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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0073/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2015 dwar l-istat tar-
relazzjonijiet UE-Russja1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-Federazzjoni Russa ilha, hija u se tkun, sieħeb strateġiku u ekonomiku importanti 
għall-Ewropa u għall-UE;

B. billi s-sanzjonijiet li l-UE imponiet fuq il-Federazzjoni Russa jdgħajfu liż-żewġ partijiet 
kemm mil-lat ekonomiku kif ukoll minn dak strateġiku u jrendu n-negozjar 
diplomatiku, li għandu l-għan li jtejjeb is-sitwazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, 
impossibbli;

C. billi s-sanzjonijiet li l-UE imponiet fuq ir-Russja qed jikkawżaw ħsara ekonomika 
enormi, li għandha impatt partikolari fuq l-industrija, l-agrikoltura u l-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju fl-Istati Membri;

D. billi l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker appella biex jintemm it-"tkissir 
tar-Russja" u tkellem favur it-tiġdid tar-rabtiet bejn l-UE u r-Russja;

E. billi l-esperti ġeopolitiċi ewlenin qed jitkellmu dwar il-bidu ta' era ġdida ta' Gwerra 
Bierda; billi t-theddida ewlenija għall-UE u r-Russja hija t-tixrid tal-Iżlam radikali u l-
organizzazzjonijiet terroristiċi;

1. Jitlob li jintemmu minnufih is-sanzjonijiet imposti fuq il-Federazzjoni Russa mill-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha; jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri 
kollha tal-UE jerġgħu jikkunsidraw il-politika tagħhom dwar ir-Russja fir-rigward ta' 
aktar estensjonijiet jew issikkar tas-sanzjonijiet imposti fuq il-pajjiż u minflok ifittxu 
djalogu u kooperazzjoni mar-Russja; jisħaq li l-kooperazzjoni bejn ir-Russja u l-UE hija 
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kruċjali għall-prosperità u s-sigurtà tal-Istati Membri, kemm fil-livell strateġiku kif 
ukoll f'dak ekonomiku;

2. Ifakkar li s-sanzjonijiet imposti fuq ir-Russja diġà kkawżaw mijiet ta' biljuni ta' euro fi 
ħsara ekonomika; jenfasizza li fuq kollox, ħafna kumpaniji agrikoli u intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju, iżda anke ħafna atturi ewlenin fl-industrija Ewropea, li investew fir-
Russja jew għandhom relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib mal-pajjiż, tilfu għaldaqstant l-
għajxien tagħhom; jinsisti li din il-politika irresponsabbli vis-à-vis l-Istati Membri u l-
politiki ekonomiċi tagħhom trid tintemm, u li proġetti bħal Nord Stream II iridu 
jitħallew ikomplu u jiġu finalizzati mingħajr interferenza;

3. Jitlob li ssir riorjentazzjoni tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Istati Membri tal-UE u r-
Russja, ibbażata fuq il-paċi, il-prosperità u r-rispett reċiproku; jikkundanna kull 
provokazzjoni fuq kwalunkwe naħa li tista' taggrava kunflitt diplomatiku bejn ir-Russja 
u l-Istati Membri tal-UE; jisħaq li f'Ġunju 2018, il-President Juncker irrakkomanda 
riorjentazzjoni lejn ir-Russja; jisħaq li l-President Russu Vladimir Putin, waqt iż-żjara 
tiegħu fi Vjenna f'Ġunju 2018, esprima l-appoġġ tiegħu għal Ewropa magħquda u 
prospera bħala sieħba ekonomika u politika importanti; jenfasizza li relazzjonijiet 
diplomatiċi tajbin huma l-pedament ta' kwalunkwe relazzjoni paċifika u li dawn ir-
relazzjonijiet iridu jiġu kkultivati b'mod intensiv; jipproponi li jsir summit bejn l-UE u 
r-Russja biex jiġu indirizzati l-problemi u l-opportunitajiet attwali, u viżjonijiet futuri 
bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Federazzjoni Russa;

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-iżviluppi ġeopolitiċi u diplomatiċi bejn l-Istati Uniti, l-
UE u r-Russja, li jistgħu jwasslu għal Gwerra Bierda mġedda; jinsisti li kull naħa 
twiegħed li tippromwovi l-paċi u d-djalogu u toqgħod lura minn kwalunkwe 
provokazzjoni reċiproka fil-livell militari jew politiku;

5. Jirrimarka li l-ġlieda kontra l-Iżlamiżmu radikali tista' ssir biss f'kooperazzjoni mill-qrib 
mar-Russja; ikompli jinsisti fuq kooperazzjoni intensiva mal-awtoritajiet tas-sigurtà 
Russi bil-ħsieb li tiġi identifikata kwalunkwe theddida terroristika u tinqered;

6. Jenfasizza li l-influwenza ta' pajjiżi terzi fuq elezzjonijiet demokratiċi fl-Istati Membri 
tal-UE ma tistax tiġi attribwita biss lir-Russja;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Istati Membri kif ukoll lill-Gvern 
tal-Federazzjoni Russa u l-Assemblea Federali tal-Federazzjoni Russa.
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