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L-ASJA TAL-LVANT

L-Indo-Paċifiku għaddej minn bidla rapida, u bħala post fejn joqogħdu aktar minn
50% tal-popolazzjoni dinjija, qed isir reġjun ġeostrateġiku ewlieni. Żewġ terzi tal-
kummerċ dinji tal-kontejners jgħaddi mill-Indo-Paċifiku u r-rotot tal-baħar tiegħu huma
r-rotot ewlenin għall-kummerċ u l-provvisti tal-enerġija. L-istrateġija tal-UE għall-
kooperazzjoni fl-Indo-Paċifiku ġiet adottata f'Settembru 2021 biex iżżid l-involviment
tal-UE, tibni sħubijiet u ssaħħaħ l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli u tindirizza
l-isfidi globali. L-Unjoni qed tadatta l-istrumenti attwali tagħha biex jappoġġaw l-
awtonomija strateġika tal-UE. Il-Boxxla Strateġika tal-UE għas-Sigurtà u d-Difiża
tagħha, approvata formalment mill-Kunsill f'Marzu 2022, tippromwovi arkitettura ta'
sigurtà reġjonali miftuħa u bbażata fuq ir-regoli, inkluż linji marittimi siguri, bini tal-
kapaċità u preżenza navali msaħħa fl-Indo-Paċifiku. L-Asja tal-Lvant qed tiffaċċja
tħassib ta' sigurtà fir-reġjun, bħall-isfida nukleari fil-Korea ta' Fuq, it-tilwim marittimu
fil-Baħar taċ-Ċina tal-Lvant u tan-Nofsinhar u l-kwistjoni tat-Tajwan. L-UE hija attur
ekonomiku qawwi fl-Asja tal-Lvant u qed taħdem biex trawwem il-kummerċ ġust,
il-multilateraliżmu, il-bini tal-istituzzjonijiet, id-demokrazija, il-governanza tajba u d-
drittijiet tal-bniedem.

Din l-iskeda informattiva tiddeskrivi r-reġjun tal-Asja tal-Lvant. Ara wkoll l-iskedi
informattivi dwar l-Asja t'Isfel (5.6.7) u l-Asja tal-Lvant (5.6.9).

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V (azzjoni esterna tal-UE) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

— L-Artikoli 206-207 (kummerċ) u l-Artikoli 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

— Ftehimiet ta' Sħubija u Kooperazzjoni (relazzjonijiet bilaterali).

L-ASJA TAL-LVANT

A. Iċ-Ċina
L-UE u ċ-Ċina stabbilew rabtiet diplomatiċi formali fl-1975. Ir-relazzjonijiet ġew sospiżi
wara r-repressjoni vjolenti mill-forzi militari tal-protesti fi Pjazza Tiananmen fl-1989. L-
UE ma reġgħetx bdiet ir-relazzjonijiet qabel l-1994 iżda l-embargo fuq l-armi impost
fl-1989 għadu fis-seħħ.
Taħt il-President Xi Jinping, is-sitwazzjoni politika taċ-Ċina nbidlet b'mod konsiderevoli
mill-2012. Fl-2018, ġiet adottata reviżjoni tal-kostituzzjoni li tippermetti lil Xi Jinping
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iżomm il-pożizzjoni b'mod indefinit, mingħajr limitu ta' terminu fuq il-kariga ta' segretarju
ġenerali tal-Partit Komunista Ċiniż, kap tal-istat u tal-armata. Il-politika barranija taċ-
Ċina ħadet approċċ aktar aggressiv u koerċittiv, u għandha l-akbar grupp ta' persunal
militari attiv disponibbli fid-dinja. Fl-2021, iċ-Ċina kienet it-tieni l-aktar pajjiż li nefaq
fuq il-militar fid-dinja, wara l-Istati Uniti, billi n-nefqa kienet tammonta għal madwar
14% tat-total dinji, b'baġit stmat ta' USD 293 biljun. Fis-17 ta' Ġunju 2022, iċ-Ċina
varat uffiċjalment it-tielet trasportatur tal-inġenji tal-ajru tagħha, Fujian (imsemmi għall-
provinċja faċċata tat-Tajwan), bħala parti minn sforz kontinwu biex, sal-2027, tibni
forza kompletament moderna li tħabbatha mal-militar tal-Istati Uniti. Ir-raba' trasportatur
qed jinbena wkoll fiċ-Ċina, u huwa rrapportat li jaf jaħdem bl-enerġija nukleari. Il-forzi
navali taċ-Ċina qed jibnu bastimenti tal-gwerra b'rata aktar mgħaġġla mis-setgħat l-
oħra kollha flimkien. Iċ-Ċina qed tespandi u timmultiplika l-preżenza militari tagħha fil-
Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar, fl-Istrett tat-Tajwan u fl-Istrett ta' Malacca, li huwa vitali
għall-kummerċ internazzjonali u speċjalment għall-kummerċ Ċiniż.
L-interdipendenza ekonomika u ġeopolitika dejjem akbar bejn l-UE u ċ-Ċina hija
riflessa fl-Aġenda Strateġika konġunta għall-Kooperazzjoni UE-Ċina 2020, li żiedet u
wessgħet il-kooperazzjoni fuq firxa kbira ta' oqsma, bħall-politika estera u ta' sigurtà;
l-iżvilupp ekonomiku; il-governanza globali u l-kooperazzjoni multilaterali fil-kummerċ
u l-investiment; l-oqsma soċjali u ambjentali; u oqsma oħrajn inklużi l-kuntatti bejn il-
persuni. Madankollu, ir-relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina marru għall-agħar
fl-2022, b'mod partikolari b'riżultat tal-pożizzjoni taċ-Ċina dwar l-aggressjoni Russa fl-
Ukrajna, dwar il-kontromiżuri tagħha għas-sanzjonijiet tal-UE minħabba kwistjonijiet
marbuta mad-drittijiet tal-bniedem u, reċentement, dwar il-koerċizzjoni ekonomika u l-
aggressjoni tagħha fl-Istrett tat-Tajwan.
Il-pożizzjoni taċ-Ċina dwar l-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna ħolqot aktar tensjonijiet
bejn l-alleati tal-Punent u ċ-Ċina. Filwaqt li ċ-Ċina ma approvatx il-gwerra bħala tali,
in-"newtralità" tagħha fil-konfront tar-Russja tagħti eżempju għal pajjiżi Asjatiċi oħra.
Iċ-Ċina ma ngħaqditx mas-sanzjonijiet kontra r-Russja u l-kooperazzjoni militari bejn
iċ-Ċina u r-Russja kibret mill-invażjoni Russa tal-Ukrajna 'l hawn, peress li ċ-Ċina
ddeċidiet li tappoġġa b'mod taċitu lil Putin. Għalkemm iċ-Ċina u r-Russja m'għandhomx
ftehim militari formali, iż-żewġ pajjiżi żiedu l-bejgħ tal-armi u l-eżerċizzji militari konġunti.
F'Settembru 2022, iċ-Ċina pparteċipat fit-tħaffir "Vostok 22" fuq il-kosta tal-Lvant tar-
Russja, li involva madwar 50,000 truppa u 5,000 biċċa f'tagħmir militari.
Għall-ewwel darba n-NATO kkunsidrat liċ-Ċina bħala sfida fil-kunċett strateġiku tagħha
ta' 10 snin, li ġie adottat f'Madrid f'Ġunju 2022. Il-kunċett strateġiku jirrikonoxxi t-
theddida dejjem akbar li toħloq iċ-Ċina, minħabba l-influwenza ekonomika u militari
dejjem akbar tagħha u l-belliġerenza dejjem akbar fl-Indo-Paċifiku, inkluż l-użu ta'
operazzjonijiet ibridi u ċibernetiċi malizzjużi, kif ukoll retorika konfrontazzjonali, u l-fatt
li qed ixxerred id-diżinformazzjoni biex tfixkel l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli,
inkluż fl-oqsma spazjali, ċibernetiċi u marittimi.
Iċ-Ċina ilha tidħol fl-ilmijiet u fl-ispazju tal-ajru Tajwaniżi (ħafna aktar fis-sajf tal-2022),
u tibni art artifiċjali u tibni faċilitajiet militari fil-Baħar tan-Nofsinhar taċ-Ċina. L-UE
tippromwovi governanza globali u approċċ ta' kooperazzjoni multilaterali għat-tilwima
tal-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar, ma tindaħalx fi pretensjonijiet territorjali, u tqis il-
libertà tan-navigazzjoni u tat-titjiriet minn fuq territorju bħala tħassib ewlieni. L-UE
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tħeġġeġ lill-partijiet fit-tilwima biex ifittxu soluzzjonijiet paċifiċi u nnegozjati u biex
jirrispettaw id-dritt internazzjonali, f'konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti
dwar il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS). Il-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar huwa ta' importanza
ekonomika u strateġika enormi: jintuża minn madwar terz tat-traffiku tat-trasport
marittimu dinji u fih riżorsi tas-sajd u tal-enerġija rikki. Iċ-Ċina, permezz tal-"linja ta' disa'
singijiet", tattribwixxi lilha nnifsha madwar 90% tal-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar.
Iċ-Ċina hija kompetitur ekonomiku u anke rivali sistemiku tal-UE minħabba l-influwenza
politika dejjem akbar tagħha li qed tagħti sura ġdida lill-istrutturi ta' governanza
internazzjonali. L-inizjattiva Ċiniża "Belt and Road" qed tilħaq kull rokna tad-dinja, u
qed tippromwovi globalizzazzjoni b'karatteristiċi Ċiniżi bħal kuntratti mhux trasparenti,
standards tax-xogħol Ċiniżi u politiki ta' dejn Ċiniżi. Iċ-Ċina għandha fil-mira li ssir il-
mexxejja dinjija fl-industriji tat-teknoloġija avvanzata u tat-teknoloġiji diġitali, inkluża
l-intelliġenza artifiċjali u l-5G. Iċ-Ċina ilha tiżviluppa b'mod sistematiku strateġiji ta'
influwenza bl-użu ta' kampanji ta' diżinformazzjoni.
Il-laqgħa tal-mexxejja UE-Ċina tat-30 ta' Diċembru 2020 iffokat fuq il-konklużjoni ta'
negozjati għal ftehim komprensiv dwar l-investiment (CAI). L-UE kkritikat dan il-proċess
ta' negozjati, u l-iżbilanċi eżistenti u n-nuqqas ta' reċiproċità f'ħafna oqsma, b'mod
partikolari fir-relazzjoni kummerċjali u ta' investiment. Is-CAI jeħtieġ li jiġi rratifikat mill-
Parlament, li s'issa ma tax l-approvazzjoni tiegħu minħabba l-pożizzjoni taċ-Ċina dwar l-
aggressjoni Russa tal-Ukrajna, il-belliġerenza tagħha kontra t-Tajwan u s-sanzjonijiet li
imponiet f'Marzu 2021 fuq ħames Membri tal-PE u erba' entitajiet Ewropej b'ritaljazzjoni
għas-sanzjonijiet tal-Kunsill fuq iċ-Ċina b'reazzjoni għad-detenzjoni arbitrarja mifruxa
tal-Ujguri fix-Xinjiang.
It-23 Summit bejn l-UE u ċ-Ċina sar f'April 2022. L-UE u ċ-Ċina ddiskutew b'mod
estensiv l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. L-UE appellat liċ-Ċina biex tappoġġa
l-isforzi biex jintemm immedjatament it-tixrid tad-demm fl-Ukrajna, b'konsistenza mar-
rwol taċ-Ċina fid-dinja bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u r-
relazzjonijiet mill-qrib uniċi tagħha mar-Russja. Punt ieħor ta' diskussjoni kien l-irkupru
mill-pandemija tal-COVID-19, li hija prijorità kondiviża. L-UE kkonfermat l-impenn
tagħha li taħdem maċ-Ċina u ma' stati membri oħra tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa fuq ftehim ġdid dwar il-prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għall-pandemiji. Ġew
diskussi wkoll it-tibdil fil-klima u l-kooperazzjoni ekonomika. L-UE affermat mill-ġdid l-
impenn tagħha għall-politika tagħha ta' Ċina Waħda, filwaqt li qajmet tħassib dwar iż-
żieda fit-tensjonijiet bejn iż-żewġ naħat tal-istrett.
Id-disa' Djalogu Ekonomiku u Kummerċjali ta' Livell Għoli bejn l-UE u ċ-Ċina sar
f'Lulju 2022, u dan iffoka fuq l-isfidi ekonomiċi globali, it-tfixkil tal-ktajjen tal-provvista
kkawżati mill-COVID-19 u l-impatt tal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja, bħal fuq l-ikel,
l-enerġija u s-swieq finanzjarji.
L-UE u ċ-Ċina huma sħab kummerċjali kbar. Fl-2021, iċ-Ċina kienet it-tielet l-
aktar destinazzjoni importanti għall-esportazzjonijiet tal-prodotti tal-UE (10.2%) u s-
sors ewlieni tal-importazzjonijiet tal-prodotti tal-UE (22.4%). L-importazzjonijiet tal-
UE miċ-Ċina ammontaw għal EUR 363 biljun fl-2019 u EUR 472 biljun fl-2021. L-
esportazzjonijiet tal-UE lejn iċ-Ċina ammontaw għal EUR 198 biljun fl-2019 u EUR 223
miljun fl-2021. Dan ifisser madwar EUR 1.3 biljun kuljum ta' importazzjonijiet u EUR 600
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miljun kuljum ta' esportazzjonijiet, li jtellgħu il-valur totali tal-kummerċ bejn l-UE u ċ-
Ċina għal EUR 1.9 biljun kuljum.
Il-Parlament huwa mħasseb ħafna bis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina,
u ġibed l-attenzjoni taċ-Ċina għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-detenzjoni
arbitrarja, il-kampijiet tax-xogħol u l-piena kapitali. Il-Parlament għadda riżoluzzjonijiet
li jikkundannaw is-soppressjoni miċ-Ċina tal-oppożizzjoni politika u tal-attivisti favur id-
demokrazija f'Hong Kong, li jesprimu tħassib rigward il-liġi dwar is-sigurtà nazzjonali
għal Hong Kong u li jappellaw lill-UE tiddefendi l-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong
Kong.
Il-Parlament qajjem ukoll tħassib dwar ix-Xinjiang u s-sitwazzjoni tal-Ujguri, filwaqt li
kkundanna x-xogħol furzat u l-isfruttament tal-minoranzi Ujguri. Il-Parlament adotta
wkoll riżoluzzjonijiet dwar it-Tibet, b'mod aktar speċifiku dwar is-sitwazzjoni tal-
minoranzi reliġjużi u etniċi.
L-aktar riżoluzzjonijiet reċenti tal-Parlament dwar iċ-Ċina kienu:
— Riżoluzzjoni tal-20 ta' Mejju 2021 dwar il-kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-

UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali;

— Riżoluzzjoni tas-16 ta' Settembru 2021 dwar strateġija UE-Ċina ġdida,

— Riżoluzzjoni tal-20 ta' Jannar 2022 dwar il-ksur tal-libertajiet fundamentali f'Hong
Kong;

— Riżoluzzjoni tal-5 ta' Mejju 2022 dwar ir-rapporti dwar il-kontinwazzjoni tat-teħid ta'
organi fiċ-Ċina;

— Riżoluzzjoni tad-9 ta' Ġunju 2022 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fix-
Xinjiang, inklużi x-Xinjiang police files

— Riżoluzzjoni tas-7 ta' Lulju 2022 dwar l-arrest tal-Kardinal Zen u l-fiduċjarji tal-Fond
612 ta' Għajnuna Umanitarja f'Hong Kong.

B. It-Tajwan
L-UE hija impenjata għall-"politika ta' Ċina Waħda", filwaqt li tirreferi għat-Tajwan
bħala territorju doganali separat u mhux bħala stat sovran, u tirrikonoxxi lit-Tajwan
bħala entità ekonomika u kummerċjali u tappoġġa l-parteċipazzjoni tat-Tajwan f'fora
multilaterali. L-UE tappoġġa r-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti bejn it-Tajwan u ċ-Ċina
u topponi l-użu jew it-theddida tal-forza. L-UE żviluppat djalogu strutturat tajjeb dwar
kwistjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Tajwan f'setturi bħall-industrija tal-karozzi,
il-farmaċewtiċi, il-kożmetiċi u t-tagħmir mediku. Fl-2021, it-Tajwan kien it-12 l-akbar
sieħeb kummerċjali tal-UE, filwaqt li l-UE kienet il-ħames l-akbar sieħeb kummerċjali
tat-Tajwan, wara ċ-Ċina, l-Istati Uniti, Hong Kong u l-Ġappun. L-Assoċjazzjoni tan-
Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN) kienet ukoll sieħeb kummerċjali ewlieni tat-
Tajwan. Il-kummerċ totali fil-merkanzija bejn l-UE u t-Tajwan fl-2021 kien ta' madwar
EUR 64 biljun, b'defiċit kummerċjali ta' EUR 7.1 biljun min-naħa tal-UE. Il-kummerċ
bilaterali bejn l-UE u t-Tajwan kiber bi 17.8% mill-2020 sal-2021. L-esportazzjonijiet tal-
UE lejn it-Tajwan fl-2021 ammontaw għal EUR 28.41 biljun, filwaqt li l-importazzjonijiet
tal-UE mit-Tajwan ammontaw għal EUR 35.57 biljun.
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L-UE u t-Tajwan jorganizzaw ukoll konsultazzjonijiet annwali dwar diversi kwistjonijiet
mhux kummerċjali. It-tielet Konsultazzjoni dwar ix-Xogħol Tajwan-UE u r-raba'
Konsultazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem Tajwan-UE saru rispettivament fi Frar u
f'Lulju 2021. Iż-żewġ partijiet huma impenjati li jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet
tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi, kif ukoll l-istat tad-dritt. Jiġu diskussi wkoll firxa
wiesgħa ta' suġġetti fil-konsultazzjonijiet annwali bħad-drittijiet tal-ħaddiema migranti,
b'mod partikolari għall-ħaddiema domestiċi u fl-industrija tas-sajd; il-piena tal-mewt;
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-trattament ġust għall-persuni LGBTQIA+. Barra minn
hekk, il-Laqgħa inawgurali bejn l-UE u t-Tajwan dwar il-Kooperazzjoni fis-Sikurezza u
s-Saħħa Okkupazzjonali saret f'Mejju 2021, u t-tieni waħda saret f'Mejju 2022, li fiha ż-
żewġ partijiet iddiskutew il-ġestjoni tar-riskju ta' karċinoġeni fuq il-post tax-xogħol u l-
ġestjoni tas-sikurezza għall-Industrija 4.0.
It-Tajwan organizza l-elezzjonijiet presidenzjali f'Jannar 2020, u Tsai Ing-wen, il-
mexxej tal-Partit Demokratiku Progressiv, rebaħ it-tieni mandat tiegħu b'57.1% tal-voti,
quddiem Han Kuo yu tal-Kuomintang (Partit Nazzjonalista Ċiniż) li kiseb 38.6% tal-
voti. L-indipendenza miċ-Ċina kontinentali hija s-suġġett ewlieni tal-politika Tajwaniża,
filwaqt li ċ-Ċina qed tpoġġi pressjoni diplomatika, ekonomika, militari u psikoloġika fuq
it-Tajwan.
It-tensjonijiet bejn l-istretti żdiedu minn meta l-President Tajwaniż Tsai Ing-wen rebaħ
l-elezzjonijiet fl-2016. Iċ-Ċina ħadet azzjonijiet aggressivi, u żiedet il-frekwenza u l-
iskala tal-pattulji minn bombers, ġettijiet tal-ġlied, u inġenji tal-ajru ta' sorveljanza
madwar it-Tajwan. Mill-31 ta' Mejju 2022, it-Tajwan kien irrapporta 465 inkursjoni,
żieda ta' kważi 50% meta mqabbel mal-2021. Barra minn hekk, fl-2022 it-Tajwan
qed jirrapporta madwar ħames miljun attakk ċibernetiku kuljum miċ-Ċina, fuq l-
aġenziji tal-gvern, il-kumpaniji tas-semikondutturi u l-istituzzjonijiet finanzjarji tiegħu.
Il-Parlament ripetutament ħeġġeġ kooperazzjoni bilaterali eqreb bejn l-UE u t-
Tajwan f'oqsma bħall-kummerċ, ir-riċerka, il-kultura, l-edukazzjoni, it-tibdil fil-klima
u l-protezzjoni ambjentali, u esprima l-appoġġ tiegħu għat-tnedija ta' negozjati
dwar ftehim ta' investiment bilaterali UE-Tajwan. Il-Parlament adotta riżoluzzjoni
f'Settembru 2021 li tappella għal progress dwar ftehim ta' investiment tal-UE
mat-Tajwan. Il-Parlament appoġġa bl-istess mod il-parteċipazzjoni sinifikanti tat-
Tajwan f'organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-
Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali. Il-Parlament ripetutament ħeġġeġ
ukoll liċ-Ċina biex iżżomm lura minn atti provokatorji militari fil-konfront tat-Tajwan, u
enfasizza li t-tilwim kollu bejn iż-żewġ naħat tal-Istrett għandu jiġi solvut b'mezzi paċifiċi
abbażi tad-dritt internazzjonali.
It-Tajwan huwa kruċjali għall-UE bħala fornitur globali ta' setturi ewlenin ta' teknoloġija
avvanzata, b'mod partikolari s-semikondutturi. Fuq l-inizjattiva tal-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, il-Parlament adotta rakkomandazzjoni speċifika dwar ir-relazzjonijiet
tal-UE mat-Tajwan f'Ottubru 2021, li titlob li tibda urġentement il-ħidma fuq ftehim
bilaterali ta' investiment mal-awtoritajiet Tajwaniżi biex jiġu approfonditi r-rabtiet
ekonomiċi bilaterali. Il-Parlament jappoġġa l-inklużjoni tat-Tajwan fl-Istrateġija għall-
Indo-Paċifiku tal-UE u jħeġġeġ id-djalogu u l-kooperazzjoni mat-Tajwan fis-setturi
industrijali u l-ktajjen tal-provvista kollha, b'mod partikolari l-industriji strateġikament

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0382&qid=1668759267764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0382&qid=1668759267764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0431&qid=1668759357310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52021IP0431&qid=1668759357310


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

importanti bħat-teknoloġiji tas-semikondutturi (it-Tajwan jipproduċi żewġ terzi tas-
semikondutturi tad-dinja u 90% tas-semikondutturi ta' kwalità għolja tiegħu).
Il-Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha (INGE) żar Taipei
mit-3 sal-5 ta' Novembru 2021, fl-ewwel żjara uffiċjali tal-Parlament fit-Tajwan. L-INGE
kellu l-għan li jistudja l-esperjenzi Tajwaniżi fl-indirizzar ta' kampanji ta' interferenza
u manipulazzjoni u ddiskuta s-sistema innovattiva tat-Tajwan għall-ġlieda kontra l-
kampanji ta' diżinformazzjoni u tipi oħra ta' attakki ibridi.
Iż-żjara tal-Kelliem tal-Kamra tal-Istati Uniti Nancy Pelosi fit-Tajwan f'Awwissu 2022
kienet iż-żjara tal-ogħla livell tal-Gvern tal-Istati Uniti fit-Tajwan f'25 sena. Segwew
ħafna żjarat oħra ta' livell għoli mill-Punent. Iċ-Ċina qieset dawn iż-żjarat barranin
fil-gżira bħala interferenza fl-affarijiet tagħha u rikonoxximent de facto tas-sovranità
Tajwaniża. Beijing wieġbet billi organizzat eżerċizzji militari estiżi bla preċedent f'seba'
żoni ddeżinjati madwar it-Tajwan, u użat sa 11-il missila ballistika, li mill-inqas ħamsa
minnhom għaddew minn fuq it-Tajwan u għalhekk kienu jikkostitwixxu imblokk virtwali
tal-ispazju tal-baħar u tal-ajru tat-Tajwan. Ħamsa mill-missili ballistiċi taċ-Ċina waqgħu
fiż-żona ekonomika esklussiva Ġappuniża u l-eżerċizzji militari fuq skala sħiħa kienu
akkumpanjati minn attakki ċibernetiċi intensi kontra t-Tajwan.
Il-kelliem tal-Kummissjoni ddikjara li l-UE hija interessata li tippreserva l-paċi u l-istatus
quo fl-Istrett tat-Tajwan. It-tensjonijiet għandhom jiġu solvuti permezz ta' djalogu u
għandhom jinżammu kanali xierqa ta' komunikazzjoni biex jitnaqqsu r-riskji ta' kalkolu
ħażin.
F'Settembru 2022, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Istrett tat-
Tajwan, li fiha kkritika l-eskalazzjoni militari taċ-Ċina u rrifjuta l-koerċizzjoni ekonomika
taċ-Ċina. Il-Parlament laqa' l-pjan tal-Litwanja li tiftaħ uffiċċju ta' rappreżentanza tal-
kummerċ f'Taipei u stieden lill-Istati Membri l-oħra jsegwu dan l-eżempju u jsaħħu r-
relazzjonijiet tagħhom mat-Tajwan.
C. Hong Kong
L-UE tagħti importanza kbira lil-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong, li jrid jiġi
ppreservat f'konformità mal-Liġi Bażika u l-impenji internazzjonali. Ir-rispett kontinwu
għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u l-indipendenza tal-ġudikatura jibqgħu
essenzjali għall-iżvilupp ta' Hong Kong. Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u Hong Kong
ikopru l-kummerċ, l-iżvilupp ekonomiku, il-kooperazzjoni doganali, l-innovazzjoni u t-
teknoloġija, il-kompetizzjoni, is-sikurezza tal-ikel, l-ambjent u l-edukazzjoni. Wara ċ-
Ċina kontinentali, l-UE hija t-tieni l-akbar sieħba kummerċjali ta' Hong Kong. Fl-2021,
mill-inqas 1,614-il kumpanija tal-UE kienu preżenti f'Hong Kong, u ħafna minnhom
kienu qed jużaw lil Hong Kong bħala kwartieri ġenerali reġjonali. Il-kummerċ bilaterali fil-
merkanzija ammonta għal EUR 30.5 biljun, żieda ta' 2.5% meta mqabbel mal-2020. L-
esportazzjonijiet tal-UE ta' merkanzija lejn Hong Kong ammontaw għal EUR 23.5 biljun
filwaqt li l-importazzjonijiet minn Hong Kong ammontaw għal EUR 7 biljun, li rriżultaw
f'surplus kummerċjali ta' EUR 16.5 biljun. Wara ċ-Ċina kontinentali u t-Tajwan, fl-2021
l-UE kienet it-tielet l-akbar sieħba kummerċjali ta' Hong Kong fil-merkanzija.
Wara titjib fil-governanza tajba, f'Marzu 2019 l-UE neħħiet lil Hong Kong mil-
lista ta' sorveljanza ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa mhux kooperattivi. L-UE hija
mħassba serjament dwar il-Liġi tas-Sigurtà Nazzjonali (NSL) imposta miċ-Ċina
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fit-30 ta' Ġunju 2020. Il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) esprima tħassib
dwar il-konformità tal-Liġi tas-Sigurtà Nazzjonali mal-Liġi Bażika ta' Hong Kong, id-
Dikjarazzjoni Konġunta Sino-Brittanika tal-1984 u l-impenji internazzjonali taċ-Ċina.
L-NSL intużat għas-soppressjoni tal-moviment favur id-demokrazija ta' Hong Kong,
peress li kwalunkwe espressjoni ta' fehmiet meqjusa konfliġġenti fil-konfront tal-
pożizzjoni tal-gvern tista' twassal għal arresti u priġunerija. Aspett inkwetanti ieħor huwa
l-applikazzjoni ekstraterritorjali tagħha.
F'Lulju 2020, l-UE u l-Istati Membri tagħha tennew l-appoġġ tagħhom għall-grad għoli
ta' awtonomija ta' Hong Kong skont il-prinċipju ta' "pajjiż wieħed, żewġ sistemi", filwaqt
li ffissaw pakkett ikkoordinat ta' miżuri f'oqsma bħall-politika dwar l-ażil, il-migrazzjoni,
il-viża u r-residenza, b'mod partikolari l-arranġamenti ta' estradizzjoni tal-Istati Membri.
Il-pakkett kien jinkludi esportazzjonijiet ta' tagħmir u teknoloġiji sensittivi speċifiċi għall-
użu aħħari f'Hong Kong, boroż ta' studju u skambji akkademiċi li jinvolvu studenti ta'
Hong Kong, kif ukoll appoġġ għas-soċjetà ċivili. Il-gvern ippospona l-elezzjoni tal-2020
għas-seba' terminu tal-Kunsill Leġiżlattiv ta' Hong Kong, u uża l-firxa tal-COVID-19
biex jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu. L-elezzjonijiet saru f'Diċembru 2021 u, b'mod mhux
sorprendenti, rebħu l-kandidati favur iċ-Ċina. Il-VP/RGħ Josep Borrell iddikjara li l-
UE tara din l-elezzjoni, flimkien mal-pressjoni li għaddejja fuq is-soċjetà ċivili, bħala
pass ieħor fiż-żarmar tal-prinċipju ta' "pajjiż wieħed, żewġ sistemi". Barra minn hekk,
f'Mejju 2022, l-1,500 membru tal-Kumitat Elettorali vvutaw għal kandidat wieħed, John
Lee Ka-chiu, bħala l-Kap Eżekuttiv il-ġdid. L-appoġġ tal-votanti għal Lee kien ta' 99%
meta mqabbel ma' 66% għall-predeċessur tiegħu, Carrie Lam, li mexxiet lil Hong Kong
mill-2017.
Ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament ta' Diċembru 2017, 20 sena wara l-istabbiliment tar-
Reġjun Amministrattiv Speċjali ta' Hong Kong, enfasizzat li huwa importanti ħafna li
tiġi rrispettata l-Liġi Bażika biex ir-relazzjonijiet mal-UE jkomplu jissaħħu. Il-Parlament
jikkundanna l-indħil taċ-Ċina fl-affarijiet interni ta' Hong Kong, fatt li jista' jqiegħed
f'riskju l-vijabbiltà fit-tul tal-mudell "pajjiż wieħed, żewġ sistemi". F'riżoluzzjoni ta'
Ġunju 2020, il-Parlament iddefinixxa l-introduzzjoni unilaterali tal-leġiżlazzjoni dwar
is-sigurtà nazzjonali bħala attakk komprensiv fuq l-awtonomija, l-istat tad-dritt u l-
libertajiet fundamentali ta' Hong Kong. Iċ-Ċina hija marbuta bid-Dikjarazzjoni Konġunta,
li ġiet irreġistrata man-NU bħala trattat legalment vinkolanti, li tirrispetta l-livell għoli ta'
awtonomija ta' Hong Kong u d-drittijiet u l-libertajiet tiegħu.
F'riżoluzzjoni ta' Jannar 2021, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong
Kong, il-Parlament appella għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet ta'
dawk arrestati f'Hong Kong fl-ewwel ġimagħtejn tal-2021, u ta' dawk kollha li ġew
arrestati preċedentement fuq akkużi skont l-NSL. Il-Parlament ħeġġeġ lill-awtoritajiet
jirrispettaw l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi u l-livell għoli
ta' awtonomija ta' Hong Kong, u joqogħdu lura b'mod immedjat milli jkomplu jużaw
l-NSL biex irażżnu d-drittijiet għal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda paċifika u ta'
assoċjazzjoni.
F'Lulju 2021, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar Hong Kong, b'mod partikolari l-
każ ta' Apple Daily, li fiha kkundanna r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' espressjoni, u
ħeġġeġ lill-awtoritajiet ta' Hong Kong biex jeħilsu minnufih u mingħajr kundizzjonijiet
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il-ġurnalisti kollha u attivisti oħra arrestati fuq akkużi skont l-NSL u jwaqqgħu l-akkużi
kollha kontrihom.
F'Jannar 2022, il-Parlament adotta għal darb'oħra riżoluzzjoni dwar il-ksur tal-libertajiet
fundamentali f'Hong Kong, li fiha kkundanna bil-qawwa l-attakki mmirati kontra l-
oppożizzjoni inġenerali, kemm jekk NGOs, mezzi tal-midja jew ċivili. Ir-riżoluzzjoni
pproponiet il-ħolqien ta' opportunitajiet akkademiċi għal raġunijiet umanitarji għal
persuni f'Hong Kong li qed ibatu minħabba l-pożizzjoni koerċittiva taċ-Ċina.
D. Il-Ġappun
Billi l-UE u l-Ġappun ilhom sħab strateġiċi mill-2003, huma jikkondividu valuri
fundamentali bħar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt,
kif ukoll impenn qawwi lejn l-iżvilupp sostenibbli, il-multilateraliżmu u sistema tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) ibbażata fuq ir-regoli. Il-Ġappun huwa
impenjat li jimplimenta b'mod effettiv il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima u ftehimiet
ambjentali multilaterali oħra. Madankollu, hemm xi kwistjonijiet li huma ta' tħassib għall-
UE: l-applikazzjoni tal-Ġappun tal-piena tal-mewt, il-kaċċa għall-balieni u l-ħtif ta' tfal
tal-UE minn ġenitur fil-Ġappun.
L-UE u l-Ġappun aġġornaw ir-relazzjoni strateġika bilaterali tagħhom fi Frar 2019 bl-
implimentazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta' Sħubija Strateġika u bid-dħul fis-seħħ tal-
Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE). Il-FSE huwa l-aktar ftehim kummerċjali bilaterali
importanti li qatt ġie konkluż mill-UE, peress li jkopri kważi terz tal-prodott domestiku
gross (PDG) dinji, kważi 40% tal-kummerċ dinji u jinvolvi aktar minn 600 miljun persuna.
Il-FSE jinkludi wkoll impenji dwar il-kummerċ kemm tal-merkanzija kif ukoll tas-servizzi,
u jipprovdi qafas li jippromwovi l-investiment bilaterali. Jistabbilixxi wkoll miri ambizzjużi
għall-iżvilupp sostenibbli u, għall-ewwel darba, jinkludi impenn speċifiku favur il-Ftehim
ta' Pariġi dwar il-klima. L-UE u l-Ġappun iffirmaw ftehim dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni
ċivili fit-22 ta' Ġunju 2020. Ir-reċiproċità tal-ivvjaġġar mingħajr viża għaċ-ċittadini tal-UE
lejn il-Ġappun tibqa' kwistjoni fir-relazzjonijiet bilaterali, peress li ċ-ċittadini Ġappuniżi
jgawdu minn aċċess mingħajr viża għall-UE.
Wara ċ-Ċina, il-Ġappun huwa t-tieni l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE fl-Asja,
b'kummerċ totali li fl-2020 kien jammonta għal EUR 109 biljun. L-esportazzjonijiet
tal-UE lejn il-Ġappun ammontaw għal EUR 54.9 biljun fl-2020. L-UE kellha surplus
kummerċjali fil-merkanzija ta' EUR 0.5 biljun. Rigward il-kummerċ fis-servizzi, fl-2018
l-UE esportat EUR 35 biljun f'servizzi lejn il-Ġappun u importat EUR 18-il biljun mill-
Ġappun, li ħalla lill-UE b'surplus ta' EUR 16.3 biljun fil-kummerċ fis-servizzi.
Iż-żewġ partijiet jibqgħu impenjati li jsaħħu r-relazzjonijiet ta' investiment billi jikkonkludu
ftehim separat ta' investiment fil-futur li jkun jinkludi standards ta' protezzjoni għall-
investituri/investiment u mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta' tilwim. L-UE u l-Ġappun
ikkonkludew negozjati dwar livell adegwat ta' protezzjoni tad-data f'Lulju 2018 u adottaw
deċiżjonijiet f'Jannar 2019 biex jirrikonoxxu s-sistemi ta' protezzjoni tad-data ta' xulxin
bħala "ekwivalenti", u b'hekk inħolqot l-akbar żona ta' flussi sikuri ta' data fid-dinja.
Bħala riżultat tal-COVID-19, is-Summit UE-Ġappun tal-2020 f'Tokyo ġie ttrasformat
f'laqgħa tal-Mexxejja UE-Ġappun fis-26 ta' Mejju 2020. Il-mexxejja tennew l-impenn
tagħhom li jippuljaw l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw l-effetti tal-pandemija tal-
COVID-19 u jkomplu jaħdmu flimkien fuq l-iżvilupp tal-vaċċini. Fil-qafas tal-G7, l-UE u l-

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/ip_20_1127
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/ip_20_1127


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

Ġappun impenjaw ruħhom ukoll li jfittxu li jaċċeleraw l-irkupru ekonomiku globali. Huma
impenjaw ruħhom ukoll li jikkooperaw dwar it-tibdil fil-klima u r-riċerka, billi jqisu l-Patt
Ekoloġiku u l-Aġenda Diġitali bħala mezz biex titkompla tissaħħaħ il-kooperazzjoni. L-
UE u l-Ġappun ikkonfermaw mill-ġdid il-kooperazzjoni tagħhom dwar il-paċi u s-sigurtà
kif ukoll dwar il-ġlieda kontra l-kampanji ta' diżinformazzjoni.
Fil-25 ta' Jannar 2021, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kellu diskussjoni mal-Ministru għall-
Affarijiet Barranin tal-Ġappun, Toshimitsu Motegi, dwar l-approċċi rispettivi tagħhom
għall-Indo-Paċifiku, u qablu li impenn imsaħħaħ tal-UE fir-reġjun, kif ukoll kooperazzjoni
msaħħa mal-Ġappun u sħab oħra tal-istess fehma, ikunu ta' benefiċċju. Kien hemm
interess reċiproku biex itejbu l-kooperazzjoni dwar il-konnettività, is-sigurtà marittima, l-
ambjent u t-tibdil fil-klima, il-kummerċ u l-investiment, kwistjonijiet diġitali, il-promozzjoni
tal-multilateraliżmu u ż-żamma tal-ordni internazzjonali bbażata fuq ir-regoli.
It-28 Summit bejn l-UE u l-Ġappun sar f'Tokyo f'Mejju 2022 biex jiġu affermati mill-
ġdid l-impenji tal-partijiet skont il-FSE u l-Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE
u l-Ġappun, abbażi ta' interessi komuni u tal-valuri kondiviżi tal-libertà, ir-rispett
għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, il-kummerċ miftuħ, ħieles
u ġust, il-multilateraliżmu effettiv u l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli. Il-
mexxejja tal-UE u tal-Ġappun talbu li r-Russja twaqqaf immedjatament l-aggressjoni
militari tagħha kontra l-Ukrajna, u tirtira mingħajr kundizzjonijiet il-forzi kollha tagħha u
tirrispetta bis-sħiħ l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna fi ħdan
il-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment. Il-mexxejja appoġġaw lill-Ukrajna
f'kooperazzjoni mal-G7 u ma' pajjiżi oħra tal-istess fehma b'aktar sanzjonijiet kontra
r-Russja. Il-President tal-Kunsill Ewropew, Charles Michel, qal li l-Ġappun huwa l-
eqreb sieħeb strateġiku tal-UE fir-reġjun Indo-Paċifiku u li l-gwerra tar-Russja kontra
l-Ukrajna wriet li kooperazzjoni aktar fil-fond hija neċessità vitali. L-UE u l-Ġappun
adottaw ukoll dikjarazzjoni konġunta u nedew is-sħubija diġitali biex jippromwovu l-
kooperazzjoni u jgħinu biex tiġi żgurata trasformazzjoni diġitali ta' suċċess li twassal
għas-solidarjetà, il-prosperità u s-sostenibbiltà. Il-mexxejja ddiskutew ukoll kif jistgħu
jikkooperaw biex is-swieq globali tal-enerġija jinżammu stabbli u jgħinu biex jiġu
żgurati d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-provvista tal-enerġija u s-sigurtà tal-provvista.
Dwar is-sigurtà u d-difiża, l-UE u l-Ġappun impenjaw ruħhom li jkomplu jsaħħu l-
konsultazzjonijiet mill-qrib tagħhom, inkluż dwar in-nonproliferazzjoni u d-diżarm u dwar
il-ġlieda kontra t-theddid ibridu. L-UE u l-Ġappun se jkomplu jimplimentaw l-Alleanza
Ekoloġika bejn l-UE u l-Ġappun, imnedija fis-summit tal-2021. Huma affermaw mill-
ġdid l-importanza tal-kooperazzjoni f'oqsma bħall-idroġenu aktar nadif, is-sikurezza
nukleari, l-enerġija rinnovabbli u r-riċiklaġġ tal-karbonju.
Bħala parti integrali mill-aġġornament tar-relazzjoni strateġika bilaterali bejn l-
UE u l-Ġappun, il-Parlament Ewropew u d-Diet Ġappuniż qed isaħħu d-
djalogu interparlamentari bejniethom. Dan wassal biex il-Parlament għadda żewġ
riżoluzzjonijiet f'Diċembru 2018: riżoluzzjoni ta' akkumpanjament għall-konklużjoni tas-
Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Ġappun u riżoluzzjoni ta' akkumpanjament għall-
konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Ġappun. F'Lulju 2020,
il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-ħtif internazzjonali u nazzjonali ta' tfal tal-
UE minn ġenitur fil-Ġappun li tenfasizza s-sitwazzjoni tat-tfal li qed ibatu minħabba
ħtif mill-ġenituri fil-Ġappun, u tissottolinja l-fatt li l-liġijiet u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji
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rilevanti mhux qed jiġu infurzati. Riżoluzzjonijiet importanti oħrajn għar-relazzjonijiet
mal-Ġappun adottati reċentement huma r-riżoluzzjonijiet tal-21 ta' Jannar 2021 dwar
il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja, tas-7 ta' Ġunju 2022 dwar l-UE u l-
isfidi tas-sigurtà fl-Indo-Paċifiku u tal-5 ta' Lulju 2022 dwar l-istrateġija Indo-Paċifika fil-
qasam tal-kummerċ u tal-investiment.
Wara r-riżenja ta' Shinzo Abe, l-aktar Prim Ministru li dam fil-kariga fil-Ġappun, il-Prim
Ministru l-ġdid, Yoshihide Suga, ħa l-kariga f'Settembru 2020, u ġie sostitwit minn Fumio
Kishida fil-bidu ta' Ottubru 2021. Fil-31 ta' Ottubru 2021 saru elezzjonijiet ġenerali
fil-Ġappun biex jiġu eletti membri għall-Kamra tar-Rappreżentanti għal erba' snin. Il-
Partit Liberali Demokratiku (LDP) fil-gvern żamm maġġoranza komda, għalkemm tilef
xi siġġijiet.
Il-Ġappun u d-dinja kienu profondament ixxukkjati bil-qtil tal-ex Prim Ministru Shinzo
Abe fit-8 ta' Lulju 2022 f'Nara, fejn kien qed jagħmel kampanja għall-elezzjoni
tal-Kamra tal-Kunsilliera Ġappuniża tal-2022. L-elezzjonijiet saru biss jumejn wara
fl-10 ta' Lulju 2022 biex jiġi elett nofs il-kamra superjuri għal sitt snin. Il-LDP żied b'mod
modest is-siġġijiet tiegħu u ġie stabbilit rekord ġdid bi 28% tas-siġġijiet mirbuħa minn
kandidati nisa.
E. Il-Korea t'Isfel (ir-Repubblika tal-Korea)
Ir-relazzjonijiet UE-Korea t'Isfel imorru lura għall-Ftehim tal-1997 dwar il-kooperazzjoni
u l-assistenza amministrattiva reċiproka f'materji doganali.
Il-Korea t'Isfel hija fost l-akbar 10 sħab strateġiċi tal-UE, u s-sħubija strateġika bejn l-UE
u l-Korea t'Isfel hija mibnija fuq tliet pilastri ewlenin, mirfuda minn tliet ftehimiet ewlenin:
— Il-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Korea t'Isfel, fis-seħħ minn Ġunju 2014, li jipprovdi l-

istruttura ġenerali għas-sħubija strateġika u l-kooperazzjoni bilaterali komprensiva.
Il-Kumitat Konġunt jiżgura u jissorvelja l-implimentazzjoni tagħha.

— Il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) bejn l-UE u l-Korea t'Isfel, irratifikat
f'Diċembru 2015. Il-Korea t'Isfel kienet l-ewwel pajjiż Asjatiku li ffirma FTA mal-
UE, u dan l-FTA huwa wieħed mill-aktar ftehimiet kummerċjali ambizzjużi tal-UE,
li jmur lil hinn minn kwalunkwe ftehim preċedenti. L-FTA għandu l-għan li jneħħi l-
ostakli għall-kummerċ bilaterali, joħloq suq estiż u sigur għall-prodotti u s-servizzi,
u joħloq ambjent stabbli għall-investiment.

— Il-Ftehim li jistabbilixxi Qafas għall-Parteċipazzjoni għall-Immaniġġar ta' Kriżijiet
(FPA) bejn l-UE u l-Korea t'Isfel, fis-seħħ mill-2016, li jsaħħaħ is-sħubija
strateġika għal kwistjonijiet ta' sigurtà billi jippermetti lill-Korea t'Isfel tieħu sehem
f'operazzjonijiet għall-immaniġġar ta' kriżijiet ta' natura ċivili u militari tal-UE. L-
FPA jiffaċilita wkoll l-involviment tal-Korea t'Isfel fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet
tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) tal-UE biex tittejjeb l-effettività tar-
rispons għall-kriżijiet.

It-18-il laqgħa tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u l-Korea t'Isfel saret f'Seoul f'Ġunju 2022.
Il-kumitat ikkundanna l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja u qabel li r-Russja trid tirrispetta
l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha
rikonoxxuti internazzjonalment. L-UE u l-Korea t'Isfel impenjaw ruħhom ukoll li
jingħaqdu flimkien biex isaħħu l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, inkluż fit-tħejjija
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għall-COP27 f'Sharm El Sheikh, u jrawmu l-adozzjoni ta' Qafas Globali tal-Bijodiversità
għal wara l-2020 ambizzjuż ħafna fit-tħejjija għall-COP15 f'Montreal, appoġġat minn
tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u enerġija nadifa. Huma esploraw ukoll il-prospetti
għall-istabbiliment ta' Sħubija Ekoloġika bejn l-UE u r-Repubblika tal-Korea.
F'Mejju 021, il-Korea t'Isfel ospitat is-Summit (ambjentali) P4G ta' Seoul tal-2021, li
ħareġ id-Dikjarazzjoni ta' Seoul li tħeġġeġ li ż-żieda fit-temperatura globali mil-livelli
preindustrijali tinżamm taħt it-2 °C, minflok 1.5 °C. Il-mexxejja ħeġġew li jiżdied l-infiq
nazzjonali fuq it-tnaqqis tal-gassijiet serra, jiġu aċċellerati l-isforzi biex nitbiegħdu minn
sorsi ta' enerġija mhux rinnovabbli u ssir kooperazzjoni biex tissolva l-kwistjoni tal-iskart
tal-plastik fl-ekosistemi tal-baħar.
Mill-2011 'l hawn, il-kummerċ bilaterali kompla jikber, anke matul il-pandemija tal-
COVID-19, u laħaq kważi EUR 90 biljun fl-2020. Il-kummerċ totali fil-merkanzija
kiber b'45.9% bejn l-2010 u l-2020. Fl-2020, l-UE kienet it-tielet l-akbar sors
ta' importazzjonijiet tal-Korea t'Isfel (11.8%) u r-raba' l-akbar destinazzjoni ta'
esportazzjonijiet (9.3%). Madankollu, f'ċerti oqsma, għad fadal xi sfidi u l-UE qed
tistieden lill-Korea t'Isfel tneħħi l-ostakli persistenti għall-importazzjonijiet ta' prodotti tal-
annimali tal-UE, u għar-ratifika tal-konvenzjoni pendenti (Nru 105) tal-Organizzazzjoni
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar ix-xogħol furzat.
Is-settur tax-xjenza u t-teknoloġija tal-Korea t'Isfel huwa wieħed mill-aktar avvanzati
fid-dinja. Huwa jiffoka fuq l-innovazzjoni u għandu rekord impressjonanti fir-robotika
u l-intelliġenza artifiċjali, li joffru opportunitajiet ġodda biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni
xjentifika u teknoloġika mal-UE. Diġà ġiet stabbilita kooperazzjoni eqreb fil-qasam tat-
theddid ċibernetiku, peress li l-Korea t'Isfel għandha ekonomija diġitalizzata ħafna u
qed tiżviluppa strateġija nazzjonali għaċ-ċibersigurtà, wara hacks u attakki li affettwaw
miljuni ta' persuni u siti web uffiċjali. Il-Korea ta' Fuq (RDPK) ġiet akkużata li ppjanat
il-maġġor parti tal-attakki ċibernetiċi ewlenin. F'Novembru 2020, l-UE u l-Korea t'Isfel
kellhom is-sitt djalogu ċibernetiku tagħhom, li wassal għal appoġġ konġunt għall-
istabbiliment ta' programm ta' azzjoni. Il-programm se jgħin ixerred imġiba responsabbli
fiċ-ċiberspazju u jindirizza kwistjonijiet ċibernetiċi fil-kuntest tas-sigurtà internazzjonali fi
ħdan in-Nazzjonijiet Uniti. L-elezzjonijiet presidenzjali li saru f'Marzu 2022 intrebħu mill-
konservattiv Yoon Suk-yeol, wara tellieqa strettament ikkontestata. Il-President Yoon
kiseb rebħa żgħira fuq Lee Jae-myung tal-Partit Demokratiku abbażi ta' wegħdiet biex
tiġi indirizzata l-inugwaljanza fil-klassi. It-tmien elezzjonijiet lokali saru f'Ġunju 2022 u
ħabtu mal-elezzjonijiet parzjali għas-siġġijiet vakanti fl-Assemblea Nazzjonali. Dawn
kienu l-ewwel elezzjonijiet nazzjonali taħt il-President Yoon Suk-yeol wara li ħa l-kariga
fl-10 ta' Mejju 2022. Il-partit fil-gvern tal-President Yoon Suk-yeol rebaħ 12 mis-17-
il elezzjoni għas-sindki ta' bliet kbar u gvernaturi provinċjali, u dan kompla jespandi
l-influwenza konservattiva ta' Yoon inqas minn tliet xhur wara li rebaħ l-elezzjoni
presidenzjali.
F'April 2021, il-Korea t'Isfel ikkompletat ir-ratifika ta' tliet konvenzjonijiet ewlenin tal-
ILO: il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta' Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-
Organizzazzjoni, il-Konvenzjoni dwar id-Dritt ta' Organizzazzjoni u n-Negozjar Kollettiv
u l-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, iżda l-Konvenzjoni tal-Abolizzjoni tax-Xogħol
Furzat għadha trid tiġi rratifikata.
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Il-Korea t'Isfel issostni li l-Ġappun għadu ma ħallashiex reparazzjonijiet tat-Tieni Gwerra
Dinjija. Ir-relazzjonijiet għadhom batuti minkejja l-isforzi biex jerġgħu jiġu stabbiliti r-
rabtiet skont trattat fl-1965. Kwistjoni partikolarment kontroversjali hija dik ta' "nisa
għall-pjaċir" (nisa li kienu skjavi sesswali bejn l-1932 u l-1945). Il-Korea t'Isfel qajmet
ukoll tħassib dwar il-pjanijiet tal-Ġappun li jirrilaxxa l-ilma kkontaminat mill-impjant tal-
enerġija tiegħu ta' Fukushima lura fl-Oċean Paċifiku, li se jaffettwa b'mod negattiv il-
ħajja tal-baħar u konsegwentement l-industrija tas-sajd. L-approċċ tal-politika barranija
tal-President Yoon Suk-yeol involva tqarrib mal-Ġappun sabiex tinstab soluzzjoni għat-
tilwim attwali u l-ostakli għall-kummerċ. Wara snin sospiżi minħabba l-pandemija
tal-COVID-19, il-Korea t'Isfel u l-Istati Uniti komplew bl-eżerċizzji militari konġunti
tagħhom f'Awwissu 2022, wara d-deċiżjoni tal-President Yoon Suk-yeol li jagħti spinta
lid-deterrenza. Qabel, l-Istati Uniti, il-Korea t'Isfel u l-Ġappun kienu pparteċipaw
f'eżerċizzju ta' difiża kontra l-missili ballistiċi 'l barra mill-kosta ta' Hawaii fir-rebbiegħa
tal-2022, li juri r-relazzjonijiet imtejba bejn Seoul u Tokyo.
Il-Parlament huwa estremament imħasseb dwar ir-relazzjonijiet inter-Koreani. Bejn
April u Settembru 2018 saru tliet summits inter-Koreani li kellhom l-għan li jwasslu
għad-denuklearizzazzjoni, iżda d-djalogu u l-kooperazzjoni waqfu wara s-summit Stati
Uniti-RDPK f'Hanoi fl-2019, u komplew jiddeterjoraw f'Awwissu 2019 wara eżerċizzju
militari konġunt bejn l-Istati Uniti u l-Korea t'Isfel. It-tensjonijiet eskalaw wara li l-Korea
ta' Fuq sparat missili ta' medda qasira f'Marzu 2020 u wara l-isplużjoni f'Ġunju 2020 fl-
uffiċċju ta' kollegament inter-Korean f'Kaesong u l-mewt ta' ċittadin tal-Korea t'Isfel fit-
territorju tal-Korea ta' Fuq. Fil-15 ta' Awwissu 2022, il-President tal-Korea t'Isfel Yoon
Suk-yeol ħabbar li kien se joffri pakkett ta' għajnuna fuq skala kbira lil Pyongyang
bi skambju għad-denuklearizzazzjoni, li jtejjeb b'mod sinifikanti l-ekonomija tal-Korea
ta' Fuq jekk il-pajjiż jibda proċess ġenwin u sostanzjali ta' denuklearizzazzjoni. L-
UE tappoġġa soluzzjoni diplomatika għall-kriżi nukleari Koreana u biħsiebha tkompli
l-istrateġija tagħha ta' impenn kritiku. Il-Parlament huwa l-unika istituzzjoni tal-UE li
għandha relazzjonijiet diplomatiċi formali mal-Korea ta' Fuq.
F. Il-Korea ta' Fuq (ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea)
L-UE tħaddan politika ta' "impenn kritiku" fir-rigward tal-Korea ta' Fuq, li tikkombina
pressjoni li tiġi eżerċitata fil-forma ta' sanzjonijiet u miżuri oħra filwaqt li żżomm ħajjin
il-kanali ta' komunikazzjoni. Ir-relazzjonijiet bilaterali huma limitati u ma hemm l-ebda
trattat politiku jew kummerċjali bilaterali fis-seħħ. Minbarra l-għajnuna umanitarja, il-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE hija relatata prinċipalment mas-sigurtà tal-ikel u hija
soġġetta għal kunsiderazzjonijiet politiċi, sanzjonijiet tan-NU u restrizzjonijiet oħra. L-
UE m'għandhiex programm ta' assistenza għall-iżvilupp bilaterali mal-Korea ta' Fuq. Sitt
Stati Membri tal-UE għandhom ambaxxati fi Pyongyang, flimkien mal-Uffiċċju Franċiż
għall-Kooperazzjoni Kulturali. Għadd sinifikanti ta' Stati Membri tal-UE akkreditaw l-
ambaxxaturi tagħhom residenti f'Seoul għall-Korea ta' Fuq. L-għeluq tal-fruntieri mill-
Korea ta' Fuq f'Jannar 2020 wassal għal diffikultajiet fir-rotazzjoni tal-persunal fil-pajjiż
u barra minnu u kien hemm tnaqqis fil-preżenza diplomatika.
Is-sanzjonijiet tal-UE kontra l-Korea ta' Fuq, li ġew adottati b'rispons għall-attivitajiet
tal-pajjiż fl-iżvilupp ta' armi nukleari u ta' missili ballistiċi, huma fost l-aktar iebsa li
qatt saru kontra pajjiż. L-UE implimentat ir-riżoluzzjonijiet kollha rilevanti tal-Kunsill tas-
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Sigurtà tan-NU (KSNU) u daħħlet fis-seħħ reġim awtonomu ta' sanzjonijiet proprji, li
jikkomplementa u jsaħħaħ is-sanzjonijiet tan-NU. F'Settembru 2020, l-UE mexxiet ir-
raba' ċiklu ta' approċċi fil-konfront ta' pajjiżi mhux tal-UE biex tħeġġiġhom jimplimentaw
bis-sħiħ ir-riżoluzzjonijiet tal-KSNU. Fit-22 ta' Marzu 2021, l-UE ħabbret għall-ewwel
darba sanzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem kontra l-Korea ta' Fuq taħt ir-Reġim
Globali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-lista tinkludi żewġ
ministri kif ukoll l-Uffiċċju Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku talli assistew f'attivitajiet
repressivi.
Il-Korea ta' Fuq żiedet il-programm nukleari tagħha fl-2017, u żiedet it-tensjonijiet
mal-Istati Uniti u l-Korea t'Isfel. Għalkemm il-politika tal-Istati Uniti kienet ibbażata
fuq l-applikazzjoni ta' pressjoni massima, l-ex President tal-Korea t'Isfel Moon Jae-in
għażel id-dieskalazzjoni u ltaqa' mal-mexxej tal-Korea ta' Fuq Kim Jong-un tliet darbiet
fl-2018. Madankollu, wara s-Summit fallut tal-2019 f'Hanoi bejn il-President Trump u
Kim Jong-un, żdiedu t-tensjonijiet u n-nuqqas ta' fiduċja. Minn Lulju 2021 'l hawn, l-
Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika rrappurtat żieda fl-attività nukleari fiċ-
Ċentru tar-Riċerka Nukleari ta' Yongbyon, b'reattur sperimentali b'ħames megawatts.
F'Awwissu 2021, hija u tiddenunzja lill-Istati Uniti u l-Korea t'Isfel għall-eżerċizzji
militari konġunti tagħhom, il-Korea ta' Fuq ħabbret li, jekk l-Istati Uniti ma jwaqqfux
il-politika tagħhom ta' sanzjonijiet, kienet se testendi l-programm nukleari tagħha.
Minn Settembru 2021 'l hawn, il-Korea ta' Fuq wettqet testijiet b'missili "cruise" fuq
distanza twila li jistgħu jtiru aktar fil-baxx u bi trajettorji ċatti ħafna, li jagħmluha diffiċli
li jiġu interċettati. Hija wettqet l-akbar testijiet tal-missili ballistiċi tagħha fl-2022, u
wriet li l-missili interkontinentali tagħha setgħu jaslu fl-Istati Uniti. It-tensjonijiet żdiedu
f'Marzu 2022 bl-isparar min-naħa tal-Korea ta' Fuq ta' tip ġdid ta' missila ballistika
interkontinentali (ICBM), Hwasong-17, l-akbar missila tagħha sal-lum, li l-altitudni
tagħha taqbeż dik ta' kwalunkwe ICBM ittestjata qabel, u tilħaq is-6,000km. Il-mexxej
tal-Korea ta' Fuq Kim Jong-un għamel diskors fejn issuġġerixxa li se jsiru aktar testijiet
nukleari matul l-2022. Il-Korea t'Isfel qed issaħħaħ il-kapaċitajiet difensivi tagħha u l-
kooperazzjoni militari mal-Istati Uniti, inkluż billi tieħu sehem f'eżerċizzji militari konġunti
fuq skala kbira u tiskjera sistemi addizzjonali ta' difiża bil-missili tal-ajru tal-Istati Uniti. L-
istrateġija tal-Korea ta' Fuq hija li ġġiegħel lill-Istati Uniti jerġgħu jiftħu n-negozjati dwar
is-sanzjonijiet u l-għajnuna umanitarja. It-tensjonijiet affettwaw ir-relazzjonijiet inter-
Koreani u żiedu r-riskji għas-sigurtà reġjonali. Ir-ritorn tal-Korea ta' Fuq għat-testijiet tal-
missili fl-2022, flimkien mal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja, jikkostitwixxu sfida kbira
għall-President tal-Korea t'Isfel Yoon Seok-yeol, li qed jadotta approċċ ta' pożizzjoni
iebsa.
L-UE kkundannat l-isparar ta' missili, filwaqt li stiednet lill-Korea ta' Fuq tikkonforma
mal-obbligi tagħha skont ir-riżoluzzjonijiet tal-KSNU u tibqa' lura mill-azzjonijiet kollha
li jfixklu l-ambjent li fih wieħed ifittex id-diplomazija u d-djalogu. L-UE hija impenjata
favur id-denuklearizzazzjoni. Sakemm il-Korea ta' Fuq tikkonforma mal-obbligi tagħha
skont ir-riżoluzzjonijiet tal-KSNU, l-UE se tkompli timplimenta s-sanzjonijiet b'mod strett
filwaqt li tinkoraġġixxi lill-komunità internazzjonali biex tagħmel l-istess. Il-Parlament
għadda diversi riżoluzzjonijiet li jikkundannaw il-programmi nukleari u tal-missili tal-
Korea ta' Fuq, u esprima tħassib kbir dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-
pajjiż li kull ma jmur qed tmur għall-agħar.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
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F'Settembru 2022, l-Assemblea Suprema tal-Poplu tal-Korea ta' Fuq għaddiet liġi li
tagħmel l-istatus nukleari tal-pajjiż irriversibbli u tippermetti attakki nukleari preventivi
jekk jiġi identifikat attakk imminenti.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

	L-Asja tal-Lvant
	Il-bażi ġuridika
	L-Asja tal-Lvant


