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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jitlob li s-SEAE jinvesti 

"koalizzjonijiet abbażi ta' kwistjonijiet" 

ma' pajjiżi li jaħsbuha bħalna, bil-għan li 

jsostnu ordni internazzjonali bbażat fuq 

ir-regoli, il-multilateraliżmu u l-kummerċ 

ħieles, u jaħdmu favur soluzzjonijiet 

kooperattivi għall-isfidi globali, fosthom 

bilanċ tal-potenzi li qed jinbidel; jitlob li s-

SEAE jaħdem mal-potenzi emerġenti biex 

jipprovdu beni pubbliċi globali bħall-paċi 

u s-sigurtà, anke billi jikkollaboraw 

f'operazzjonijiet tal-prevenzjoni u tal-

ġestjoni tal-kriżijiet fid-dinja, fil-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, inklużi l-

ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, 

arja u ilma nodfa u art ħielsa mit-tniġġis, 

kif ukoll fid-difiża u fil-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem u tal-istabbiltà 

finanzjarja; ifakkar fl-importanza tar-

relazzjonijiet interparlamentari biex dawn 

l-għanijiet ikunu sostnuti; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Jikkundanna l-użu ripetut mir-

Russja tas-setgħa tal-veto tagħha fil-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u jqis li dan 

jimmina l-isforzi internazzjonali għall-

paċi u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti; jinnota li 

l-istaġnar fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 

qiegħed jimpedixxi l-azzjoni mill-komunità 

internazzjonali u jipprevjeni r-riżoluzzjoni 

tal-kriżijiet; jitlob għal darb' oħra li l-Istati 

Membri jappoġġaw riformi fil-

kompożizzjoni u fil-funzjonament tal-

Kunsill tas-Sigurtà; Jenfasizza li l-UE hija 

impenjata li ssaħħaħ ir-rwol 

internazzjonali tan-NU ; 

11. Jinnota li l-istaġnar fil-Kunsill tas-

Sigurtà tan-NU qiegħed jimpedixxi azzjoni 

mill-komunità internazzjonali u jimpedixxi 

r-riżoluzzjoni tal-kriżijiet; jitlob għal 

darb'oħra li l-Istati Membri jappoġġaw 

riformi fil-kompożizzjoni u fil-

funzjonament tal-Kunsill tas-Sigurtà; 

jenfasizza li l-UE hija impenjata li 

tikkoopera man-NU; 

Or. en 



AM\1171281MT.docx  PE631.559v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.12.2018 A8-0392/13 

Emenda  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni 

(2018/2097(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jinnota li l-UE qdiet rwol importanti 

biex ittaffi u ssolvi l-kriżijiet tal-

politika barranija, partikolarment 

meta ċerti Stati Membri ħadu r-riedni 

f'idejhom, taħt l-awspiċji tal-Unjoni 

kollha kemm hi, bħal fil-każ tal-

Format ta' Normandija jew tan-

negozjati UE3+3 mal-Iran; huwa tal-

fehma li, filwaqt li tiġi segwita 

kooperazzjoni msaħħa fil-qasam 

tas-sigurtà u tad-difiża fit-tul, l-

istabbiliment, fejn jitqies li jkun 

f'loku, ta' koalizzjonijiet ad hoc ta' 

Stati Membri li jistgħu jintervjenu 

malajr b'reazzjoni għal kriżijiet 

internazzjonali jista' jagħmel l-

azzjoni esterna tal-UE aktar 

flessibbli u kapaċi tirrispondi bla 

dewmien biex tindirizza 

sitwazzjonijiet li qed jinbidlu, billi 

jnaqqas il-pressjoni li jkun irid 

jintlaħaq kunsens universali fost l-

Istati Membri; 

 

12. Jinnota li l-UE qdiet rwol 

importanti biex ittaffi u ssolvi l-kriżijiet 

tal-politika barranija, partikolarment meta 

ċerti Stati Membri ħadu r-riedni f'idejhom, 

taħt l-awspiċji tal-Unjoni kollha kemm hi, 

bħal fil-każ tal-Format ta' Normandija jew 

tan-negozjati UE3+3 mal-Iran; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jifhem li l-qrubija għat-theddid 

tiddetermina l-prijoritajiet politiċi; jitlob, 

madankollu, li l-Istati Membri kollha 

jirrispettaw il-prinċipju ta' solidarjetà 

stabbilit fit-Trattati (l-Artikolu 80 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea) u jieħdu l-passi neċessarji biex 

jirrispondu għall-kriżi tal-migrazzjoni, 

bħalma l-Istati Membri kollha rrispondew 

bi spirtu ta' solidarjetà għall-isfidi 

maħluqa mir-Russja assertiva u miċ-Ċina 

f'kuntest ekonomiku u ta' sigurtà; 
jemmen ukoll li l-kriżijiet kurrenti qegħdin 

ipoġġu taħt prova r-rieda tal-Istati Membri 

li jikkooperaw b'mod aktar effikaċi biex 

jindirizzaw sfidi komuni; jitlob li l-

popolazzjonijiet milquta mill-kunflitti 

jingħataw aktar għajnuna u assistenza 

umanitarja; 

14. Jifhem li l-qrubija għat-theddid 

tiddetermina l-prijoritajiet politiċi; jemmen 

ukoll li l-kriżijiet kurrenti qegħdin ipoġġu 

taħt prova r-rieda tal-Istati Membri li 

jikkooperaw b'mod aktar effikaċi biex 

jindirizzaw sfidi komuni; jitlob li l-

popolazzjonijiet milquta mill-kunflitti 

jingħataw aktar għajnuna u assistenza 

umanitarja; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Josserva li s-sigurtà interna u 

esterna huma dejjem aktar marbutin mill-

qrib ma' xulxin; jenfasizza l-ħtieġa li 

tissaħħaħ ir-reżiljenza interna tal-UE għall-

interferenza esterna u li tiġi stabbilita 

strateġija komuni mas-sħab internazzjonali, 

kemm fir-rigward tal-protezzjoni tal-

infrastruttura kritika kif ukoll tal-

istituzzjonijiet bażiċi u l-karatteristiċi tad-

demokraziji tagħna; jappoġġa lill-

Kummissjoni u lill-VP/RGħ biex itejbu 

aktar ir-reżiljenza tal-UE, bħala parti minn 

strateġija għat-tnaqqis tar-riskju, għall-

attakki terroristiċi, b'mod partikolari t-

terroriżmu ġiħadista bħala waħda mill-

isfidi ewlenin li qed tħabbat wiċċha 

magħhom is-sikurezza pubblika fl-UE 

llum, ir-radikalizzazzjoni, il-migrazzjoni 

illegali, l-użu ripetut tal-armi kimiċi, il-

propaganda, il-kampanji ta' 

diżinformazzjoni online u offline, it-

tentattivi min-naħa tar-Russi ta' attakki 

ċibernetiċi u interferenzi matul l-

elezzjonijiet u l-kampanji ta' referendum u 

theddid ibridu ieħor li kollha jeħtieġu 

azzjoni rapida, assertiva u kkoordinata; 

jissottolinja li għandhom jittieħdu l-miżuri 

kollha possibbli biex tiġi evitata 

kwalunkwe interferenza fl-elezzjonijiet tal-

Parlament Ewropew tal-2019; 

15. Josserva li s-sigurtà interna u 

esterna huma dejjem aktar marbutin mill-

qrib ma' xulxin; jenfasizza l-ħtieġa li 

tissaħħaħ ir-reżiljenza interna tal-UE għall-

interferenza esterna u li tiġi stabbilita 

strateġija komuni mas-sħab internazzjonali, 

kemm fir-rigward tal-protezzjoni tal-

infrastruttura kritika kif ukoll tal-

istituzzjonijiet bażiċi u l-karatteristiċi tad-

demokraziji tagħna; jappoġġa lill-

Kummissjoni u lill-VP/RGħ biex itejbu 

aktar ir-reżiljenza tal-UE, bħala parti minn 

strateġija għat-tnaqqis tar-riskju, għall-

attakki terroristiċi, b'mod partikolari t-

terroriżmu ġiħadista bħala waħda mill-

isfidi ewlenin li qed tħabbat wiċċha 

magħhom is-sikurezza pubblika fl-UE 

llum, ir-radikalizzazzjoni, il-migrazzjoni 

illegali, l-użu ripetut tal-armi kimiċi, il-

propaganda, il-kampanji ta' 

diżinformazzjoni online u offline, it-

tentattivi ta' attakki ċibernetiċi u 

interferenzi matul l-elezzjonijiet u l-

kampanji ta' referendum u theddid ibridu 

ieħor li kollha jeħtieġu azzjoni rapida, 

assertiva u kkoordinata; jissottolinja li 

għandhom jittieħdu l-miżuri kollha 

possibbli biex tiġi evitata kwalunkwe 

interferenza fl-elezzjonijiet tal-Parlament 

Ewropew tal-2019; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jenfasizza l-fatt li s-sħubija 

transatlantika qed tħabbat wiċċha ma' 

għadd sinifikanti ta' sfidi u tfixkil fuq 

medda qasira ta' żmien, iżda għadha 

indispensabbli għas-sigurtà u l-prosperità 

fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; 

jiddispjaċih li l-Istati Uniti rtiraw 

progressivament mill-ordni dinji 

multilaterali bbażat fuq ir-regoli, jiġifieri 

mill-Ftehim ta' Pariġi, il-Ftehim tal-

PAKK, il-Ftehim tas-Sħubija Trans-

Paċifika (TPP) u l-Kunsill tad-Drittijiet 

tal-Bniedem tan-NU, li interrompew il-

finanzjament għall-UNRWA u diversi 

aġenziji tan-NU u fora multilaterali, kif 

ukoll għall-operazzjonijiet taż-żamma tal-

paċi, u li attakkaw lill-Qorti Kriminali 

Internazzjonali (QKI); jistieden lill-UE 

turi unità, fermezza u proporzjonalità fir-

reazzjonijiet tagħha għal dawn id-

deċiżjonijiet, tafferma mill-ġdid l-appoġġ 

sħiħ tagħha għall-PAKK, tiżgura riżultati 

ekonomiċi tanġibbli mal-Iran u tipproteġi 

lill-kumpaniji Ewropej li jinvestu fl-Iran 

kontra s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti; 

jistieden, barra minn hekk, lill-UE żżid l-

isforzi tagħha fir-rigward tad-diplomazija 

dwar it-tibdil fil-klima u tinkludi l-

adeżjoni mal-Ftehim ta' Pariġi fi 

kwalunkwe ftehim kummerċjali u ta' 

investiment; 

16. Jenfasizza l-fatt li s-sħubija 

transatlantika qed tħabbat wiċċha ma' 

għadd sinifikanti ta' sfidi u tfixkil fuq 

medda qasira ta' żmien, iżda għadha 

indispensabbli għas-sigurtà u l-prosperità 

fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku; jinnota li 

l-UE tafferma mill-ġdid l-appoġġ tagħha 

għall-PAKK, tiżgura riżultati ekonomiċi 

tanġibbli mal-Iran u tipproteġi lill-

kumpaniji Ewropej li jinvestu fl-Iran 

kontra s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Itenni l-impenn tal-UE biex 

tappoġġa s-sovranità, l-indipendenza u l-

integrità territorjali tas-sħab tagħha; 

jissottolinja l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-

kunflitti ffriżati kollha skont id-dritt, in-

normi u l-prinċipji internazzjonali, jiżdied 

l-appoġġ għar-residenti affettwati mill-

kunflitti, il-persuni spustati internament u 

r-rifuġjati, u li jiġu miġġielda l-attentati ta' 

destabbilizzazzjoni minn pajjiżi terzi, 

b'mod partikolari r-Russja; itenni l-

kundanna tiegħu tal-annessjoni illegali 

tal-Krimea u l-intervent militari fil-Lvant 

tal-Ukrajna min-naħa tar-Russja; jitlob li 

jsiru sforzi kontinwati biex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' Minsk u 

jitlob li s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-

Russja jiġu estiżi sakemm ir-Russja 

tikkonforma ma' dawn il-ftehimiet; 

jikkundanna, barra minn hekk, il-

militarizzazzjoni kontinwa u d-

deterjorament tas-sigurtà u s-sitwazzjoni 

umanitarja fit-territorji okkupati 

Georgjani tal-Abkażja u r-Reġjun ta' 

Tskhinvali/l-Ossezja tan-Nofsinhar, u 

jistieden lir-Russja tissodisfa l-obbligi 

tagħha skont il-Ftehim ta' Waqfien mill-

Ġlied tal-2008 bil-medjazzjoni tal-UE; 

19. Itenni l-impenn tal-UE biex 

tappoġġa s-sovranità, l-indipendenza u l-

integrità territorjali tas-sħab tagħha; 

jissottolinja l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-

kunflitti ffriżati kollha skont id-dritt, in-

normi u l-prinċipji internazzjonali, jiżdied 

l-appoġġ għar-residenti affettwati mill-

kunflitti, il-persuni spustati internament u 

r-rifuġjati, u li jiġu miġġielda l-attentati ta' 

destabbilizzazzjoni minn pajjiżi terzi; jitlob 

li jsiru sforzi kontinwi biex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' Minsk u 

jitlob lill-UE tistabbilizza r-relazzjonijiet 

diplomatiċi u ekonomiċi mar-Russja billi 

ttemm is-sanzjonijiet; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jisħaq fuq il-punt li l-UE għandu 

jkollha rwol ewlieni fil-Lvant Nofsani u 

fil-Golf Persjan, permezz tal-persważjoni 

deċiżiva tagħha u l-implimentazzjoni sħiħa 

tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni kollha 

eżistenti; jiddispjaċih ħafna dwar id-

deċiżjoni meħuda mill-Gvern tal-Istati 

Uniti li jirriloka l-ambaxxata Amerikana 

fl-Iżrael minn Tel Aviv għal Ġerusalemm; 

jistieden lill-UE tkun forza mexxejja 

għall-istabbiliment mill-ġdid ta' proċess 

ta' paċi reali fil-Lvant Nofsani li għandu 
l-għan li jilħaq soluzzjoni ta' żewġ stati; 

jafferma mill-ġdid il-primat tal-proċess ta' 

Ġinevra mmexxi min-NU fir-riżoluzzjoni 

tal-kunflitt Sirjan, f'konformità mar-

Riżoluzzjoni 2254 tal-Kunsill tas-Sigurtà 

tan-NU; jikkundanna l-appoġġ tar-Russja 

u tal-Iran għar-reġim ta' Assad, id-delitti 
tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità, u 

jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

jagħmlu l-almu tagħhom biex itemmu r-

reati kontra l-poplu Sirjan u fuq kollox l-

użu tal-armi kimiċi kontrih; 

21. Jisħaq fuq il-punt li l-UE għandu 

jkollha rwol ewlieni fil-Lvant Nofsani u 

fil-Golf Persjan, permezz tal-persważjoni 

deċiżiva tagħha u l-implimentazzjoni sħiħa 

tal-ftehimiet ta' assoċjazzjoni kollha 

eżistenti; jinnota li l-UE għandha l-għan li 

tilħaq soluzzjoni ta' żewġ stati; jafferma 

mill-ġdid il-primat tal-proċess ta' Ġinevra 

mmexxi min-NU fir-riżoluzzjoni tal-

kunflitt Sirjan, f'konformità mar-

Riżoluzzjoni 2254 tal-Kunsill tas-Sigurtà 

tan-NU; jikkundanna kwalunkwe appoġġ 

għall-fazzjonijiet prinċipali fi gwerra fis-

Sirja u d-delitti tal-gwerra u d-delitti 

kontra l-umanità tagħhom, u jistieden lill-

UE u lill-Istati Membri jagħmlu l-almu 

tagħhom biex itemmu r-reati kontra l-poplu 

Sirjan u fuq kollox l-użu tal-armi kimiċi 

kontrih; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Wara l-elezzjonijiet presidenzjali u 

parlamentari reċenti fir-reġjun, jafferma 

mill-ġdid l-impenn tiegħu li jkompli 

jsawwar relazzjonijiet b'saħħithom mal-

pajjiżi tal-Amerika Latina (ALK), li 

jippromwovi d-difiża tad-demokrazija, l-

istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem 

bħala l-pedament għal integrazzjoni u 

kooperazzjoni aktar profondi; jesprimi t-

tħassib serju tiegħu dwar in-nuqqas ta' 

rispett lejn id-demokrazija, id-drittijiet tal-

bniedem u l-istat tad-dritt f'Kuba, in-

Nikaragwa u l-Venezwela; jinnota bi 

tħassib l-iżviluppi elettorali fil-Brażil u 

jesprimi t-tama li l-gvern il-ġdid se jibqa' 

leali lejn it-triq tad-demokrazija u l-istat 

tad-dritt; ifaħħar l-isforzi tal-partijiet 

kollha kkonċernati fil-Proċess ta' Paċi fil-

Kolombja; itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għal 

dan il-Proċess ta' Paċi u l-implimentazzjoni 

effikaċi tiegħu; 

23. Wara l-elezzjonijiet presidenzjali u 

parlamentari reċenti fir-reġjun, jafferma 

mill-ġdid l-impenn tiegħu li jkompli 

jsawwar relazzjonijiet b'saħħithom mal-

pajjiżi tal-Amerika Latina (ALK), li 

jippromwovi d-difiża tad-demokrazija, l-

istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem 

bħala l-pedament għal integrazzjoni u 

kooperazzjoni aktar profondi; jesprimi t-

tħassib serju tiegħu dwar in-nuqqas ta' 

rispett lejn id-demokrazija, id-drittijiet tal-

bniedem u l-istat tad-dritt f'Kuba, in-

Nikaragwa u l-Venezwela; jinnota l-

iżviluppi elettorali fil-Brażil; ifaħħar l-

isforzi tal-partijiet kollha kkonċernati fil-

Proċess ta' Paċi fil-Kolombja; itenni l-

appoġġ sħiħ tiegħu għal dan il-Proċess ta' 

Paċi u l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; 

Or. en 

 

 


