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34. Jappoāāa s-sanzjonijiet adottati mill-

UE b'reazzjoni għall-aggressjoni Russa 

kontra l-Ukraina, u jisħaq fuq il-fatt li 

dawn huma skalabbli u riversibbli, u 

jiddependu b'mod speëjali fuq it-twettiq 

tal-ftehimiet ta' Minsk, iŜda jistgħu wkoll 

jissaħħu jekk ir-Russja tkompli tonqos 

milli tissodisfa l-obbligi internazzjonali 

tagħha; jappella lill-Kummissjoni biex 

toqgħod għassa għall-implimentazzjoni 

uniformi tagħhom; 

34. Jappoāāa s-sanzjonijiet adottati mill-

UE b'reazzjoni għall-aggressjoni Russa 

kontra l-Ukraina, u jisħaq fuq il-fatt li 

dawn huma skalabbli u riversibbli, u 

jiddependu b'mod speëjali fuq it-twettiq 

tal-ftehimiet ta' Minsk, iŜda jistgħu wkoll 

jissaħħu jekk ir-Russja tkompli tonqos 

milli tissodisfa l-obbligi internazzjonali 

tagħha; jappella lill-Kummissjoni biex 

toqgħod għassa għall-implimentazzjoni 

uniformi tagħhom; jirrifjuta kwalunkwe 

approvazzjoni biex l-embargo āenerali 

impost mir-Russja fuq l-ikel importat mill-

UE jiāi sostitwit f'termini ta' sehem mis-

suq minn ëerti pajjiŜi individwali tal-UE li 

b'mod selettiv jitħallew jagħmlu dan mir-

Russja; 

Or. en 
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 36a. Iħeāāeā lill-mexxejja tal-UE u l-

Istati Membri biex jiggarantixxu s-

sikurezza u l-libertà tal-Insara u 

minoranzi reliājuŜi oħra li qed iħabbtu 

wiëëhom ma' diskriminazzjoni u 

persekuzzjoni li dejjem qed jiŜdiedu, u li 

jsibu ruħhom f'nofs il-ālied; jistieden lis-

SEAE u lill-Istati Membri jiŜguraw li l-

ftehimiet bilaterali futuri jinkludu 

mekkaniŜmi effikaëi ta' monitoraāā għall-

protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-

minoranzi reliājuŜi u implimentazzjoni 

effikaëi tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-

promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' 

reliājon jew ta' twemmin; 

Or. en 

 

 


