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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi l-globalizzazzjoni qawwiet l-

interdipendenza, għax id-deċiżjonijiet li 

jittieħdu f'Beijing jew f'Washington 

iħallu impatt dirett fuq ħajjitna; billi, min-

naħa l-oħra, l-interdipendenza wasslet biex 

l-opinjoni pubblika globali tagħraf il-ħtieġa 

ta' soluzzjonijiet transnazzjonali biex jiġu 

indirizzati problemi transnazzjonali u biex 

l-organizzazzjonijiet multilaterali jtejbu l-

governanza globali; 

G. billi l-globalizzazzjoni qawwiet l-

interdipendenza; billi, min-naħa l-oħra, l-

interdipendenza wasslet biex l-opinjoni 

pubblika globali tagħraf il-ħtieġa ta' 

kooperazzjoni transnazzjonali biex jiġu 

indirizzati problemi transnazzjonali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi xi demokraziji tal-Punent saru 

aktar vulnerabbli, protezzjonisti u 

introspettivi, u qegħdin jaqilbu lejn l-

estremi f'mument meta l-kooperazzjoni 

multilaterali tirrappreżenta l-uniku mod 

kif nistgħu nagħtu risposta effikaċi għall-

isfidi globali; billi setgħat bħaċ-Ċina jew 

ir-Russja qed jippruvaw jimlew dan il-vojt 

u qed ifittxu li jisfidaw il-governanza 

globali eżistenti bbażata fuq id-dritt 

internazzjonali, aktar milli jħaddnuha; 

billi l-istati tal-aħħar għandhom approċċ 

differenti rigward il-kooperazzjoni għall-

iżvilupp, li mhuwiex marbut ma' titjib fl-

istat tad-dritt jew ma' riformi demokratiċi 

oħra;  

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa K 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

K. billi l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv 

Konġunt (PAKK) mal-Iran huwa kisba 

multilaterali sinifikanti fit-triq lejn Lvant 

Nofsani stabbli u paċifiku; billi d-deċiżjoni 

tal-President Trump li jirtira mill-PAKK u 

jimponi sanzjonijiet sekondarji fuq il-

kumpaniji Ewropej li jagħmlu negozju 

leġittimu mal-Iran huwa ta' dispjaċir kbir 

u jdgħajjef is-sovranità ekonomika 

Ewropea, u b'hekk jirrileva d-dipendenza 

problematika tal-UE fuq is-sistema ta' 

tranżazzjonijiet bid-dollaru Amerikan; 

billi l-UE u l-Istati Membri affermaw mill-

ġdid l-impenn tagħhom favur il-PAKK u 

ħadu miżuri biex jipproteġu l-interessi 

ekonomiċi leġittimi Ewropej;  

K. billi l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv 

Konġunt (PAKK) mal-Iran huwa kisba 

multilaterali sinifikanti fit-triq lejn Lvant 

Nofsani stabbli u paċifiku; billi l-UE u l-

Istati Membri affermaw mill-ġdid l-impenn 

tagħhom favur il-PAKK u ħadu miżuri 

biex jipproteġu l-interessi ekonomiċi 

leġittimi Ewropej; 
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Premessa L 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

L. billi l-ISIS, Al Qaeda, u 

organizzazzjonijiet terroristiċi 

internazzjonali oħra għadhom 

jirrappreżentaw theddida sinifikanti għall-

Ewropa u għan-nazzjonijiet tad-dinja;

  

L. billi l-ISIS, Al Qaeda, u 

organizzazzjonijiet terroristiċi 

internazzjonali oħra għadhom 

jirrappreżentaw theddida sinifikanti għall-

Ewropa u għan-nazzjonijiet tad-dinja; billi 

l-Iżlam politiku u l-organizzazzjonijiet 

relatati huma waħda mill-akbar theddidiet 

għall-Ewropa u l-valuri demokratiċi 

tagħha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi s-sigurtà Ewropea hija bbażata 

fuq l-ambizzjoni ta' awtonomija strateġika 

komuni, kif tissottolinja l-Istrateġija 

Globali tal-Unjoni; billi politika barranija 

komuni ambizzjuża, kredibbli u effikaċi 

trid tkun appoġġjata b'riżorsi finanzjarji u 

b'mezzi adegwati, u trid tkun ibbażata fuq 

approċċ koerenti, f'waqtu u konsistenti 

min-naħa tal-Istati Membri;  

M. billi s-sigurtà Ewropea hija bbażata 

fuq l-ambizzjoni ta' awtonomija strateġika 

komuni, kif tissottolinja l-Istrateġija 

Globali tal-Unjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li wasal il-waqt li l-

Unjoni Ewropea tieħu f'idejha d-destin 

tagħha; huwa tal-fehma li l-UE għandha 

tħaddan ir-rwol tagħha bħala potenza 

politika u ekonomika tassew sovrana fir-

relazzjonijiet internazzjonali, li 

tikkontribwixxi għar-riżoluzzjoni tal-

kunflitti fid-dinja u ssawwar il-

governanza globali; jenfasizza, għalhekk, 

li politika estera u ta' sigurtà komuni tal-

Ewropa, ibbażata fuq awtonomija 

strateġika u fuq l-integrazzjoni tagħha, 

inkluż f'termini ta' kapaċitajiet, fl-oqsma 

tal-industrija u tal-operazzjonijiet, hija 

meħtieġa biex tippromwovi l-interessi 
komuni tagħna flimkien mal-prinċipji u l-

valuri tagħna;  

1. Huwa tal-fehma li l-UE għandha 

tħaddan ir-rwol tagħha bħala potenza 

politika u ekonomika fir-relazzjonijiet 

internazzjonali; jenfasizza, għalhekk, li 

politika estera u ta' sigurtà komuni tal-

Ewropa hija meħtieġa biex tippromwovi l-

interessi komuni tal-Istati Membri; 

jissottolinja li r-rwol ewlieni tal-Ewropa 

fil-kuntest dinji jista' jiġi kkonsolidat biss 

permezz tad-definizzjoni ta' objettivi 
komuni fost l-Istati Membri, li jirrispettaw 

il-firxa sħiħa ta' ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi differenti; 

Or. en 
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2. Huwa konvint li l-ebda Stat 

Membru individwali tal-UE ma jista', 

waħdu, jirrispondi għall-isfidi globali tal-

lum b'mod effikaċi; jemmen li, jekk l-Istati 

Membri jiġbdu ħabel wieħed fl-UE, jistgħu 

jeżerċitaw influwenza fix-xena dinjija li, 

għajr hekk, ma jkollhomx; huwa konvint li 

28 Stat Membru li jaħdmu flimkien favur 

pożizzjonijiet koerenti u unifikati u li 

jirrappreżentaw 500 miljun ċittadin, 

jipprovdu aktar piż fin-negozjati 

internazzjonali, fil-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem u tar-responsabbiltà, u 

fl-istabbiliment ta' regolamenti 

internazzjonali u ta' standards politiċi, 

demokratiċi, ambjentali, soċjali u 

ekonomiċi; jemmen, barra minn hekk, li 

taħt il-protezzjoni tal-mudell soċjali tal-

UE, il-globalizzazzjoni tista' 

tirrappreżenta opportunità għaċ-ċittadini 

tal-UE u mhux theddida, opportunità li 

jeħtieġ li l-mexxejja Ewropej u nazzjonali 

jikkomunikawha b'mod ċar u pożittiv; 

2. Huwa konvint li l-ebda Stat 

Membru individwali tal-UE ma jista', 

waħdu, jirrispondi għall-isfidi globali tal-

lum b'mod effikaċi; jemmen li, jekk l-Istati 

Membri jiġbdu ħabel wieħed fl-UE, jistgħu 

jeżerċitaw influwenza fix-xena dinjija li, 

għajr hekk, ma jkollhomx; huwa konvint li 

28 Stat Membru li jaħdmu flimkien favur 

pożizzjonijiet koerenti u unifikati u li 

jirrappreżentaw 500 miljun ċittadin, 

jipprovdu aktar piż fin-negozjati 

internazzjonali, fil-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem u tar-responsabbiltà, u 

fl-istabbiliment ta' regolamenti 

internazzjonali u ta' standards politiċi, 

demokratiċi, ambjentali, soċjali u 

ekonomiċi;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jiddispjaċih għall-fatt li, spiss 

wisq, l-Istati Membri jagħtu prijorità lill-

interessi nazzjonali tagħhom, 

indipendentement mill-konsegwenzi 

possibbli fil-livell Ewropew, u b'hekk 

jimminaw l-għaqda fi ħdan l-UE, il-

konsistenza u l-effikaċja tagħha, u 

konsegwentement il-kredibbiltà tagħha 

bħala attur globali; jitlob tqassim aħjar 

tar-responsabbiltajiet, aktar solidarjetà u 

koordinament imtejjeb bejn l-UE u l-Istati 

Membri tagħha; ifakkar fil-ħtieġa li l-

politiki esterni tal-UE jkunu konsistenti 

bejniethom kif ukoll ma' politiki oħrajn li 

għandhom dimensjoni esterna, u li jkunu 

kkoordinati mas-sħab internazzjonali; 

jemmen li kooperazzjoni tajba fost l-Istati 

Membri hija fundamentali biex 

nissalvagwardjaw id-demokrazija, il-libertà 

u l-istandards soċjali u ambjentali tagħna; 

jissottolinja l-ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn 

l-Istati Membri, il-pajjiżi sħab u l-

organizzazzjonijiet internazzjonali tiġi 

estiża;  

3. Jissottolinja l-fatt li l-Istati Membri 

huma kapaċi jiddefinixxu l-politika 

barranija tagħhom stess u li dan ma 

għandux jitqies bħala theddida iżda bħala 

opportunità biex jiġu solvuti kriżijiet 

diplomatiċi u jitjiebu r-relazzjonijiet 

diplomatiċi u ekonomiċi bejn l-UE u 

pajjiżi terzi; jitlob tqassim aħjar tar-

responsabbiltajiet, aktar solidarjetà u 

koordinament imtejjeb bejn l-UE u l-Istati 

Membri tagħha; ifakkar fil-ħtieġa li l-

politiki esterni tal-UE jkunu konsistenti 

bejniethom kif ukoll ma' politiki oħrajn li 

għandhom dimensjoni esterna, u li jkunu 

kkoordinati mas-sħab internazzjonali; 

jemmen li kooperazzjoni tajba fost l-Istati 

Membri hija fundamentali biex 

nissalvagwardjaw id-demokrazija, il-libertà 

u l-istandards soċjali u ambjentali tagħna; 

jissottolinja l-ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn 

l-Istati Membri, il-pajjiżi sħab u l-

organizzazzjonijiet internazzjonali tiġi 

estiża; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 impenn favur il-multilateraliżmu u ordni 

internazzjonali bbażat fuq ir-regoli, bis-

sostenn tas-sistema tan-NU u ta' 

organizzazzjonijiet reġjonali bħall-OSKE; 

– kooperazzjoni tajba mas-sistema 

tan-NU u ta' organizzazzjonijiet reġjonali 

bħall-OSKE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jitlob li biżżejjed riżorsi finanzjarji 

jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-azzjoni 

esterna tal-UE fil-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali (QFP) li jmiss għall-perjodu 

mill-2021 sal-2027, u li l-UE tiffoka r-

riżorsi tagħha fuq prijoritajiet strateġiċi; 

ifakkar fir-rwol importanti tal-istrumenti 

finanzjarji esterni biex jinġiebu 'l 

quddiem l-interessi tal-politika barranija 

tal-UE; jissottolinja l-importanza li 

jissaħħu l-koerenza, l-effikaċja, il-

kapaċità ta' rispons u l-flessibilità tal-

istrumenti ta' finanzjament estern; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament jiġi 

involut b'mod adegwat fl-iskrutinju u fit-

tmexxija strateġika tal-istrumenti; huwa 

tal-fehma li l-isfidi dejjem akbar preżenti 

fil-viċinat tal-UE u lil hinn minnu 

jirrikjedu approprjazzjonijiet 

konsiderevolment ogħla għall-azzjoni 

esterna u tisħiħ sinifikanti tagħha;  

imħassar 

Or. en 

 

 


