja wkoll il-ħtieġa li jiġu prijoritizzati mill-ġdid ir-riżorsi eżistenti u jafferma 

mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għaż-żieda fis-self mill-BEI. Il-Kunsill jafferma mill-ġdid l-appoġġ 

tiegħu għall-estesjoni taż-żona tal-operazzjonijiet tal-BERŻ għal dawk l-imsieħba tan-

Nofsinhar li huma impenjati fi transizzjoni demokratika u jappella lil donaturi oħra kbar u lill-

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali biex jikktonribwixxu għal dan l-isforz. 
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9. Fil-kuntest tal-approċċ imsaħħaħ għall-PEV, il-Kunsill jistenna b'interess proposta mill-

Kummissjoni biex jiġi stabbilit taħt il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss Strument Ewropew 

ta' Viċinat ġdid li hu bbażat fuq programm simplifikat, hu dejjem aktar immexxi mill-politika 

u li jipprevedi differenzjazzjoni akbar abbażi ta' approċċ "aktar għal aktar", li jinkludi l-

flessibbiltà biex ikun jista' jsir immirar akbar tar-riżorsi f'konformità mal-prestazzjoni u l-

ħtiġijiet ta' riforma u ser jirriflettu l-livell il-ġdid ta' ambizzjoni tal-politika. L-istrument il-

ġdid ser jappoġġa wkoll il-kooperazzjoni reġjonali u l-Kooperazzjoni Transkonfinali fuq il-

fruntieri esterni tal-UE u f'dan ir-rigward il-Kunsill jissottolinja wkoll l-importanza ta' 

mekkaniżmi flessibbli għal implimentazzjoni effettiva. Il-Kunsill ser jerġa' lura għal dawn il-

kwistjonijiet fil-kuntest tad-diskussjonijiet dwar il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.

10. Il-Kunsill jistenna b'interess is-Summit dwar is-Sħubija tal-Lvant ġewwa Varsavja fid-29-30 

ta' Settembru 2011 bil-ħsieb li jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-imsieħba tal-Lvant. Is-

Sħubija tal-Lvant tfittex li taċċellera l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika kif 

stabbilit fid-Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit ta' Praga dwar is-Sħubija tal-Lvant tas-7 ta' 

Mejju 2009, abbażi tal-prinċipji kondiviżi tal-libertà, id-demokrazija, ir-rispett tad-drittijiet 

tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt. L-Istati Membri tal-Unjoni 

Ewropea kollha jaderixxu ma' dawn il-valuri. Il-Kunsill jirrikonoxxi l-aspirazzjonijiet 

Ewropej u l-għażla Ewropea ta' xi msieħba. Il-Kunsill jistieden ukoll lir-Rappreżentant Għoli 

u lill-Kummissjoni biex jipproponu pjan direzzjonali biex tiġi ġwidata l-implimentazzjoni 

ulterjuri tas-Sħubija tal-Lvant, bl-użu tar-riżultati tas-Summit u b'kont meħud tal-

implimentazzjoni ulterjuri ta' inizjattivi ewlenin u proġetti konkreti, u inklużi proposti dwar 

kif għandha tissaħħaħ l-kooperazzjoni reġjonali.

11. Il-Kunsill jissottolijna l-importanza tal-Unjoni għall-Mediterran (UgħM), li jikkomplimenta r-

relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u l-imsieħba tan-Nofsinhar u li għandha tiġi msaħħa biex 

torganizza kooperazzjoni reġjonali effettiva u orjentata lejn ir-riżultati permezz ta' proġetti 

konkreti. Il-Kunsill jilqa' n-nomina tas-Sur Youssef Amrani bħala Segretarju Ġenerali tas-

Segreterjat tal-UgħM. Il-Kunsill itenni l-appoġġ tiegħu għas-Segretarjat tal-UgħM għandu 

jopera bħala katalist biex l-istati, il-BEI, l-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali u s-settur 

privat jinġiebu flimkien madwar proġetti ekonomiċi konkreti ta' importanza strateġika u biex 

jiġġeneraw l-impjiegi, l-innovazzjoni u t-tkabbir madwar ir-reġjun kollu.
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12. Il-PEV ser ikollha tilħaq l-isfidi l-ġodda fil-Viċinat tan-Nofsinhar. It-trasizzjonijiet jistgħu 

jkunu twal u diffiċli, madankollu il-Kunsill jissottolinja l-impenn qawwi tal-UE u l-Istati 

Membri biex jakkumpanjaw u jappoġġaw sforzi konkreti tal-gvernijiet impenjati b'mod 

ġenwin f'riformi politiċi u ekonomiċi, kif ukoll is-soċjetajiet ċivili. F'dan ir-rigward, il-Kunsill 

jinkoraġġixxi lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-implimentazzjoni 

kurrenti tal-Komunikazzjoni tat-8 ta' Marzu dwar Sħubija għad-demokrazija u prosperità 

kondiviża man-Nofsinhar tal-Mediterran, f'konformità mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew, tieħu kont tal-approċċ il-ġdid stabbilit fir-rispons il-ġdid għal Viċinat li qed 

jinbidel. Il-Kunsill jilqa' l-istabbiliment tat-Task Force għan-Nofsinhar tal-Mediterran mir-

Rappreżentant Għoli li ser issaħħaħ l-isforzi tal-UE biex jitrawwem appoġġ internazzjonali 

koerenti għat-tisħiħ tad-demokrazija u l-iżviluppp ekonomiku inklussiv fir-reġjun tal-

Mediterran. Huwa jilqa' wkoll il-proposta tar-Rappreżentant Għoli għal RSUE għar-reġjun 

tan-Nofsinhar tal-Mediterran u jenfasizza li r-RSUE għandu jibda l-ħidma tiegħu malajr 

kemm jista' jkun. Il-Kunsill jilqa' s-Sħubija Deauville u l-appoġġ tal-G8 għall-pajjiżi li jinsabu 

fi transizzjoni demokratika.

13. Il-Kunsill jinkoraġġixxi lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex jaħtfu l-

opportunitajiet mogħtija mit-Trattat ta' Lisbona biex jissaħħaħ l-involviment tal-UE fir-

riżoluzzjoni tal-konflitti mtawwla, waqt li jittieħed kont tal-formats eżistenti, u jkomplu bl-

isforzi konġunti għat-tisħiħ tas-sigurtà reġjonali fil-Viċinat tagħna, bl-użu konġunt tal-Politika 

Estera u ta' Sigurtà Komuni u ta' strumenti oħra tal-UE. Huwa jappella lill-Pajjiżi Msieħba 

biex isaħħu l-isforzi tagħhom biex jirriżolvu konflitti u jużaw l-appoġġ tal-UE bl-aħjar mod.

14. Il-Kunsill jaqbel li l-Istati Membri għandhom jikkomplmentaw u jirrinfurzaw l-appoġġ tal-UE 

fil-kuntest tal-Politika Ewropea tal-Viċinat bi programmi ta' appoġġ nazzjonali, waqt li 

jiżguraw il-koordinazzjoni mill-qrib. Huwa jinkoraġġixxi wkoll lill-Kummissjoni Ewropea 

biex tintensifika l-koordinazzjoni ma' donaturi u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 

oħra.

15. Il-Kunsill jistenna b'interess l-implimentazzjoni tar-rispons il-ġdid għal Viċinat li qed jinbidel 

u jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kummissjoni biex jagħtu rapport fl-2012.

_______________


