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QABLU DWAR ID-DISPOŻIZZJONIJIET LI ĠEJJIN:

EMENDI GĦAT-TRATTAT DWAR L-UNJONI EWROPEA U GĦAT-TRATTAT LI
JISTABBILIXXI L-KOMUNITÀ EWROPEA
Artikolu 1
It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea għandu jiġi emendat skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.

PREAMBOLU
1)

Il-preambolu għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

it-test li ġej għandu jiddaħħal bħala t-tieni premessa:
“ISPIRATI mill-wirt kulturali, religjuż u umanista ta' l-Ewropa, li minnu żviluppaw ilvaluri universali tad-drittijiet invjolabbli u inaljenabbli tal-bniedem, kif ukoll il-libertà, iddemokrazija, l-ugwaljanza, u l-istat tad-dritt;”;

b)

Fis-Seba' premessa li ssir it-tmien premessa, il-kliem “ta' dan it-Trattat” għandhom jiġu
ssostitwiti bi “ta' dan it-Trattat u tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea,”;

ċ)

Fil-ħdax-il-premessa li ssir it-tnax-il premessa, il-kliem “ta' dan it-Trattat” għandhom jiġu
ssostitwiti bi “ta' dan it-Trattat u tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea,”;

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI
2)

L-ewwel Artikolu għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

il-frażi li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar ta' l-ewwel subparagrafu:
“... li lilha l-Istati Membri jagħtu kompetenzi biex jiksbu għanijiet li għandhom komuni
bejniethom.”;

b)

it-tielet subparagrafu għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“L-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq dan it-Trattat u fuq it-Trattat dwar il-Funzjonament
ta' l-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejħa ‘it-Trattati’). Dawn iż-żewġ Trattati
għandu jkollhom l-istess valur legali. L-Unjoni għandha tissostitwixxi u tkun is-suċċessur
tal-Komunità Ewropea.”
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Għandu jiddaħħal Artikolu 1a:
“Artikolu 1a
L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, iddemokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi ddrittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati
Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-non-diskriminazzjoni, it-tolleranza, ilġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.”

4)

L-Artikolu 2għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 2
1.
Il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontinwa. Il-mira ta' l-Unjoni hija li tippromwovi
l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha.
2.
L-Unjoni għandha toffri liċ-ċittadini tagħha spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
mingħajr fruntieri interni, li fih il-moviment liberu tal-persuni jkun assigurat flimkien ma'
miżuri xierqa f'dak li jirrigwarda l-kontrolli tal-fruntieri esterni, l-asil, l-immigrazzjoni kif ukoll
il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontriha.
3.
L-Unjoni għandha tistabbilixxi suq intern. Hija għandha taħdem għall-iżvilupp
sostenibbli ta' l-Ewropa mibni fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-prezzijiet,
ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta' mpjieg
u progress soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni u ta' titjib tal-kwalità ta' l-ambjent. Hija għandha
tippromwovi l-iżvilupp xjentifiku u teknoloġiku.
Hija għandha tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, u tippromwovi lġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn ilġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.
Hija għandha tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u s-solidarjetà bejn lIstati Membri.
Hija għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha
tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew.
4.
L-Unjoni għandha tistabbilixxi unjoni ekonomika u monetarja li l-munita tagħha tkun leuro.
5.
Fir-relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja, l-Unjoni għandha tafferma u tippromwovi
l-valuri u l-interessi tagħha u tikkontribwixxi għall-protezzjoni taċ-ċittadini tagħha. Hija
għandha tikkontribwixxi għall-paċi, is-sigurtà, l-iżvilupp sostenibbli tal-pjaneta, is-solidarjetà
u r-rispett reċiproku bejn il-popli, il-kummerċ liberu u ġust, il-qerda tal-faqar u l-protezzjoni
tad-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari dawk tat-tfal, kif ukoll għar-rispett sħiħ u għalliżvilupp tad-dritt internazzjonali, partikolarment ir-rispett għall-prinċipji tal-Karta tanNazzjonijiet Uniti.
6.
L-Unjoni għandha tfittex li tikseb l-objettivi tagħha b'mezzi xierqa, skond il-kompetenzi
mogħtija lilha mit-Trattati.”
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L-Artikolu 3 għandu jiġi rrevokat, u jiddaħħal l-Artikolu 3a li ġej:
“Artikolu 3a
1.
Skond l-Artikolu 3b, il-kompetenzi kollha li m'humiex mogħtija mit-Trattati lill-Unjoni
jibqgħu għand l-Istati Membri.
2.
L-Unjoni għandha tirrispetta l-ugwaljanza ta' l-Istati Membri quddiem it-Trattati kif
ukoll l-identità nazzjonali tagħhom, inerenti fl-istrutturi politiċi u kostituzzjonali, fundamentali
tagħhom, inkluża l-awtonomija lokali u reġjonali. Hija għandha tirrispetta l-funzjonijiet Statali
essenzjali tagħhom, inkluż dawk li jassiguraw l-integrità territorjali ta' l-Istat, iż-żamma ta' lordni pubbliku u l-protezzjoni tas-sigurtà nazzjonali. B'mod partikolari, is-sigurtà nazzjonali
tibqa' r-responsabbiltà unika ta' kull Stat Membru.
3.
Skond il-prinċipju tal-kooperazzjoni leali, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, f'rispett
reċiproku sħiħ, jgħinu lil xulxin fit-twettiq tal-kompiti li joħorġu mit-Trattati.
L-Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura ġenerali jew partikolari xierqa sabiex jassiguraw
li l-obbligi li joħorġu mit-Trattati jew li jirriżultaw mill-atti ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni
jitwettqu.
L-Istati Membri għandhom jgħinu lill-Unjoni biex twettaq il-kompiti tagħha u joqogħdu lura
minn kwalunkwe miżura li tista' tqiegħed f' periklu l-kisba ta' l-objettivi ta' l-Unjoni.”

6)

Għandu jiddaħħal Artikolu 3b, li jissostitwixxi l-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea:
“Artikolu 3b
1.
Il-limiti tal-kompetenzi ta' l-Unjoni huma regolati mill-prinċipju ta' l-għoti talkompetenzi. L-eżerċizzju ta' dawn il-kompetenzi huwa regolat mill-prinċipju tas-sussidjarjetà
u l-proporzjonalità.
2.
Skond il-prinċipju ta' l-għoti tal-kompetenzi, l-Unjoni għandha taġixxi biss fil-limiti talkompetenzi mogħtija lilha mill-Istati Membri fit-Trattati sabiex tilħaq l-objettivi stabbiliti minn
dawn it-Trattati. Il-kompetenzi kollha li ma jingħatawx lill-Unjoni fit-Trattati jibqgħu għand lIstati Membri.
3.
Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, fl-oqsma li ma jaqgħux fil-kompetenza esklussiva
tagħha, l-Unjoni għandha taġixxi biss jekk u sa fejn, l-objettivi ta' l-azzjoni prevista ma jkunux
jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali
u lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti ta' l-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar
fil-livell ta' l-Unjoni.
L-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni għandhom japplikaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà skond ilProtokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Il-Parlamenti
nazzjonali għandhom jaraw li l-prinċipju tas-sussidjarjetà jiġi rispettat skond il-proċedura
prevista fil-Protokoll imsemmi.
4.
Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, il-kontenut u l-forma ta' l-azzjoni ta' l-Unjoni
m'għandhomx jeċċedu dak li jkun meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi tat-Trattati.
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L-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni għandhom japplikaw il-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit
fil-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.”
7)

L-Artikoli 4 u 5 għandhom jiġu revokati.

8)

L-Artikolu 6 għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 6
1.
L-Unjoni tirrikonoxxi d-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Diċembru 2000, kif adattata fit-12 ta' Diċembru
2007 ġo Strasburgu, li għandu jkollha l-istess valur legali bħat-Trattati.
Id-dispożizzjonijiet ta' din il-Karta m'għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi ta' lUnjoni kif definiti mit-Trattati.
Id-drittijiet, il-libertajiet u l-prinċipji dikjarati fil-Karta għandhom jiġu interpretati skond iddispożizzjonijiet ġenerali tat-Titolu VII tal-Karta li tirregola l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni
tagħha u b'kont debitu meħud ta' l-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-Karta, li jindikaw is-sorsi ta'
dawk id-dispożizzjonijiet.
2.
L-Unjoni għandha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet
tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. Din l-adeżjoni m'għandhiex taffettwa l-kompetenzi ta'
l-Unjoni kif definiti mit-Trattati.
3.
Id-drittijiet fundamentali, kif iggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet
kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, għandhom jagħmlu parti mill-prinċipji ġenerali
tad-dritt ta' l-Unjoni.”

9)

L-Artikolu 7 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-Artikolu kollu, il-kelma “kunsens” għanda tiġi sostiwita b' “approvazzjoni”, ir-referenza
għall-ksur tal-“prinċipji msemmijin fl-Artikolu 6(1),” għandha tiġi sostitwita b'referenza
għall-ksur tal-“valuri msemmija fl-Artikolu 1a” u l-kliem “ta' dan it-Trattat” għandhom
jiġu ssostitwiti bi “tat-Trattati” u l-kelma “Kummissjoni” għandha tiġi sostitwita b'
“Kummissjoni Ewropea”;

b)

fl-ewwel paragrafu, l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza, il-parti finali tas-sentenza
“... u għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet xierqa lil dak l-Istat” għandha titħassar; flaħħar sentenza, il-parti finali tas-sentenza“... u, skond l-istess proċedura, jista' jqabbad
persuni indipendenti biex jissottomettu fi żmien raġonevoli rapport dwar is-sitwazzjoni
fl-Istat Membru in kwistjoni” għandha tiġi ssostwita bi “... u jista' jagħmillu
rakkomandazzjonijiet, skond l-istess proċedura.”;

ċ)

fil-paragrafu 2, il-kliem “il-Kunsill f'laqgħa fil-livell tal-Kapijiet ta' l-Istat jew tal-Gvern,
u waqt li jkun jaġixxi b'mod unanimu...” għandhom jiġu ssostitwiti bi “Il-Kunsill Ewropew,
li jaġixxi b'mod unanimu...” u l-kliem “...il-Gvern ta' l-Istat Membru in kwistjoni...”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “...dan l-Istat Membru...”;
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il-paragrafi 5 u 6 għandhom jiġu ssostitwiti bit-test li ġej:
“5.
L-arranġamenti tal-votazzjoni li, għall-fini ta' dan l-Artikolu, japplikaw għallParlament Ewropew, għall-Kunsill Ewropew u għall-Kunsill, huma stabbiliti flArtikolu 309 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.”

10)

L-Artikolu 7a l-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 7a
1.
L-Unjoni għandha tiżviluppa relazzjoni privileġġjata mal-pajjiżi ġirien tagħha, bil-ħsieb
li tistabbilixxi żona ta' prosperità u ta' relazzjonijiet tajbin bejn il-ġirien, ibbażata fuq il-valuri ta'
l-Unjoni u karatterizzata minn relazzjonijiet mill-qrib u paċifiċi li jserrħu fuq il-kooperazzjoni.
2.
Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Unjoni tista' tikkonkludi arranġamenti speċifiċi malpajjiżi kkonċernati. Dawn il-ftehim jistgħu jġibu magħhom drittijiet u obbligi reċiproċi kif ukoll
il-possibbiltà li jittieħdu azzjonijiet flimkien. L-implimentazzjoni tagħhom għandha tkun
soġġetta għal konsultazzjoni perjodika.”

11)

Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu II għandhom ikunu integrati fit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea, hekk kif emendat maż-żmien, li jsir it-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni
Ewropea.

PRINĊIPJI DEMOKRATIĊI
12)

It-Titolu II u l-Artikolu 8 għandhom jiġu ssostitwiti mill-intestatura l-ġdida u mill-artikoli
ġodda 8 sa 8 C li ġejjin:
“TITOLU II
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-PRINĊIPJI DEMOKRATIĊI
Artikolu 8
Fl-attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipju ta' l-ugwaljanza taċċittadini tagħha, li għandhom jingħataw attenzjoni ndaqs mill-istituzzjonijiet, il-korpi u lorgani tagħha. Kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta' Stat Membru hija ċittadina ta'
l-Unjoni. Iċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni għandha tiżdied maċ-ċittadinanza nazzjonali u ma
tissostitwihiex.
Artikolu 8 A
1.

Il-funzjonament ta' l-Unjoni għandu jkun ibbażat fuq id-demokrazija rappreżentattiva.

2.

Fil-livell ta' l-Unjoni, iċ-ċittadini huma rappreżentati direttament fil-Parlament Ewropew.

L-Istati Membri huma rappreżentati fil-Kunsill Ewropew mill-Kap ta' l-Istat jew tal-Gvern
tagħhom u fil-Kunsill mill-gvernijiet tagħhom, li jkunu demokratikament responsabbli kemm
lejn il-Parlamenti nazzjonali tagħhom, kif ukoll lejn iċ-ċittadini tagħhom.
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3.
Kull ċittadin għandu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika ta' l-Unjoni. Iddeċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin.
4.
Il-partiti politiċi fil-livell Ewropew jikkontribwixxu għall-formazzjoni ta' l-għarfien
politiku Ewropew u għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini ta' l-Unjoni.
Artikolu 8 B
1.
L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta' mezzi xierqa, jagħtu liċ-ċittadini u lillassoċjazzjonijiet rappreżentattivi l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament lopinjonijiet tagħhom fl-oqsma ta' azzjoni kollha ta' l-Unjoni.
2.
L-istituzzjonijiet għandhom iżommu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari ma' lassoċjazzjonijiet rappreżentattivi u mas-soċjetà ċivili.
3.
Sabiex tassigura li l-azzjonijiet ta' l-Unjoni jkunu koerenti u trasparenti, il-Kummissjoni
Ewropea għandha tagħmel konsultazzjonijiet wiesgħa mal-partijiet konċernati.
4.
Ċittadini ta' l-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas minn miljun, li jkunu ċittadini
ta' għadd sinifikanti mill-Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-Kummissjoni
Ewropea, fil-qafas tal-kompetenzi mogħtija lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar
il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ att legali ta' l-Unjoni għallimplimentazzjoni tat-Trattati.
Il-proċeduri u l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-preżentazzjoni ta' tali inizjattiva għandhom
ikunu stabbiliti skond l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' lUnjoni Ewropea.
Artikolu 8 Ċ
Il-Parlamenti nazzjonali għandhom jikkontribwixxu attivament għall-funzjonament tajjeb ta' lUnjoni:
a)

billi jinżammu infurmati mill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni u billi jintbagħtulhom l-abbozzi
ta' l-atti leġislattivi ta' l-Unjoni skond il-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali flUnjoni Ewropea;

b)

billi jassiguraw li l-prinċipju tas-sussidjarjetà jiġi rispettat skond il-proċeduri previsti filProtokoll dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità;

ċ)

billi jieħdu sehem, fil-qafas ta' spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, fil-mekkaniżmi ta'
valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-politika ta' l-Unjoni f'dan l-ispazju, skond lArtikolu 61 C tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, u billi jinvolvu
ruħhom fil-monitoraġġ politiku ta' l-Europol u l-valutazzjoni ta' l-attivitajiet ta' l-Eurojust
skond l-Artikoli 69 G u 69 D tat-Trattat imsemmi;

d)

billi jieħdu sehem fil-proċeduri ta' reviżjoni tat-Trattati, skond l-Artikolu 48 ta' dan itTrattat:
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e)

billi jiġu infurmati bl-applikazzjonijiet għall-adeżjoni ma' l-Unjoni, skond l-Artikolu 49 ta'
dan it-Trattat;

f)

billi jieħdu sehem fil-kooperazzjoni interparlamentari bejn il-Parlamenti nazzjonali u malParlament Ewropew, skond il-Protokoll dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni
Ewropea.”

ISTITUZZJONIJIET
13)

Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu III għandhom jiġu rrevokati. It-Titolu III għandu jiġi ssostitwit blintestatura l-ġdida li ġejja:
“TITOLU III
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-ISTITUZZJONIJIET”.

14)

L-Artikolu 9 għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 9
1.
L-Unjoni għandha qafas istituzzjonali maħsub biex jippromwovi l-valuri tagħha, isegwi
l-objettivi tagħha, iservi l-interessi tagħha, dawk taċ-ċittadini tagħha u dawk ta' l-Istati Membri,
kif ukoll sabiex jassigura l-koerenza, l-effiċjenza u l-kontinwità tal-politika u ta' l-azzjonijiet
tagħha.
L-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni huma:
— il-Parlament Ewropew,
— il-Kunsill Ewropew,
— il-Kunsill,
— il-Kummissjoni Ewropea (min hawn 'il quddiem imsejħa l-‘Kummissjoni’),
— il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea,
— il-Bank Ċentrali Ewropew,
— il-Qorti ta' l-Awdituri.
2.
Kull Istituzzjoni għandha taġixxi fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattati,
u skond il-proċeduri, il-kondizzjonijiet u l-finijiet previsti minnhom. L-istituzzjonijiet
għandhom jipprattikaw bejniethom il-kooperazzjoni leali.
3.
Id-dispożizzjonijiet dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u dwar il-Qorti ta' l-Awdituri, kif
ukoll id-dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-istituzzjonijiet l-oħrajn, jinsabu fit-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu assistiti minn
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u minn Kumitat tar-Reġjuni, li jeżerċitaw funzjonijiet
konsultattivi.”
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L-Artikolu 9 A għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 A
1.
Il-Parlament Ewropew għandu, flimkien mal-Kunsill, jeżerċita funzjonijiet leġislattivi
u baġitarji. Huwa għandu jeżerċita funzjonijiet ta' kontroll politiku u ta' konsultazzjoni skond
il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattati. Huwa għandu jeleġġi l-President tal-Kummissjoni.
2.
Il-Parlament Ewropew għandu jkun magħmul minn rappreżentanti taċ-ċittadini ta' lUnjoni. Dawn m'għandhomx jaqbżu l-għadd ta' seba' mija u ħamsin, minbarra l-President. Irrappreżentanza taċ-ċittadini għandha tkun digressivament proporzjonali, b'mhux anqas minn
sitt membri għal kull Stat Membru. Ebda Stat Membru m'għandu jkun allokat aktar minn sitta
u disgħin siġġu.
Il-Kunsill Ewropew għandu jadotta b'unanimità, fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew u blapprovazzjoni tiegħu, deċiżjoni li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew, li
tirrispetta l-prinċipji previsti fl-ewwel subparagrafu.
3.
Il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu eletti għal mandat ta' ħames snin
b'vot universali dirett, liberu u sigriet.
4.
Il-Parlament Ewropew għandu jeleġġi l-President u l-uffiċjali tiegħu minn fost il-membri
tiegħu.”

16)

L-Artikolu 9 B għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 B
1.
Il-Kunsill Ewropew għandu jipprovdi l-Unjoni bl-impetu meħtieġ għall-iżvilupp tagħha
u għandu jiddefinixxi d-direzzjonijiet u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tagħha. Huwa m'għandux
jeżerċita funzjonijiet leġislattivi.
2.
Il-Kunsill Ewropew għandu jikkonsisti mill-Kapijiet ta' l-Istat jew tal-Gvern ta' l-Istati
Membri, flimkien mal-President tiegħu u mal-President tal-Kummissjoni. Ir-Rappreżentant
Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu jipparteċipa fil-ħidma
tiegħu.
3.
Il-Kunsill Ewropew għandu jiltaqa' darbtejn kull sitt xhur, fuq sejħa mill-President tiegħu.
Meta jkun meħtieġ skond l-aġenda, il-membri tal-Kunsill Ewropew jistgħu jiddeċiedu li kull
wieħed ikun assistit minn ministru u, fil-każ tal-President tal-Kummissjoni, minn membru talKummissjoni. Meta s-sitwazzjonitkun teħtieġ, il-President għandu jsejjaħ laqgħa straordinarja
tal-Kunsill Ewropew.
4.
Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew għandhom jittieħdu b'konsensus, ħlief fejn itTrattati jipprovdu mod ieħor.
5.
Il-Kunsill Ewropew għandu jeleġgi l-President tiegħu b'maġġoranza kwalifikata għal
perijodu ta' sentejn u nofs, li jista' jiġġedded darba. F'każijiet ta' impediment jew ta' imġieba
ħażina serja, l-Kunsill Ewropew jista' jtemm il-mandat tiegħu skond l-istess proċedura.
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Il-President tal-Kunsill Ewropew:

a)

għandu jippresjedi u jmexxi 'l quddiem il-ħidma tal-Kunsill Ewropew;

b)

għandu jassigura t-tħejjija u l-kontinwità tal-ħidma tal-Kunsill Ewropew f'kooperazzjoni
mal-President tal-Kummissjoni, u abbażi tal-ħidma tal-Kunsill ta' l-Affarijiet Ġenerali;

ċ)

għandu jaħdem biex jiffaċilita l-koeżjoni u l-konsensus fi ħdan il-Kunsill Ewropew;

d)

għandu jippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew wara kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew.

Il-President tal-Kunsill Ewropew għandu, fil-livell tiegħu u fil-kapaċità tiegħu, jassigura rrappreżentanza esterna ta' l-Unjoni dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-politika barranija u ta'
sigurtà komuni, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tar-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
Il-President tal-Kunsill Ewropew m' għandux ikollu kariga nazzjonali.”
17)

L-Artikolu 9 C għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 C
1.
Il-Kunsill, flimkien mal-Parlament Ewropew, għandu jeżerċita funzjonijiet leġislattivi
u baġitarji. Huwa għandu jeżerċita funzjonijiet ta' tfassil ta' politika u ta' koordinazzjoni skond
il-kondizzjonijiet previsti fit-Trattati.
2.
Il-Kunsill għandu jkun kompost minn rappreżentant ta' kull Stat Membru fil-livell
ministerjali, li jista' jimpenja lill-gvern ta' l-Istat Membru li hu jirrapreżenta u jivvota għalih.
3.
Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill għandhom jittieħdu b'maġġoranza kwalifikata, ħlief fejn itTrattati jipprovdi mod ieħor.
4.
Mill-1 ta' Novembru 2014, il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun definita bħala li
hija daqs mill-inqas 55 % tal-membri tal-Kunsill, li tinkludi mill-inqas ħmistax fosthom u li
tirrappreżenta Stati Membri li flimkien jinkludu mill-inqas 65 % tal-popolazzjoni ta' l-Unjoni.
Minoranza li timblokka għandha tinkludi mill-inqas erba' membri tal-Kunsill, u fin-nuqqas ta'
dan għandu jitqies li ntlaħqet il-maġġoranza kwalifikata.
L-arranġamenti l-oħra li jirregolaw il-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għandhom ikunu
stabbiliti skond l-Artikolu 205(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
5.
Id-dispożizzjonijiet transitorji dwar id-definizzjoni tal-maġġoranza kwalifikata li
għandhom japplikaw sal-31 ta' Ottubru 2014, kif ukoll dawk li ser ikunu applikabbli bejn l1 ta' Novembru 2014 u l-31 ta' Marzu 2017, għandhom ikunu stabbiliti mill-protokoll dwar
id-dispożizzjonijiet transitorji.
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6.
Il-Kunsill jiltaqa' f'formazzjonijiet differenti, li l-lista tagħhom għandha tkun adottata
skond l-Artikolu 201b tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
Il-Kunsill ta' l-Affarijiet Ġenerali għandu jara li jkun hemm konsistenza fil-ħidma talformazzjonijiet differenti tal-Kunsill. Huwa għandu jħejji u jassigura s-segwitu tal-laqgħat talKunsill Ewropew, flimkien mal-President tal-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni.
Il-Kunsill ta' l-Affarijiet Barranin għandu jelabora l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni skond il-linji
gwida strateġiċi stabbiliti mill-Kunsill Ewropew, u jassigura li l-azzjoni ta' l-Unjoni tkun
konsistenti.
7.
Kumitat ta' Rappreżentanti Permanenti tal-Gvernijiet ta' l-Istati Membri għandu jkun
responsabbli biex iħejji l-ħidma tal-Kunsill.
8.
Il-Kunsill għandu jiltaqa' fil-pubbliku meta jiddelibera u jivvota fuq abbozz ta' att
leġislattiv. Għal dan l-għan, kull laqgħa tal-Kunsill għandha tkun maqsuma f'żewġ partijiet, li
jittrattaw rispettivament id-deliberazzjonijiet dwar l-atti legislattivi ta' l-Unjoni u l-attivitajiet
mhux leġislattivi ta' l-Unjoni.
9.
Il-Presidenza tal-formazzjonijiet tal-Kunsill, minbarra dik ta' l-Affarijiet Barranin,
għandha tinżamm mir-rappreżentanti ta' l-Istati Membri fi ħdan il-Kunsill skond sistema ta'
rotazzjoni ndaqs, fil-kondizzjonijiet stabbiliti skond l-Artikolu 201b tat-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.”.
18)

L-Artikolu 9 D għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 D
1.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tippromwovi l-interess ġenerali ta' l-Unjoni u tieħu linizjattivi xierqa għal dan il-għan. Hija għandha tissorvelja l-applikazzjoni tat-Trattati kif ukoll
tal-miżuri adottati mill-Istituzzjonijiet skond dawn it-Trattati. Hija għandha tissorvelja limplimentazzjoni tad-dritt ta' l-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni
Ewropea. Hija għandha teżegwixxi l-baġit u tamministra l-programmi. Għandha teżerċita
funzjonijiet ta' koordinazzjoni, eżekuzzjoni u amministrazzjoni, skond il-kondizzjonijiet
previsti fit-Trattati. Bl-eċċezzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni, u ta' każijiet oħrajn
previsti fit-Trattati, hija għandha tassigura r-rappreżentanza esterna ta' l-Unjoni. Hija għandha
tieħu l-inizjattiva għall-programmazzjoni annwali u pluriennali ta' l-Unjoni biex jintlaħqu
ftehim interistituzzjonali.
2.
L-atti leġislattivi ta' l-Unjoni ma jistgħux jiġu adottati ħlief fuq proposta talKummissjoni, ħlief fejn it-Trattati jipprovdu mod ieħor. L-atti l-oħrajn għandhom jiġu adottati
fuq proposta tal-Kummissjoni meta t-Trattati jipprovdu hekk.
3.

Il-mandat tal-Kummissjoni għandu jkun ta' ħames snin.

Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jintgħażlu abbażi tal-kompetenza ġenerali tagħhom
u ta' l-impenn Ewropew tagħhom u minn fost persuni li ma jkun hemm l-ebda dubju dwar lindipendenza tagħhom.
Il-Kummissjoni għandha twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha b'indipendenza totali. Mingħajr
preġudizzju għall-Artikolu 9E(2), il-membri tal-Kummissjoni la għandhom ifittxu u lanqas
għandhom jaċċettaw istruzzjonijiet minn xi gvern, xi istituzzjoni, korp jew organu. Huma
għandhom iżommu lura minn kull azzjoni li ma tkunx kompatibbli mal-funzjonijiet tagħhom
jew mat-twettiq tal-kompiti tagħhom.
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4.
Il-Kummissjoni maħtura bejn id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u l31 ta' Ottubru 2014, għandha tkun magħmula minn ċittadin wieħed minn kull Stat Membru,
inklużi l-President tagħha u r-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u lPolitika ta' Sigurtà, li għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tagħha.
5.
Mill-1 ta' Novembru 2014, il-Kummissjoni għandha tkun magħmula minn għadd ta'
membri, inklużi l-President tagħha u r-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li jikkorrispondi għal żewġ terzi ta' l-għadd ta' Stati Membri,
sakemm il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'mod unanimu, ma jiddeċidix li jbiddel dan l-għadd.
Il-membri tal-Kummissjoni għandhom jintgħażlu minn fost iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri
skond sistema ta' rotazzjoni strettament indaqs bejn l-Istati Membri li tirrifletti l-firxa
demografika u ġeografika ta' l-Istati Membri kollha. Din is-sistema għandha tkun stabbilita
b'unanimità mill-Kunsill Ewropew skond l-Artikolu 211a tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta'
l-Unjoni Ewropea.
6.

Il-President tal-Kummissjoni għandu:

a)

jistabbilixxi l-linji gwida li fuqhom għandha taħdem il-Kummissjoni;

b)

jiddeċiedi dwar l-organizzazzjoni interna tal-Kummissjoni, biex jassigura l-koerenza, leffiċjenza u l-kolleġġjalità ta' l-azzjoni tagħha;

ċ)

jaħtar Viċi-Presidenti, barra r-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u lPolitika ta' Sigurtà, minn fost il-membri tal-Kummissjoni.

Membru tal-Kummissjoni għandu jirriżenja jekk jiġi mitlub jagħmel hekk mill-President. IrRappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu
jirriżenja, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 9E(1), jekk jiġi mitlub jagħmel hekk millPresident .
7.
Waqt li jitqiesu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u wara konsultazzjonijiet xierqa,
il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'maġgoranza kwalifikata, għandu jipproponi lill-Parlament
Ewropew kandidat għall-funzjoni ta' President tal-Kummissjoni. Dan il-kandidat għandu jkun
elett mill-Parlament Ewropew b'maġgoranza tal-membri tiegħu. Jekk dan ma jiksibx ilmaġġoranza, il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, għandu fi żmien xahar
jipproponi kandidat ġdid li għandu jiġi elett mill-Parlament Ewropew skond l-istess proċedura.
Il-Kunsill, bi ftehim komuni mal-President elett, għandu jadotta l-lista tal-persuni l-oħra li lKunsill jipproponi li jaħtar bħala membri tal-Kummissjoni. Huma għandhom jintgħażlu abbażi
ta' suġġerimenti magħmula mill-Istati Membri, skond il-kriterji previsti fit-tieni subparagrafu
tal-paragrafu 3, u fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5.
Il-President, ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
u l-membri l-oħrajn tal-Kummissjoni għandhom ikunu soġġetti bħala grupp għal vot ta'
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. Abbażi ta' din l-approvazzjoni l-Kummissjoni
għandha tinħatar mill-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata.
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8.
Il-Kummissjoni bħala grupp għandha tkun responsabbli quddiem il-Parlament
Ewropew. Il-Parlament Ewropew jista' jadotta mozzjoni ta' ċensura tal-Kummissjoni skond lArtikolu 201 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. Jekk tali mozzjoni tkun
adottata, il-membri tal-Kummissjoni għandhom jirriżenjaw kollettivament u r-Rappreżentant
Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu jirriżenja millfunzjonijiet li jeżerċita fi ħdan il-Kummissjoni.”
19)

L-Artikolu 9 E l-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 E
1.
Il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, bi ftehim mal-President talKummissjoni, għandu jaħtar ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u lPolitika ta' Sigurtà. Il-Kunsill Ewropew jista' jtemm il-mandat tiegħu bl-istess proċedura.
2.
Ir-Rappreżentant Għoli għandu jmexxi l-politika barranija u ta' sigurtà komuni ta' lUnjoni. Huwa għandu jikkontribwixxi bil-proposti tiegħu għall-iżvilupp ta' din il-politika
u jwettaqha bħala mandatarju tal-Kunsill. L-istess għandu japplika għall-politika ta' sigurtà u ta'
difiża komuni.
3.

Ir-Rappreżentant Għoli jippresjedi l-Kunsill ta' l-Affarijiet Barranin.

4.
Ir-Rappreżentant Għoli għandu jkun wieħed mill-Viċi-Presidenti tal-Kummissjoni. Huwa
għandu jassigura l-koerenza ta' l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni. Huwa għandu jkun responsabbli fi
ħdan il-Kummissjoni għar-responsabbiltajiet tagħha fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni u għallkoordinazzjoni ta' aspetti oħra ta' l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni. Fl-eżerċizzju ta' dawn irresponsabbiltajiet fi ħdan il-Kummissjoni, u għal dawn ir-responsabbiltajiet biss, irRappreżentant Għoli għandu jkun marbut bil-proċeduri li jirregolaw il-funzjonament talKummissjoni sakemm dan ikun kompatibbli mal-paragrafi 2 u 3.”.
20)

L-Artikolu 9 F għandu jiddaħħal:
“Artikolu 9 F
1.
Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea għandha tinkludi l-Qorti tal-Ġustizzja, ilQorti Ġenerali u l-qrati speċjalizzati. Hija għandha tara li d-dritt ikun rispettat flinterpretazzjoni u fl-applikazzjoni tat-Trattati.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-rimedji meħtieġa sabiex jassiguraw protezzjoni legali
effettiva fl-oqsma koperti mid-dritt ta' l-Unjoni.
2.
Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tkun komposta minn imħallef wieħed minn kull Stat
Membru. Għandha tkun assistita minn avukati-ġenerali.
Il-Qorti Ġenerali għandha tinkludi mill-inqas imħallef wieħed minn kull Stat Membru.
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L-imħallfin u l-avukati ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-imħallfin tal-Qorti Ġenerali
għandhom jintgħażlu minn fost persuni li ma jkun hemm l-ebda dubju dwar l-indipendenza
tagħhom u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 223 u 224 tat-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. Huma għandhom jinħatru bi ftehim komuni bejn ilgvernijiet ta' l-Istati Membri għal sitt snin. L-imħallfin u l-avukati ġenerali li l-mandat tagħhom
ikun spiċċa jistgħu jinħatru mill-ġdid.

21)

3.

Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi skond it-Trattati sabiex:

a)

tiddeċiedi dwar rikorsi miġjuba minn Stat Membru, istituzzjoni jew persuni fiżiċi jew
ġuridiċi;

b)

tagħti deċiżjonijiet preliminari, fuq talba tal-qrati nazzjonali, fuq l-interpretazzjoni tad-dritt
ta' l-Unjoni jew fuq il-validità ta' atti adottati mill-istituzzjonijiet;

ċ)

tiddeċiedi f'każijiet oħra kif previst fit-Trattati.”

Id-dispożizzjonijiet tat-Titolu għandhom ikunu integrati fit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea ta' l-Enerġija Atomika, hekk kif emendat maż-żmien.

KOOPERAZZJONI MSAĦĦA
22)

It-titolu IV jirriproduċi l-intestatura tat-Titolu VII, li jsir “DISPOŻIZZJONIJIET DWAR ILKOOPERAZZJONI MSAĦĦA”, u l-Artikoli 27A sa 27 E, l-Artikoli 40 sa 40 B u l-Artikoli 43 sa
45 għandhom jiġu ssostitwiti bl-Artikolu 10 li ġej, li jissostitwixxi wkoll l-Artikoli 11 u 11A
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Dawn l-Artikoli jiġu sostitwiti wkoll millArtikoli 280 A sa 280 I tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, kif jidher flArtikolu 2, punt 278) ta' dan it-Trattat:
“Artikolu 10
1.
L-Istati Membri li jixtiequ jistabbilixxu kooperazzjoni msaħħa bejniethom fil-qafas talkompetenzi mhux esklużivi ta' l-Unjoni jistgħu jagħmlu użu mill-istituzzjonijiet tagħha
u jistgħu jeżerċitaw dawn il-kompetenzi billi japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati
soġġett għal-limiti u skond l-arranġamenti previsti f'dan l-Artikolu, kif ukoll skond lArtikoli 280 A sa 280 I tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
Il-kooperazzjonijiet imsaħħa għandhom jimmiraw sabiex jiffavorixxu l-kisba ta' l-objettivi ta' lUnjoni, sabiex iħarsu l-interessi tagħha u jsaħħu l-proċess ta' integrazzjoni tagħha. Dawn ilkooperazzjonijiet għandhom ikunu miftuħa għall-Istati Membri kollha f'kull ħin, skond lArtikolu 280 C tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
2.
Id-deċiżjoni li tawtorizza l-kooperazzjoni msaħħa għandha tiġi adottata mill-Kunsill
bħala l-aħħar għażla meta jistabbilixxi li l-objettivi ta' dik il-kooperazzjoni ma jistgħux jintlaħqu
fi żmien raġonevoli mill-Unjoni sħiħa, u bil-kondizzjoni li mill-inqas disa' Stati Membri
jipparteċipaw fiha. Il-Kunsill għandu jaġixxi skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 280 D tatTrattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
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3.
Il-membri kollha tal-Kunsill jistgħu jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda lmembri tal-Kunsill li jirrappreżentaw l-Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw f'kooperazzjoni
msaħħa biss jistgħu jivvotaw. L-arranġamenti tal-votazzjoni huma previsti fl-Artikolu 280 E tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
L-atti adottati fil-qafas ta' kooperazzjoni msaħħa għandhom jorbtu biss l-Istati Membri li
jipparteċipaw. M'għandhomx jitqiesu bħala parti mill-acquis li għandu jiġi aċċettat mill-Istati li
huma kandidati għall-adeżjoni ma' l-Unjoni.”
23)

L-intestatura tat-Titolu V għandha tiġi ssostitwita bl-intestatura li ġejja: “DISPOŻIZZJONIJIET
ĠENERALI DWAR L-AZZJONI ESTERNA TA' L-UNJONI U DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI
DWAR IL-POLITIKA BARRANIJA U TA' SIGURTÀ KOMUNI”

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR L-AZZJONI ESTERNA
24)

Il-kapitolu l-ġdid numru 1 u l-Artikoli ġodda 10 A u 10 B li ġejjin għandhom jiddaħħlu:
“KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI DWAR L-AZZJONI ESTERNA TA' L-UNJONI
Artikolu 10 A
1.
L-azzjoni ta' l-Unjoni fix-xena internazzjonali għandha tkun gwidata mill-prinċipji li
ispiraw il-ħolqien, l-iżvilupp u t-tkabbir tagħha u li hija tfittex li tippromwovi fil-bqija tad-dinja:
id-demokrazija, l-Istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u llibertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji ta' l-ugwaljanza u ssolidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u tad-dritt internazzjonali.
L-Unjoni għandha tfittex li tiżviluppa relazzjonijiet u tibni sħubija mal-pajjiżi terzi u ma' lorganizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali jew globali, li jikkondividu l-prinċipji msemmija
fl-ewwel subparagrafu. Hija għandha tippromwovi soluzzjonijiet multilaterali għal problemi
komuni, b'mod partikolari fil-qafas tan-Nazzjonijiet Uniti.
2.
L-Unjoni għandha tiddefinixxi u twettaq politika u azzjonijiet komuni, u għandha
taħdem biex tassigura grad għoli ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-relazzjonijiet
internazzjonali, sabiex:
a)

tissalvagwardja l-valuri, l-interessi fundamentali, is-sigurtà, l-indipendenza u l-integrità
tagħha;

b)

tikkonsolida u tappoġġa d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u lprinċipji tad-dritt internazzjonali;

ċ)

tippreserva l-paċi, tipprevjeni l-kunflitti u ssaħħaħ is-sigurtà internazzjonali skond lgħanijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll skond il-prinċipji ta' l-Att
Finali ta' Helsinki u skond l-objettivi tal-Karta ta' Pariġi, inklużi dawk dwar il-fruntieri
esterni;
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d)

tagħti appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli fuq il-pjan ekonomiku, soċjali u ambjentali talpajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan primarju li jinqered il-faqar;

e)

tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija dinjija, permezz tat-tneħħija
progressiva tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ internazzjonali;

f)

tgħin biex jiġu żviluppati miżuri internazzjonali sabiex tiġi preservata u mtejba l-kwalità
ta' l-ambjent u l-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi naturali globali, sabiex jiġi assigurat liżvilupp sostenibbli;

g)

tgħin lill-popolazzjonijiet, il-pajjiżi u r-reġjuni li jiffaċċjaw diżastri naturali jew ikkaġunati
mill-bniedem; u

h)

tippromwovi sistema internazzjonali bbażata fuq kooperazzjoni multilaterali msaħħa u ttmexxija globali tajba.

3.
L-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipji u tfittex li tilħaq l-objettivi stabbiliti filparagrafi 1 u 2 fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta' l-azzjoni esterna tagħha fl-oqsma differenti
koperti minn dan it-Titolu u mill-ħames parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni
Ewropea, kif ukoll fil-politika l-oħra tagħha fl-aspetti esterni tagħha.
L-Unjoni għandha tara li jkun hemm koerenza bejn l-oqsma differenti ta' l-azzjoni esterna
tagħha u bejn dawn u l-politika l-oħra tagħha. Il-Kunsill u l-Kummissjoni, assistiti mirRappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandhom
jassiguraw dik il-koerenza u għandhom jikkooperaw għal dan il-għan.
Artikolu 10 B
1.
Abbażi tal-prinċipji u l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 10 A, il-Kunsill Ewropew għandu
jidentifika l-interessi u l-objettivi strateġiċi ta' l-Unjoni.
Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar l-interessi u l-objettivi strateġiċi ta' l-Unjoni
għandhom jirrigwardaw il-politika barranija u ta' sigurtà komuni u oqsma oħra ta' azzjoni
esterna ta' l-Unjoni. Dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jikkonċernaw ir-relazzjonijiet ta' l-Unjoni ma'
pajjiż jew reġjun speċifiku jew jista' jkollhom approċċ tematiku. Dawn għandhom jiddefinixxu
d-durata tagħhom, u l-mezzi li għandhom jipprovdu l-Unjoni u l-Istati Membri.
Il-Kunsill Ewropew għandu jaġixxi b'mod unanimu fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill,
adottata minn dan ta' l-aħħar skond l-arranġamenti stabbiliti għal kull qasam. Id-deċiżjonijiet
tal-Kunsill Ewropew għandhom jiġu implimentati skond il-proċeduri previsti fit-Trattati.
2.
Ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għallqasam tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni, u l-Kummissjoni għall-oqsma l-oħra ta'
azzjoni esterna, jistgħu jippreżentaw proposti konġunti lill-Kunsill.”
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POLITIKA BARRANIJA U TA' SIGURTÀ KOMUNI
25)

L-intestaturi li ġejjin għandhom jiddaħħlu:
“KAPITOLU 2
DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR IL-POLITIKA BARRANIJA U TA' SIGURTÀ KOMUNI
TAQSIMA 1
DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI”

26)

L-Artikolu 10 C l-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 10 C
L-azzjoni ta' l-Unjoni fix-xena internazzjonali, skond dan il-kapitolu, għandha tkun gwidata
mill-prinċipji, għandha tfittex li tilħaq l-objettivi u għandha titwettaq skond id-dispożizzjonijiet
ġenerali previsti fil-Kapitolu 1.”

27)

L-Artikolu 11 għandu jiġi emendat kif ġej:
(a)

il-paragrafu 1 għandu jiġi ssostitwit biż-żewġ paragrafi li ġejjin:
“1.
Il-kompetenza ta' l-Unjoni f'materji ta' politika barranija u ta' sigurtà komuni
għandha tkopri l-oqsma kollha tal-politika barranija u l-kwistjonijiet kollha li għandhom
x'jaqsmu mas-sigurtà ta' l-Unjoni, inkluż it-tfassil progressiv ta' politika ta' difiża komuni,
li tista' twassal għal difiża komuni.
Il-politika barranija u ta' sigurtà komuni hija soġġetta għal regoli u proċeduri speċifiċi.
Hija għandha tkun definita u implimentata mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu
b'mod unanimu, ħlief fejn it-Trattati jipprovdu mod ieħor. L-adozzjoni ta' atti leġislattivi
għandha tkun eskluża. Il-politika barranija u ta' sigurtà komuni għandha titwettaq mirRappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u millIstati Membri, skond it-Trattati. Ir-rwoli speċifiċi tal-Parlament Ewropew u talKummissjoni f'dan il-qasam huma definiti mit-Trattati. Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni
Ewropea m'għandhiex ikollha ġurisdizzjoni fir-rigward ta' dawn id-dispożizzjonijiet, ħlief
għall-kompetenza tagħha li tissorvelja l-konformità ma' l-Artikolu 25b ta' dan it-Trattat
u sabiex tikkontrolla l-legalità ta' ċerti deċiżjonijiet previsti fit-tieni subparagrafu ta' lArtikolu 240a tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
2.
Fil-qafas tal-prinċipji u l-objettivi ta' l-azzjoni esterna tagħha, l-Unjoni għandha
tmexxi, tiddefinixxi u timplimenta politika barranija u ta' sigurtà komuni bbażata fuq liżvilupp ta' solidarjetà politika reċiproka bejn l-Istati Membri, fuq l-identifikazzjoni ta'
kwistjonijiet ta' interess ġenerali u t-twettiq ta' konverġenza dejjem akbar ta' l-azzjonijiet
ta' l-Istati Membri.”
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il-paragrafu 2, innumerat mill-ġdid bħala 3, għandu jiġi emendat kif ġej:
(i)

fl-ewwel subparagrafu, il-kliem li ġejjin għandhom jiżdiedu fl-aħħar:
“... u għandhom jirrispettaw l-azzjoni ta' l-Unjoni f'dan il-qasam.”;

(ii)

28)

it-tielet subparagrafu għandu jiġi ssostitwit bi “Il-Kunsill u r-Rappreżentant Għoli
għandhom jassiguraw li dawn il-prinċipji jkunu rispettati.”

L-Artikolu 12 għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 12
L-Unjoni għandha twettaq il-politika barranija u ta' sigurtà komuni billi:
a)

tiddefinixxi l-linji gwida ġenerali;

b)

tadotta deċiżjonijiet li jiddefinixxu:
i)

l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Unjoni;

ii)

il-pożizzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Unjoni;

iii)

l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet previsti fil-punti i) u ii);

u
ċ)

29)

billi ssaħħaħ il-kooperazzjoni sistematika bejn l-Istati Membri fit-twettiq tal-politika
tagħhom.”

L-Artikolu 13 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fil-paragrafu 1, il-kliem “...jiddefinixxi l-prinċipji u l-linji ta' gwida ġenerali...” għandhom
jiġu ssostitwiti bi “... jidentifika l-interessi strateġiċi ta' l-Unjoni, jistabbilixxi l-objettivi
u jiddefinixxi l-linji gwida ġenerali...” u s-sentenza li ġejja għandha tiġi miżjuda: “Huwa
għandu jadotta d-deċiżjonijiet meħtieġa.”; is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied:
“Jekk l-iżviluppi internazzjonali ikunu jeħtieġu dan, il-President tal-Kunsill Ewropew
għandu jsejjaħ laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew sabiex jiddefinixxi l-linji strateġiċi
tal-politika ta' l-Unjoni fir-rigward ta' dawn l-iżviluppi.”

b)

il-paragrafu 2 għandu jitħassar u l-paragrafu 3 għandu jiġi nnumerat mill-ġdid bħala 2. Lewwel subparagrafu għandu jiġi sostitwit bit-test li ġej: “Il-Kunsill għandu jfassal il-politika
barranija u ta' sigurtà komuni u jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għad-definizzjoni u għallimplimentazzjoni ta' din il-politika, abbażi tal-linji gwida ġenerali u l-linji strateġiċi definiti
mill-Kunsill Ewropew.” It-tieni subparagrafu għandu jitħassar. Fit-tielet subparagrafu, li
għandu jsir it-tieni subparagrafu, il-kliem “...għandu jassigura...” għandhom jiġu ssostitwiti
bi “... u r-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
għandhom jassiguraw...”.
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il-paragrafu l-ġdid li ġej għandu jiżdied:
“3.
Il-politika barranija u ta' sigurtà komuni għandha tiġi eżegwita mir-Rappreżentant
Għoli u mill-Istati Membri, bl-użu tar-riżorsi nazzjonali u dawk ta' l-Unjoni.”

30)

L-Artikolu 13a l-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 13a
1.
Ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li
għandu jippresjedi l-Kunsill ta' l-Affarijiet Barranin, għandu jikkontribwixxi permezz talproposti tiegħu għat-tħejjija tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni u għandu jassigura limplimentazzjoni tad-deċiżjonijiet adottati mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill.
2.
Ir-Rappreżentant Għoli għandu jirrappreżenta lill-Unjoni f'materji li għandhom
x'jaqsmu mal-politika barranija u ta' sigurtà komuni. Huwa għandu jmexxi djalogu politiku
ma' partijiet terzi f' isem l-Unjoni u għandu jesprimi l-pożizzjoni ta' l-Unjoni florganizzazzjonijiet internazzjonali u fil-konferenzi internazzjonali.
3.
Fit-twettiq tal-mandat tiegħu, ir-Rappreżentant Għoli għandu jiġi assistit minn Servizz
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Dan is-servizz għandu jaħdem f'kooperazzjoni mas-servizzi
diplomatiċi ta' l-Istati Membri u għandu jkun magħmul minn uffiċjali mid-dipartimenti
rilevanti tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni kif ukoll minn persunal
issekondat mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali. L-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz
Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom jiġu stabbiliti b'deċiżjoni tal-Kunsill. Il-Kunsill
għandu jaġixxi fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli, wara konsultazzjoni mal-Parlament
Ewropew u l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.”

31)

L-Artikolu 14 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-ewwel paragrafu, l-ewwel żewġ sentenzi għandhom jiġu ssostitwiti bis-sentenza li ġejja:
“Meta s-sitwazzjoni internazzjonali teħtieġ azzjoni operattiva mill-Unjoni, l-Kunsill
għandu jadotta d-deċiżjonijiet meħtieġa.”;

b)

Il-paragrafu 2 isir it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, u l-paragrafi li jiġu wara jiġu
numerati mill-ġdidi b'konsegwenza..Fl-ewwel sentenza, il-kliem “...għal azzjoni konġunta,”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “...għal deċiżjoni prevista fil-paragrafu 1” u l-kelma “azzjoni”
għandha tiġi ssostitwita b' “deċiżjoni”. L-aħħar sentenza għandha titħassar;

ċ)

fil-paragrafu 3 li jsir il-paragrafu 2, il-kliem “... l-azzjonijiet konġunti” għandhom jiġu
ssostitwiti bi “... id-deċiżjonijiet previsti fil-paragrafu 1...”;

d)

il-paragrafu 4 attwali għandu jitħassar u konsegwentement il-paragrafi li jsegwu
għandhom jiġu nnumerati mill-ġdid;
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e)

fil-paragrafu 5, innumerat mill-ġdid bħala 3, l-ewwel sentenza, il-kliem “... fuq azzjoni
konġunta, l-informazzjoni għandha tiġi mogħtija kmieni biżżejjed biex tagħti lok,”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “....fuq deċiżjoni prevista fil-paragrafu 1, l-informazzjoni
mill-Istati Membru konċernat għandha tingħata fi żmien li jippermetti...” u l-kelma “għal”
għandha titħassar;

f)

fil-paragrafu 6, innumerat mill-ġdid bħala 4, l-ewwel sentenza, il-kliem “... fin-nuqqas ta'
deċiżjoni tal-Kunsill,” għandhom jiġu ssostitwiti bi “... fin-nuqqas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill
prevista fil-paragrafu 1,” u l-kliem “... ta' azzjoni konġunta” għandhom jiġu ssostitwit bi “...
tad-deċiżjoni msemmija.”;

g)

fil-paragrafu 7, innumerat mill-ġdid bħala 5, fl-ewwel sentenza l-kliem “... azzjoni
konġunta” għandhom jiġu ssostitwiti bi “deċiżjoni prevista f'dan l-Artikolu” u fit-tieni
sentenza l-kliem “ta' l-azzjoni konġunta” għandhom jiġu ssostitwiti bi “tad-deċiżjoni
prevista fil-paragrafu 1”.

32)

Fl-Artikolu 15, il-kliem fil-bidu: “Il-Kunsill għandu jadotta pożizzjonijiet komuni. IlPożizzjonijiet komuni għandhom jiddefinixxu...” għandhom jiġu ssostitwiti bi “Il-Kunsill
għandu jadotta deċiżjonijiet li jiddefinixxu...” u l-aħħar kelma “komuni” għandha tiġi ssostitwita
bi “ta' l-Unjoni”.

33)

Għandu jiddaħħal Artikolu 15a bil-formulazzjoni ta' l-Artikolu 22, bl-emendi li ġejjin:

34)

a)

fil-paragrafu 1, il-kliem “L-Istati Membri jew il-Kummissjoni jistgħu jirreferu lill-Kunsill...”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “Kull Stat Membru, ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għallAffarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, jew ir-Rappreżentant Għoli bl-appoġġ talKummissjoni, jistgħu jirreferu lill-Kunsill...” u l-kliem “....jissottomettu proposti...”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “...jippreżentaw, rispettivament, inizjattivi jew proposti ...”.

b)

fil-paragrafu 2, il-kliem “il-Presidenza” għandhom jiġu ssostitwiti bi “ir-Rappreżentant
Għoli ...” u l-kliem “, jew fuq talba tal-Kummissjoni jew ta' Stat Membru għandha tlaqqa'”,
bi “, jew fuq it-talba ta' Stat Membru, għandu jlaqqa'”.

Għandu jiddaħħal Artikolu 15b bil-formulazzjoni ta' l-Artikolu 23, bl-emendi li ġejjin:
a)

fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej: “Id-deċiżjonijiet
taħt dan it-Titolu għandhom jittieħdu mill-Kunsill Ewropew u mill-Kunsill li jaġixxu
b'mod unanimu, ħlief fil-każijiet fejn dan il-kapitolu jipprovdi mod ieħor. L-adozzjoni ta'
atti leġislattivi għandha tkun eskluża.” u l-aħħar sentenza tat-tieni subparagrafu għandha
tiġi ssostitwita bit-test li ġej: “Jekk il-membri tal-Kunsill li jikkwalifikaw l-astensjoni
tagħhom b'dan il-mod jirrappreżentaw mill-inqas terz ta' l-Istati Membri li jinkludu millinqas terz tal-popolazzjoni ta' l-Unjoni, id-deċiżjoni m'għandhiex tiġi adottata.”;

b)

il-paragrafu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:
i)

l-ewwel inċiż għandu jiġi ssostitwit biż-żewġ inċiżi li ġejjin:
“— meta jadotta deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew pożizzjoni ta' l-Unjoni abbażi
ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-interessi u l-objettivi strateġiċi ta' lUnjoni, kif previst fl-Artikolu 10B(1);
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— meta jadotta deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew pożizzjoni ta' l-Unjoni, fuq
proposta preżentata mir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà wara talba speċifika lilu mill-Kunsill Ewropew
fuq inizjattiva ta' dan stess jew fuq dik tar-Rappreżentant Għoli;”
ii)

fit-tieni inċiż, li sar it-tielet inċiż, il-kliem “...azzjoni konġunta jew pożizzjoni
komuni,” għandhom jiġu ssostitwiti bi “...deċiżjoni li tiddefinixxi azzjoni jew
pożizzjoni ta' l-Unjoni,”;

iii)

fit-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza, il-kelma “importanti” għandha tiġi sostiwita
bi “vitali”; l-aħħar sentenza għandha tiġi ssostitwita bit-test li ġej: “Ir-Rappreżentant
Għoli jfittex, b'konsultazzjoni mill-qrib ma' l-Istat Membru kkonċernat, soluzzjoni
aċċettabbli għal dan ta' l-aħħar. Fin-nuqqas ta' riżultat, il-Kunsill, li jaġixxi
b'maġġoranza kwalifikata, jista' jitlob li l-kwistjoni titressaq quddiem il-Kunsill
Ewropew għal deċiżjoni b'unanimità.”;

iv)

it-tielet subparagrafu għandu jiġi ssostitwit mill-paragrafu 3 l-ġdid li ġej, fejn l-aħħar
subparagrafu għandu jiġi nnumerat mill-ġdid bħala 4 u l-paragrafu 3 għandu jiġi
nnumerat mill-ġdid bħala 5:
“3.
Il-Kunsill Ewropew jista', b'mod unanimu, jadotta deċiżjoni li tipprevedi li lKunsill jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata f'każijiet oħra minbarra dawk previsti filparagrafu 2.”

ċ)

35)

fil-paragrafu nnumerat mill-ġdid bħala 4, il-kliem “Dan il-paragrafu m'għandux japplika...”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “Il-paragrafi 2 u 3 m'għandhomx japplikaw...”.

L-Artikolu 16 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

il-kliem “... jinfurmaw u ...” għandhom jitħassru, il-kelma “il-Kunsill” għandha tiġi
ssostitwita bi “il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill” u l-kliem “...sabiex jassiguraw li l-influwenza
ta' l-Unjoni tkun eżerċitata effettivament kemm jista' jkun possibli permess ta' azzjoni
miftiehma u konverġenti.” għandhom jiġu ssostitwiti bi “...bil-ħsieb li jiddefinixxu approċċ
komuni.”;

b)

it-test li ġej għandu jiżdied wara l-ewwel sentenza: “Qabel ma jieħu azzjoni fix-xena
internazzjonali jew jintrabat b'xi obbligu li jista' jolqot l-interessi ta' l-Unjoni, kull Stat
Membru għandu jikkonsulta ma' l-oħrajn fi ħdan il-Kunsill Ewropew jew il-Kunsill. L-Istati
Membri għandhom jassiguraw, permezz tal-konverġenza ta' l-azzjonijiet tagħhom, li lUnjoni tkun kapaċi li tasserixxi l-interessi u l-valuri tagħha fix-xena internazzjonali. LIstati Membri għandhom juru solidarjetà bejniethom.”;

ċ)

iż-żewġ subparagrafi li ġejjin għandhom jiżdiedu:
“Meta l-Kunsill Ewropew jew il-Kunsill ikun iddefinixxa approċċ komuni ta' l-Unjoni fissens ta' l-ewwel subparagrafu, ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin
u l-Politika ta' Sigurtà u l-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin ta' l-Istati Membri għandhom
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom fil-Kunsill.
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Il-missjonijiet diplomatiċi ta' l-Istati Membri u d-delegazzjonijiet ta' l-Unjoni fil-pajjiżi
terzi u fl-organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom jikkooperaw bejniethom
u għandhom jikkontribwixxu għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' l-approċċ komuni.”
36)

L-Artikolu 17 isir l-Artikolu 28A, bl-emendi tal-punt 49).

37)

L-Artikolu 18 qed jiġi emendat kif ġej:

38)

a)

il-paragrafi 1 sa 4 għandhom jitħassru;

b)

fil-paragrafu 5, li jibqa' mingħajr numru, il-kliem “..., kull meta jħoss li jkun meħtieġ,...”
għandhom jiġu sostiwiti bi “..., fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għallAffarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,...” u s-sentenza li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar:
“Ir-rappreżentant speċjali għandu jwettaq il-mandat tiegħu taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli.”.

L-Artikolu 19 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-ewwel paragrafu, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, il-kliem “...pożizzjonijiet komuni”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “... pożizzjonijiet ta' l-Unjoni” u s-sentenza li ġejja għandha
tiżdied fi tmiem l-ewwel subparagrafu: “Ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu jassigura l-organizzazzjoni ta' din ilkoordinazzjoni.”;

b)

il-paragrafu 2 għandu jiġi emendat kif ġej:
i)

fl-ewwel subparagrafu; il-kliem “Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1 u lArtikolu 14 paragrafu 3,” għandhom jiġu ssostitwiti bi “Skond l-Artikolu 11(3),” u lkliem “, kif ukoll ir-Rappreżentant Għoli,” għandhom jiddaħħlu wara “...iżommu lil
dawn ta' l-aħħar”;

ii)

fit-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza, il-kliem “kif ukoll ir-Rappreżentant Għoli”
għandhom jiddaħħlu wara “... l-Istati Membri l-oħra”; fit-tieni sentenza, il-kelma
“permanenti” għandha titħassar u l-kliem “... fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet
tagħhom, jiżugraw id-difiża tal-pożizzjonijiet u ta'...” għandhom jiġu ssostitwiti bi
“...jiddefendu, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom, il-pożizzjonijiet u...”

iii)

it-tielet subparagrafu l-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Meta l-Unjoni tkun iddefiniet pożizzjoni dwar suġġett li jkun fuq l-aġenda talKunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, dawk l-Istati Membri li huma membri
tiegħu għandhom jitolbu li r-Rappreżentant Għoli jkun mistieden jippreżenta lpożizzjoni ta' l-Unjoni.”
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L-Artikolu 20 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-ewwel subparagrafu, il-kliem “Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni” għandhom jiġu
ssostitwiti bi “delegazzjonijiet ta' l-Unjoni” u l-kliem “...l-pożizzjonijiet komuni u linteressi komuni adottati mill-Kunsill jiġu mħarsa u implimentati.” għandhom jiġu
ssostitwiti bi “d-deċiżjonijiet li jiddefinixxu l-pożizzjonijiet u l-azzjonijiet ta' l-Unjoni
adottati skond dan il-kapitolu jiġu mħarsa u implimentati.”

b)

fit-tieni subparagrafu, il-kliem “...informazzjoni, jagħmlu stimi konġuntement” għandhom
ikunu ssostitwiti bi “...informazzjoni u waqt li jagħmlu evalwazzjonijiet konġunti.” u lparti tas-sentenza “...u jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet
riferiti fl-Artikolu 20 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea” għandha titħassar;

ċ)

għandu jiżdied is-subparagrafu l-ġdid li ġej:
“Huma għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tad-dritt ta' protezzjoni taċċittadini ta' l-Unjoni fit-territorju ta' pajjiżi terzi, kif previst fl-Artikolu 17(2)(c) tat-Trattat
dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, kif ukoll tal-miżuri adottati f'applikazzjoni ta'
l-Artikolu 20 ta' dak it-Trattat.”

40)

L-Artikolu 21 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li
għandu jikkonsulta regolarment mal-Parlament Ewropew dwar l-aspetti prinċipali u lgħażliet fundamentali tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà
u ta' difiża komuni u jinfurmah bl-evoluzzjoni ta' din il-politika. Hu għandu jassigura li lopinjonijiet tal-Parlament Ewropew jiġu kkunsidrati kif dovut. Ir-rappreżentanti speċjali
jistgħu jkunu involuti fl-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament Ewropew.”

b)

fit-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza, il-kliem “lill-Kunsill jew jagħmillu rakkomandazzjonijiet” għandhom jiġu ssostitwiti bi “jew rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill jew lirRappreżentant Għoli.”; fit-tieni sentenza, il-kelma “annwali” għandha tiġi ssostitwita minn
“darbtejn fis-sena” u l-kliem “, inkluża l-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni.” għandhom
jiddaħħlu fl-aħħar.

41)

It-test ta' l-Artikolu 22 għandu jsir l-Artikolu 15a; huwa għandu jiġi emendat kif indikat hawn
fuq fil-punt 33).

42)

It-test ta' l-Artikolu 23 għandu jsir l-Artikolu 15b; huwa għandu jiġi emendat kif indikat hawn
fuq fil-punt 34).

43)

L-Artikolu 24 għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 24
L-Unjoni tista' tikkonkludi ftehim ma' Stat wieħed jew aktar jew ma' organizzazzjonijiet
internazzjonali f'oqsma koperti minn dan il-Kapitolu.”
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l-Artikolu 25 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-ewwel paragrafu, l-ewwel sentenza, ir-referenza għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ewropea għandha tiġi ssostitwita minn referenza għat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' lUnjoni Ewropea u l-kliem “, tar-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin
u l-Politika ta' Sigurtà” għandhom jiddaħħlu wara “... fuq it-talba tal-Kunsill,”; fit-tieni
sentenza il-kliem “...bla preġudizzju għar-responsabilità tal-Presidenza u tal-Kummissjoni”
għandhom jiġu ssostitwiti b' “mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tar-Rappreżentant
Għoli”;

b)

it-test tat-tieni paragrafu għandu jiġi sostitwit bit-test li ġej: “Fil-qafas ta' dan il-Kapitolu, ilKumitat Politiku u ta' Sigurtà għandu jeżerċita, taħt ir-responsabbiltà tal-Kunsill u tarRappreżentant Għoli, il-kontroll politiku u d-direzzjoni strateġika ta' l-operazzjonijiet ta'
maniġġar ta' kriżijiet previsti fl-Artikolu 28B.”

ċ)

fit-tielet paragrafu, il-kliem “bla preġudizzju għall-Artikolu 47” għandhom jitħassru.

L-Artikoli 26 u 27 għandhom jiġu revokati. Għandhom jiddaħlu ż-żewġ Artikoli 25a u 25b li
ġejjin, l-Artikolu 25b jissostitwixxi l-Artikolu 47:
“Artikolu 25a
Skond l-Artikolu 16 B tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea u b'deroga millparagrafu 2 tiegħu, il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi r-regoli li għandhom
x'jaqsmu mal-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-Istati
Membri meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu, u rregoli dwar il-moviment liberu ta' din id-data. Il-ħarsien ta' dawn ir-regoli għandu jkun soġġett
għall-kontroll minn awtoritajiet indipendenti.
Artikolu 25b
L-implimentazzjoni tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni m'għandhiex tolqot lapplikazzjoni tal-proċeduri u l-firxa rispettiva tal-kompetenzi ta' l-istituzzjonijiet stabbiliti
fit-Trattati għall-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' l-Unjoni msemmija fl-Artikoli 2 B sa 2 E tatTrattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
Bl-istess mod, l-implimentazzjoni tal-politika prevista f'dawk l-Artikoli m'għandhiex tolqot lapplikazzjoni tal-proċeduri u l-firxa rispettiva tal-kompetenzi ta' l-istituzzjonijiet stabbiliti fitTrattati għall-eżerċizzju tal-kompetenzi ta' l-Unjoni taħt dan il-Kapitolu.”.

46)

L-Artikoli 27 A sa 27 E, dwar il-kooperazzjoni msaħħa, għandhom jiġu ssostitwiti blArtikolu 10 skond il-punt 22) ta' hawn fuq.
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l-Artikolu 28 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

il-paragrafu 1 għandu jitħassar u konsegwentement il-paragrafi li jsegwu għandhom jiġu
nnumerati mill-ġdid; fl-artikolu kollu, il-kliem “budget tal-Komunitajiet Ewropej”
għandhom jiġu ssostitwiti bi “baġit ta' l-Unjoni”;

b)

fil-paragrafu 2, innumerat mill-ġdid bħala 1, il-kliem “... d-disposizzjonijiet li għandhom
x'jaqsmu ma' l-oqsma msemmija f'dan it-Titolu” għandhom jiġu ssostitwiti bi “...limplimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu”;

ċ)

fil-paragrafu 3, innumerat mill-ġdid bħala 2, l-ewwel subparagrafu, il-kliem “... limplimentazzjoni ta' dawk id-disposizzjonijiet” għandhom jiġu ssostitwiti bi “...limplimentazzjoni ta' dan il-Kapitolu”;

d)

il-paragrafu 3 l-ġdid li ġej għandu jiżdied, u l-paragrafu 4 għandu jitħassar:
“3.
Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-proċeduri speċifiċi sabiex
jiggarantixxi aċċess b' ħeffa għal approprjazzjonijiet fil-baġit ta' l-Unjoni għal
finanzjament urġenti ta' inizjattivi fil-qafas tal-politika barranija u ta' sigurtà komuni,
u b'mod partikolari għall-attivitajiet preparatorji ta' missjonijiet previsti fl-Artikolu 28 A (1)
u fl-Artikolu 28 B. Il-Kunsill għandu jaġixxi wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.
L-attivitajiet preparatorji għal missjonijiet previsti fl-Artikoli 28 A(1) u fl-Artikolu 28 B, li
mhumiex a karigu tal-baġit ta' l-Unjoni għandhom jiġu finanzjati minn fond ta' tnedija
magħmul minn kontribuzzjonijiet ta' l-Istati Membri.
Il-Kunsill għandu jadotta, b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mir-Rappreżentant
Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, id-deċiżjonijiet li
jistabbilixxu:
a)

il-proċeduri għall-istabbiliment u l-finanzjament tal-fond ta' tnedija, b'mod
partikolari l-ammonti allokati lill-fond;

b) il-proċeduri għall-amministrazzjoni tal-fond ta' tnedija;
ċ)

il-proċeduri għall-kontroll finanzjarju.

Meta l-missjoni pjanata skond l-Artikoli 28 A(1) u l-Artikolu 28 B ma tkunx tista'
titpoġġa a karigu tal-baġit ta' l-Unjoni, il-Kunsill għandu jawtorizza lir-Rappreżentant
Għoli biex juża dan il-fond. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jirrapporta lill-Kunsill dwar leżekuzzjoni ta' dan il-mandat.”
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POLITIKA TA' SIGURTÀ U TA' DIFIŻA KOMUNI
48)

Il-parti l-ġdida 2 li ġejja għandha tiddaħħal.
“TAQSIMA 2
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-POLITIKA TA' SIGURTÀ U TA' DIFIŻA KOMUNI”

49)

Qed jiddaħħal l-Artikolu 28 A bil-formulazzjoni ta' l-Artikolu 17, bl-emendi li ġejjin:
a)

il-paragrafu 1 il-ġdid li ġej għandu jiddaħħal, u l-paragrafu ta' warajh għandu jiġi
innumerat mill-ġdid bħala 2:
“1.
Il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni għandha tkun parti integrali mill-politika
barranija u ta' sigurtà komuni. Din għandha tipprovdi lill-Unjoni b'kapaċità operattiva billi
tagħmel użu minn riżorsi ċivili u militari. L-Unjoni tista' tużahom f'missjonijiet barra millUnjoni għaż-żamma tal-paċi, għall-prevenzjoni ta' konflitti u biex tissaħħaħ is-sigurtà
internazzjonali skond il-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn il-kompiti
għandhom jitwettqu permezz tal-kapaċitajiet provduti mill-Istati Membri.”

b)

il-paragrafu 1, innumerat mill-ġdid bħala 2, għandu jiġi emendat kif ġej:
i)

l-ewwel subparagrafu għandu jiġi ssostitwit bit-test li ġej:
“2.
Il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni għandha tinkludi t-tfassil progressiv
ta' politika ta' difiża komuni ta' l-Unjoni. Din sejra twassal għal difiża komuni, meta
l-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'mod unanimu, jiddeċiedi hekk. F'dak il-każ dan
għandu jirrakkomanda lill-Istati Membri li jadottaw deċiżjoni f' dan is-sens skond ilħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.”

ċ)

ii)

fit-tieni subparagrafu, il-kliem “skond dan l-Artikolu” għandhom jiġu ssostitwiti bi
“skond din it-taqsima”;

iii)

it-tielet subparagrafu għandu jitħassar.

il-paragrafi eżistenti , 2, 3, 4 u 5 għandhom jiġu ssostitwiti bil-paragrafi 3 sa 7 li ġejjin:
“3.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Unjoni l-kapaċitajiet ċivili u militari
għall-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, sabiex jikkontribwixxu
għall-objettivi stabbiliti mill-Kunsill. Dawk l-Istati Membri li jistabbilixxu forzi
multinazzjonali flimkien jistgħu wkoll jagħmluhom disponibbli għall-politika ta' sigurtà
u ta' difiża komuni.
L-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom biex itejbu progressivament il-kapaċitajiet
militari tagħhom. L-Aġenzija fil-qasam ta' l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża, tar-riċerka,
ta' l-akkwist u ta' l-armamenti (min hawn 'il quddiem imsejħa ‘l-Aġenzija Ewropea tadDifiża’) tidentifika l-ħtiġijiet operattivi, tippromwovi l-miżuri li jissodisfaw dawn ilħtiġijiet, tikkontribwixxi sabiex tidentifika u, fejn ikun meħtieġ, timplimenta kwalunkwe
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miżura meħtieġa sabiex issaħħaħ il-bażi industrijali u teknoloġika tas-settur tad-difiża,
tipparteċipa sabiex tidentifika politika Ewropea dwar kapaċitajiet u armamenti u tassisti
lill-Kunsill fil-valutazzjoni tat-titjib tal-kapaċitajiet militari.
4.
Id-deċiżjonijiet dwar il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni, inklużi dawk li
jibdew missjoni kif previst f'dan l-Artikolu, għandhom jiġu adottati mill-Kunsill li jaġixxi
b'mod unanimu, fuq proposta tar-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà jew fuq inizjattiva minn Stat Membru. Ir-Rappreżentant
Għoli jista' jipproponi li juża kemm riżorsi nazzjonali kif ukoll strumenti ta' l-Unjoni,
flimkien mal-Kummissjoni fejn xieraq.
5.
Il-Kunsill jista' jafda l-eżekuzzjoni ta' missjoni fil-qafas ta' l-Unjoni lil grupp ta' Stati
Membri sabiex jiġu protetti l-valuri ta' l-Unjoni u jinqdew l-interessi tagħha. L-eżekuzzjoni
ta' din il-missjoni għandha tkun regolata mill-Artikolu 28 C.
6.
Dawk l-Istati Membri li l-kapaċitajiet militari tagħhom jissodisfaw kriterji ogħla u li
jkunu ħadu impenji aktar vinkolanti ma' xulxin fil-qasam bil-ħsieb tat-twettiq talmissjonijiet l-aktar impenjattivi għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni strutturata
permanenti fil-qafas ta' l-Unjoni. Din il-kooperazzjoni għandha tkun regolata millArtikolu 28 E. Din m'għandhiex tolqot d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 28 B.
7.
Jekk Stat Membru jkun il-vittma ta' aggressjoni armata fuq it-territorju tiegħu, lIstati Membri l-oħra jkunu obbligati jtuh l-għajnuna u l-assistenza permezz tal-mezzi
kollha li jista' jkollhom, skond l-Artikolu 51 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan
m'għandux jippreġudika l-karattru speċifiku tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża ta' ċerti Stati
Membri.
L-impenji u l-kooperazzjoni f'dan il-qasam għandhom ikunu konsistenti ma' l-impenji
meħuda fl-Organizzazzjoni tat-Trattat tan-Nord Atlantiku, li, għal dawk l-Istati Membri li
huma membri tagħha, tibqa' s-sisien tad-difiża kollettiva tagħhom u l-forum għallimplimentazzjoni tagħha.”
50)

L-Artikolu 28B sa 28E il-ġodda li ġejjin għandhom jiddaħħlu:
“Artikolu 28 B
1.
Il-missjonijiet previsti fl-Artikolu 28 A(1), li matulhom l-Unjoni tista' tuża mezzi ċivili
u militari, għandhom jinkludu operazzjonijiet konġunti ta' diżarm, missjonijiet umanitarji u ta'
salvataġġ, missjonijiet ta' għoti ta' pariri u ta' assistenza fi kwistjonijiet militari, missjonijiet ta'
prevenzjoni ta' konflitti u taż-żamma tal-paċi, missjonijiet ta' forzi ta' kumbattiment flimmaniġġar ta' kriżijiet, inklużi l-missjonijiet għall-istabbiliment tal-paċi u għall-istabbilizzazzjoni wara l-konflitti. Dawn il-missjonijiet kollha jistgħu jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra tterroriżmu, inkluż bl-appoġġ għal pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu fit-territorji
tagħhom.
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2.
Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjonijiet relatati mal-missjonijiet previsti fil-paragrafu 1, li
jiddefinixxu l-objettivi u l-kamp ta' l-applikazzjoni tagħhom kif ukoll il-kondizzjonijiet ġenerali
għall-implimentazzjoni tagħhom. Ir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin
u l-Politika ta' Sigurtà, waqt li jaġixxi taħt l-awtorità tal-Kunsill u f'kuntatt mill-qrib u kostanti
mal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà, għandu jassigura l-koordinazzjoni ta' l-aspetti ċivili u militari
ta' dawn il-missjonijiet.
Artikolu 28 C
1.
Fil-qafas tad-deċiżjonijiet adottati skond l-Artikolu 28b, il-Kunsill jista' jafda limplimentazzjoni ta' missjoni lil grupp ta' Stati Membri li għandhom ir-rieda u l-kapaċitajiet
meħtieġa għal tali missjoni. Dawn l-Istati Membri f'assoċjazzjoni mar-Rappreżentant Għoli ta'
l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandhom jiftehmu bejniethom dwar lamministrazzjoni tal-missjoni.
2.
L-Istati Membri li jipparteċipaw fit-twettiq tal-missjoni għandhom iżommu lill-Kunsill
regolarment infurmat bil-progress tal-missjoni fuq inizjattiva tagħhom stess jew fuq it-talba ta'
Stat Membru ieħor. L-Istati Membri parteċipanti għandhom jinfurmaw lill-Kunsill immedjatament jekk it-twettiq tal-missjoni jkollu konsegwenzi maġġuri jew jeħtieġ emenda ta' l-objettiv,
tal-kamp ta' applikazzjoni jew tal-kondizzjonijiet stabbiliti għall-missjoni fid-deċiżjonijiet
previsti fil-paragrafu 1. F'każijiet bħal dawn, il-Kunsill għandu jadotta d-deċiżjonijiet meħtieġa.
Artikolu 28 D
1.
L-Aġenzija Ewropea tad-Difiża, imsemmija fl-Artikolu 28 A(3), u li tinsab taħt lawtorità tal-Kunsill, għandha l-missjoni li:
a)

tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni ta' l-objettivi ta' kapaċità militari ta' l-Istati Membri
u l-valutazzjoni tar-rispett ta' l-impenji ta' kapaċità meħuda mill-Istati Membri;

b)

tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet operazzjonali u l-adozzjoni ta' metodi ta'
akkwist effettivi u kompatibbli;

ċ)

tipproponi proġetti multilaterali sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi f'termini ta' kapaċitajiet
militari, u tassigura l-koordinazzjoni tal-programmi implimentati mill-Istati Membri u lamministrazzjoni ta' programmi speċifiċi ta' kooperazzjoni;

d)

issostni r-riċerka dwar it-teknoloġija tad-difiża, tikkoordina u tippjana l-attivitajiet ta'
riċerka konġunta u l-istudji ta' soluzzjonijiet tekniċi li jissodisfaw il-ħtiġijiet operattivi
futuri;

e)

tikkontribwixxi għall-identifikazzjoni u, jekk meħtieġ, għall-implimentazzjoni ta'
kwalunkwe miżura utli għat-tisħiħ tal-bażi industrijali u teknoloġika tas-settur tad-difiża
u għat-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-infiq militari.
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2.
L-Aġenzija Ewropea tad-Difiża għandha tkun miftuħa għall-Istati Membri kollha li
jixtiequ jipparteċipaw fiha. Il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, għandu jadotta
deċiżjoni li tiddefinixxi l-istatut, is-sede u r-regoli ta' funzjonament ta' l-Aġenzija. Din iddeċiżjoni għandha tikkunsidra l-livell ta' parteċipazzjoni effettiva fl-attivitajiet ta' l-Aġenzija.
Għandhom jiġu stabbiliti fl-Aġenzija gruppi speċifiċi li jiġbru flimkien Stati Membri involuti fi
proġetti konġunti. L-Aġenzija għandha twettaq il-missjonijiet tagħha flimkien mal-Kummissjoni meta meħtieġ.
Artikolu 28 E
1.
Dawk l-Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem fil-kooperazzjoni strutturata permanenti
prevista fl-Artikolu 28 A(6), li jissodisfaw il-kriterji u li jkunu ħadu l-impenji dwar ilkapaċitajiet militari previsti fil-Protokoll dwar il-kooperazzjoni strutturata permanenti
għandhom jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom lill-Kunsill u lir-Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
2.
Fi żmien tliet xhur min-notifika prevista fil-paragrafu 1, l-Kunsill għandu jadotta
deċiżjoni li tistabbilixxi kooperazzjoni strutturata permanenti, u li tiddetermina l-lista ta' l-Istati
Membri partecipanti. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata wara li jikkonsulta lirRappreżentant Għoli.
3.
Kull Stat Membri li, fi stadju aktar tard, jixtieq jieħu sehem fil-kooperazzjoni strutturata
permanenti għandu jinnotifika l-intenzjoni tiegħu lill-Kunsill u lir-Rappreżentant Għoli.
Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tikkonferma l-parteċipazzjoni ta' l-Istat Membru
kkonċernat li jissodisfa l-kriterji u jirrispetta l-impenji previsti fl-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll
dwar il-kooperazzjoni strutturata permanenti. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza
kwalifikata wara li jikkonsulta lir-Rappreżentant Għoli. Il-Membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw
lill-Istati Membri parteċipanti biss jistgħu jieħdu sehem fil-votazzjoni.
Il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun definita skond l-Artikolu 205(3)(a), tat-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
4.
Jekk Stat Membru parteċipanti ma jibqax jissodisfa l-kriterji jew ma jkunx jista' jibqa'
jirrispetta l-impenji previsti fl-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-kooperazzjoni strutturata
permanenti, il-Kunsill jista' jadotta deċiżjoni li tissospendi l-parteċipazzjoni ta' dak l-Istat
Membru.
Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata. Il-membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw lillIstati Membri parteċipanti biss, bl-eċċezzjoni ta' l-Istat Membru konċernat, jistgħujieħdu sehem
fil-votazzjoni.
Il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun definita skond l-Artikolu 205(3)(a), tat-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
5.
Jekk Stat Membru parteċipanti jixtieq jirtira mill-kooperazzjoni strutturata permanenti,
dan għandu jgħarraf l-intenzjoni tiegħu lill-Kunsill, li għandu jieħu nota tal-fatt li l-Istat
Membru in kwistjoni waqaf jipparteċipa.
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6.
Id-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fil-qafas tal-kooperazzjoni strutturata permanenti, minbarra dawk previsti fil-paragrafi 2 sa 5, għandhom jiġu adottati b'mod
unanimu. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, l-unanimità għandha tkun magħmula biss mill-voti
tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri parteċipanti.”
51)

L-Artikoli 29 sa 39 tat-Titolu VI, dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u dwar
il-kooperazzjoni tal-pulizija, għandhom jiġu ssostitwiti bid-disposizzjonijiet tal-Kapitoli 1, 4
u 5 tat-Titolu IV tat-tielet Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. Kif jidher
fl-Artikolu 2, punti 64), 67) u 68) ta' dan it-Trattat l-Artikolu 29 għandu jiġi sostitwit millArtikoli 61 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 30 għandu jiġi
sostitwit mill-Artikoli 69 F u 69 G ta' dak it-Trattat, l-Artikolu 31 għandu jiġi sostitwit millArtikolu 69 A, 69 B u 69 D ta' dak it-Trattat, l-Artikolu 32 għandu jiġi sostitwit millArtikolu 69 H ta' dak it-Trattat, l-Artikolu 33 għandu jiġi sostitwit mill-Artikolu 61 E ta' dak itTrattat u l-Artikolu 36 għandu jiġi sostitwit mill-Artikolu 61 D ta' dak it-Trattat. L-intestatura
tat-Titoli għandha titħassar u n-numru tagħha għandu jsir dak tat-Titolu dwar iddispożizzjonijiet finali.

52)

L-Artikoli 40 sa 40 B tat-Titolu VI u l-Artikoli 43 sa 45 tat-Titolu VII, dwar il-kooperazzjoni
msaħħa għandhom jiġu ssostitwiti bl-Artikolu 10 skond il-punt 22) ta' hawn fuq, u t-Titolu VII
qed jiġi rrevokat.

53)

L-Artikoli 41 u 42 għandhom jiġu rrevokati.

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI
54)

It-Titolu VIII, dwar id-dispożizzjonijiet finali, għandu jiġi nnumerat mill-ġdid bħala VI; dan itTitolu u l-Artikoli 48, 49 u 53 għandhom jiġu emendati kif indikat, rispettivament,
fil-punti 56), 57) u 61) hawn taħt. L-Artikolu 47 għandu jiġi ssostitwit bl-Artikolu 25b, kif
indikat hawn fuq fil-punt 45) u l-Artikoli 46 u 50 għandhom jiġu rrevokati.

55)

L-Artikolu 46 A il-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 46 A
L-Unjoni għandu jkollha personalità ġuridika.”

56)

L-Artikolu 48 għandu jiġi sostitwit bit-test li ġej:
“Artikolu 48
1.
It-Trattati jistgħu jkunu emendati skond proċedura ta' reviżjoni ordinarja. Dawn jistgħu
jkunu emendati wkoll skond proċeduri ta' reviżjoni simplifikata.
Proċedura ta' reviżjoni ordinarja
2.
Il-gvern ta' kwalunkwe Stat Membru, il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni jistgħu
jippreżentaw lill-Kunsill proposti għar-reviżjoni tat-Trattati. Dawn il-proposti jistgħu
jirrigwardaw fost l-oħrajn iż-żieda jew it-tnaqqis tal-kompetenzi mogħtija lill-Unjoni fitTrattati. Dawn il-proposti għandhom jiġu preżentati mill-Kunsill lill-Kunsill Ewropew u jiġu
notifikati lill-Parlamenti nazzjonali.
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3.
Jekk il-Kunsill Ewropew, wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u malKummissjoni, jadotta deċiżjoni b'maġġoranza sempliċi favur li jiġu eżaminati l-emendi
proposti, il-President tal-Kunsill Ewropew għandu jsejjaħ Konvenzjoni komposta minn
rappreżentanti tal-Parlamenti nazzjonali, tal-Kapijiet ta' l-Istat jew tal-Gvern ta' l-Istati Membri,
tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jiġi kkonsultat
ukoll fil-każ ta' bidliet istituzzjonali fil-qasam monetarju. Il-Konvenzjoni għandha teżamina lproposti għar-reviżjoni u għandha tadotta rakkomandazzjoni b'konsensus lil Konferenza tarrappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri kif previst fil-paragrafu 4.
Il-Kunsill Ewropew jista' jiddeċiedi b'maġġoranza sempliċi, wara l-approvazzjoni tal-Parlament
Ewropew, li ma jsejjaħx Konvenzjoni jekk dan ma jkunx ġustifikat mill-portata ta' l-emendi
proposti. F' dak il-każ il-Kunsill Ewropew għandu jiddefinixxi l-mandat għal Konferenza tarrappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
4.
Konferenza tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri għandha tissejjaħ millPresident tal-Kunsill biex jiġu determinati bi ftehim komuni l-emendi li għandhom isiru litTrattati.
L-emendi għandhom jidħlu fis-seħħ wara li jiġu ratifikati mill-Istati Membri kollha skond ilħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.
5.
Jekk, sentejn wara l-iffirmar ta' Trattat li jemenda t-Trattati, erba' minn ħamsa ta' l-Istati
Membri jkunu rratifikaw it-Trattat imsemmi u Stat Membru wieħed jew iktar ikun iltaqa' ma'
diffikultajiet għar-ratifika, l-kwistjoni għandha titressaq lill-Kunsill Ewropew.
Proċeduri ta' reviżjoni simplifikata
6.
Il-Gvern ta' kwalunkwe Stat Membru, il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni jistgħu
jippreżentaw lill-Kunsill Ewropew proposti għal reviżjoni sħiħa jew parzjali tad-dispożizzjonijiet tat-tielet parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-politika
u l-azzjonijiet interni ta' l-Unjoni.
Il-Kunsill Ewropew jista' jadotta deċiżjoni li temenda b'mod sħiħ jew parzjali iddispożizzjonijiet tat-tielet parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. IlKunsill Ewropew għandu jaġixxi b'mod unanimu wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew
u mal-Kummissjoni, kif ukoll mal-Bank Ċentrali Ewropew fil-każ ta' bidliet istituzzjonali filqasam monetarju. Din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ biss wara l-approvazzjoni tagħha mill-Istati
Membri, skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom.
Id-deċiżjoni prevista fit-tieni subparagrafu m'għandhiex iżżid il-kompetenzi mogħtija lillUnjoni fit-Trattati.
7.
Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea jew it-Titolu V ta' dan itTrattat jipprovdi li l-Kunsill għandu jaġixxi b'mod unanimu f'qasam jew każ partikolari, ilKunsill Ewropew jista' jadotta deċiżjoni li tawtorizza lill-Kunsill biex jaġixxi b'maġġoranza
kwalifikata f'dak il-qasam jew każ. Dan is-subparagrafu m'għandux japplika għal deċiżjonijiet li
jkollhom implikazzjonijiet militari jew fil-qasam tad-difiża.
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Fejn it-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea jipprovdi li atti leġislattivi għandhom
ikunu adottati mill-Kunsill skond il-proċedura leġislattiva speċjali, il-Kunsill Ewropew jista'
jadotta deciżjoni li tawtorizza l-adozzjoni ta' l-atti msemmija skond il-proċedura leġislattiva
ordinarja.
Kwalunkwe inizjattiva meħuda mill-Kunsill Ewropew abbażi ta' l-ewwel jew it-tieni
subparagrafu għandha tkun notifikata lill-Parlamenti nazzjonali. Jekk parlament nazzjonali
jgħarraf l-oppożizzjoni tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data ta' tali notifika, id-deċiżjoni
msemmija fl-ewwel jew it-tieni subparagrafu m'għandhiex tiġi adottata. Fin-nuqqas ta'
oppożizzjoni, il-Kunsill Ewropew jista' jadotta d-deċiżjoni msemmija.
Għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet previsti fl-ewwel jew it-tieni subparagrafu, il-Kunsill Ewropew
għandu jaġixxi b'mod unanimu wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew, li
għandha tingħata bil-maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu.”
57)

58)

L-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 49 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

fl-ewwel sentenza, il-kliem “...jirrispetta l-prinċipji kif stabbiliti fl-Artikolu 6(1) jista'
japplika...” għandhom jiġu sostwiti bi “... jirrispetta l-valuri msemmija fl-Artikolu 1a
u jimpenja ruħu biex jippromwovihom jista' japplika...”;

b)

fit-tieni sentenza, il-kliem “Hu għandu jibgħat l-applikazzjoni lill-Kunsill, li għandu jaġixxi
unanimament...” għandhom jiġu ssostitwiti bi “Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti
nazzjonali għandhom ikunu infurmati b'din l-applikazzjoni. L-Istat applikant għandu
jindirizza l-applikazzjoni tiegħu lill-Kunsill li għandu jaġixxi b'mod unanimu...”; il-kelma
“kunsens” għandha tiġi ssostwita bi “approvazzjoni” u l-kelma “assoluta” għandha
titħassar.

ċ)

it-tielet sentenza l-ġdida li ġejja għandha tiżdied fl-aħħar. “Għandu jittieħed kont talkriterji ta' eliġibbiltà miftiehma mill-Kunsill Ewropew.”.

L-Artikolu 49 A il-ġdid li ġej għandu jiddaħħal:
“Artikolu 49 A
1.
Kull Stat Membru jista' jiddeċiedi, skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali tiegħu, li joħroġ millUnjoni.
2.
L-Istat Membru li jiddeċiedi li joħroġ għandu jinnotifika lill-Kunsill Ewropew blintenzjoni tiegħu. Fid-dawl tal-linji gwida provduti mill-Kunsill Ewropew, l-Unjoni għandha
tinnegozja u tikkonkludi ma' dak l-Istat ftehim li jistabbilixxi l-arranġamenti għall-ħruġ tiegħu,
filwaqt li jittieħed kont tal-qafas tar-relazzjonijiet futuri tiegħu ma' l-Unjoni Ewropea. Dan ilftehim għandu jkun innegozjat skond l-Artikolu 188 N(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta'
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu jiġi konkluż f'isem l-Unjoni mill-Kunsill, li jaġixxi
b'maġġoranza kwalifikata, wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.
3.
It-Trattati għandhom jieqfu milli japplikaw għall-Istat in kwistjoni mid-data tad-dħul fisseħħ tal-ftehim dwar il-ħruġ jew, fin-nuqqas ta' dan, sentejn wara n-notifika prevista filparagrafu 2, sakemm il-Kunsill Ewropew, bi ftehim ma' l-Istat Membru in kwistjoni, ma
jiddeċidix b'mod unanimu li jestendi dan il-perijodu.
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4.
Għall-finijiet tal-paragrafi 2 u 3, il-membru tal-Kunsill Ewropew jew tal-Kunsill li
jirrappreżenta l-Istat Membru li jkun qiegħed joħroġ m'għandux jipparteċipa fid-diskussjonijiet
tal-Kunsill jew tal-Kunsill Ewropew jew f'deċiżjonijiet li jkunu jikkonċernawh.
Il-maġġoranza kwalifikata għandha tkun definita skond l-Artikolu 205(3)(b), tat-Trattat dwar ilFunzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.
5.
Jekk l-Istat li jkun ħareġ mill-Unjoni jitlob li jaderixxi mill-ġdid, it-talba tiegħu għandha
tkun soġġetta għall-proċedura prevista fl-Artikolu 49”.
59)

L-Artikolu 49 B għandu jiddaħħal:
“Artikolu 49 B
Il-Protokolli u l-Annessi mat-Trattati għandhom jiffurmaw parti integrali minnu.”

60)

L-Artikolu 49 C għandu jiddaħħal:
“Artikolu 49 C
1.
It-Trattati għandhom japplikaw għar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, irRepubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika
ta' l-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, irRepubblika Taljana, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja,
il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, Ir-Repubblika ta' Malta, ir-Renju ta'
l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, irRumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, irRenju ta' l-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.
2.
Il-kamp ta' applikazzjoni territorjali tat-Trattati huwa speċifikat fl-Artikolu 311a tatTrattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea.”

61)

L-Artikolu 53 għandu jiġi emendat kif ġej:
a)

l-ewwel subparagrafu għandu jsir il-paragrafu 1, il-lista tal-lingwi għandha tkun
kompletata b'dawk elenkati fit-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 53 attwali tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea u t-tieni subparagrafu għandu jitħassar;

b)

Il-paragrafu 2 il-ġdid li ġej għandu jiżdied:
“2.
Dan it-Trattat jista' jiġi tradott ukoll fi kwalunkwe lingwa oħra determinata millIstati Membri minn fost dawk li, skond l-ordni kostituzzjonali ta' l-Istati Membri, igawdu
minn status ta' lingwa uffiċjali fit-territorju kollu tagħhom jew f'parti minnu. L-Istat
Membru kkonċernat għandu jipprovdi kopja awtentikata ta' tali traduzzjoni li għandha
titqiegħed fl-arkivji tal-Kunsill.”

