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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 l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billu huma ħafna s-setturi li fihom l-UE u r-Russja għandhom interessi simili u jistgħu 
jikkooperaw, bħal pereżempju mudell ta' ordni dinji multilaterali u reġim kummerċjali 
bbażati fuq ir-regoli, il-konservazzjoni u t-tisħiħ tar-reġim ta' kontroll tal-armamenti u 
tan-nonproliferazzjoni nukleari, il-ħarsien tal-ambjent u tal-Artiku, l-indirizzar tal-isfidi 
tat-tibdil fil-klima u l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, l-isfidi tal-ekonomija, tal-
edukazzjoni u tas-soċjetà li jirriżultaw mill-progress teknoloġiku, id-diġitalizzazzjoni 
fil-proċessi ta' produzzjoni u ta' komunikazzjoni; billi kemm l-UE u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa, kif ukoll il-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, impenjaw ruħhom 
li jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet 
Uniti;

B. billi l-konfrontazzjoni attwali bejn l-UE u r-Russja mhija fl-interess tal-ebda parti 
minnhom, la taċ-ċittadini tagħhom u lanqas tal-ekonomiji tagħhom; billi l-firda l-ġdida 
tal-kontinent Ewropew qiegħda tipperikola s-sigurtà kemm tal-UE kif ukoll tar-Russja; 
billi jeħtieġ li jsiru b'urġenza sforzi konkreti biex tingħeleb din il-konfrontazzjoni;

C. billi l-konfrontazzjoni militari u t-tellieqa għall-armamenti bejn in-NATO, l-UE u r-
Russja ħadu proporzjonijiet li jfakkru l-epoka tal-konfrontazzjoni bejn il-blokk tan-
NATO u dak tal-Patt ta' Varsavja; billi t-tmiem tat-Trattat INF għandu l-potenzjal li 
jagħmel lill-UE teatru ta' konfrontazzjoni nukleari bejn ir-Russja u l-Istati Uniti; billi 
huwa assolutament neċessarju li jsiru b'mod konġunt sforzi biex jibda proċess ta' bini 
tal-fiduċja li jippermetti t-tnaqqis tat-tensjoni miliari, il-limitazzjoni tal-armamenti u d-
diżarm;

D. billi l-politiċi u l-mezzi tal-komunikazzjoni ħolqu sterjotipi ostili fiż-żewġ naħat u billi 
t-taħrix tar-retorika għandu impatt perikoluż fuq is-soċjetà tal-UE u fuq dik tar-Russja; 
billi l-qtugħ tad-djalogu politiku, inkluż id-djalogu interparlamentari, ta lok għal 
sitwazzjoni li fiha li l-partijiet jifhmu ħażin u ma jafdawx lil xulxin b'mod profond;
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E. billi l-Federazzjoni Russa bħala membru sħiħ tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-
Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), ħadet l-impenn 
favur il-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; 
billi r-Russja naqset milli timplimenta aktar minn elf sentenza tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem; billi l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa ddeċidiet li 
tissospendi ċerti drittijiet tal-membri tad-delegazzjoni parlamentari Russa, inkluż id-
dritt tal-vot; billi din id-deċiżjoni wriet li kienet kontroproduċenti, peress li tillimita l-
possibbiltajiet ta' djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali mal-
kontropartijiet Russi; billi jkun tajjeb għaldaqstant li dawn is-sanzjonijiet jitneħħew;

F. billi l-kunflitti, il-każijiet ta' nuqqas ta' qbil u l-kritika reċiproka bejn ir-Russja u l-UE 
jridu jiġu diskussi b'mod apert u mingħajr prekundizzjonijiet, preġudizzji u theddid, 
pereżempju l-konfrontazzjoni militari fil-fruntiera bejn l-UE u r-Russja u fir-reġjun tal-
Baħar Baltiku, is-sistemi ta' difiża bil-missili tal-Istati Uniti fl-Ewropa, ir-rispett tat-
Trattat INF, il-valutazzjoni kunfliġġenti tal-iżviluppi fil-viċinat komuni, it-tmiem tal-
gwerra fis-Sirja, ir-rikonċiljazzjoni u r-rikostruzzjoni tal-pajjiż, is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt u l-
indħil fid-diskussjonijiet politiċi tas-soċjetajiet taż-żewġ naħat;

G. billi jkun opportun li jinfetħu minnufih kanali ta' komunikazzjoni strutturati u orjentati 
lejn ir-riżultati, biex jiġu żviluppati l-kundizzjonijiet għal ftehim qafas ġdid li jiżgura 
djalogu u kooperazzjoni regolari; billi dan il-qafas irid jissejjes fuq il-prinċipji tad-dritt 
internazzjonali, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, 
ir-rispett reċiproku kif ukoll ir-rieda politika biex jissolvew il-kunflitti u jkun hemm 
kooperazzjoni kostruttiva fis-setturi ta' interess komuni;

1. Jinsab imħasseb ħafna bil-fatt li r-Russja u l-UE qegħdin jieħdu b'mod apert 
pożizzjonijiet ta' avversarji li mhumiex kapaċi jegħlbu d-differenzi permezz tad-djalogu 
politiku u n-negozjati, u ma jridux jagħmel hekk; huwa mħasseb biż-żieda tat-tensjoni 
politika u dik militari li qegħdin jipperikolaw il-paċi u s-sigurtà fil-kontinent Ewropew;

2. Josserva li, fid-dawl tal-kriżijiet kumplessi fir-relazzjonijiet bejn l-UE, ċerti Stati 
Membri tagħha u r-Russja, kif ukoll tal-fatt li l-partijiet ma jafdawx lil xulxin b'mod 
profond, l-ebda waħda mill-partijiet ma tqis possibbli u awspikabbli l-istabbiliment ta' 
sħubija strateġika; jissottolinja, madankollu, il-bżonn ta' qafas ġuridiku ġdid għal-
iżvilupp tar-relazzjonijiet; jemmen li tali qafas għandu jimmira li jibni ordni ta' paċi 
Ewropew li jiggarantixxi s-sigurtà ta' kulħadd, inklużi l-Istati tal-viċinat komuni, 
jegħleb l-isterjotipi ostili, jiffaċilita l-iżvilupp tal-kuntatti tas-soċjetà ċivili u 
jippromwovi l-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika;

3. Iqis bħala essenzjali li l-UE tintegra l-valutazzjoni kritika tagħha tal-iżvilupp tar-Russja 
b'analiżi awtokritika tal-politiki tagħha stess; jisħaq fuq il-bżonn li l-insistenza formali 
fuq front magħqud bejn l-Istati Membri fil-konfront tar-Russja tiġi sostitwita 
b'diskussjoni miftuħa dwar ir-riżultati tal-politiki tal-UE u dwar modi ġodda ta' kif jiġu 
indirizzati l-isfidi;

4. Jirrifjuta bil-qawwa politika tal-UE fil-konfront tar-Russja li ssegwi l-loġika tad-
deterrenza, kunċett li fis-seklu l-ieħor wera li seta' jġib lid-dinja f'xifer kunflitt nukleari;
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5. Jesprimi preokkupazzjoni kbira dwar il-gwerra ta' propaganda fir-relazzjonijiet bejn ir-
Russja, l-Istati Membri tal-UE, l-Ukrajna u oħrajn, u jitlob li din is-sitwazzjoni tieqaf 
minnufih; ifakkar lill-partijiet kollha li l-libertà ta' espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu 
tal-mezzi tal-komunikazzjoni huma valuri fundamentali f'demokrazija, u jitlob li 
jintemmu r-restrizzjonijiet tal-libertà ta' espressjoni u tal-mezzi tal-komunikazzjoni; 
josserva bi tħassib li l-kontradizzjoni bejn l-esperjenzi taċ-ċittadini u tal-impriżi huma u 
jkollhom x'jaqsmu mar-Russja u l-esperjenza li għexu permezz tal-mezzi tal-
komunikazzjoni Statali u privati tal-UE u tal-Istati Membri tagħhom qajmu fost iċ-
ċittadini sfiduċja profonda fil-konfront tal-informazzjoni tal-mezzi tal-komunikazzjoni 
dwar ir-Russja;

6. Huwa tal-fehma li l-politika tas-sanzjonijiet falliet u għandha tintemm, u li t-tkomplija 
ta' politika ta' iżolament tar-Russja qiegħda tagħmel ħsara lill-istabbiltà u lis-sigurtà tal-
Ewropa, lill-interessi taċ-ċittadini tal-UE u lill-ekonomiji taż-żewġ naħat;

7. Iħeġġeġ li jiġu żviluppati r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja fuq il-bażi tar-rispett 
reċiproku, tal-osservanza tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, tad-dritt internazzjonali u tal-
impenji internazzjonali taż-żewġ sħab, tar-rikonoxximent u tal-kunsiderazzjoni tal-
interessi xi kultant opposti tas-sieħeb l-ieħor, tar-rispett tas-sħab terzi, tar-rispett tal-istat 
tad-dritt, tal-libertajiet fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem, u tan-nuqqas ta' ndħil 
fid-diskussjonijiet politiċi interni tas-soċjetajiet taż-żewġ naħat;

8. Jirrifjuta b'konvinzjoni l-preżenza tan-NATO fl-Istati Membri tal-UE ġirien tar-Russja u 
jitlob li din tkun irtirata minnufih; jesprimi tħassib kbir dwar l-approfondiment tal-
kooperazzjoni tan-NATO mal-Ukrajna u mal-Georgia, u jirrifjuta kull tkabbir ulterjuri 
tan-NATO; josserva bi tħassib kbir li, b'segwitu għad-deċiżjoni ta' rtirar mit-Trattat 
dwar il-Missili Ballistiċi (ABM) f'Ġunju 2002, l-Istati Uniti skjeraw sistemi ġodda ta' 
difiża antiballistika fl-Ewropa tal-Lvant;

9. Jinsab profondament imħasseb bl-intenzjoni tal-Istati Uniti li jirtiraw mit-Trattat INF u 
jissospendu l-obbligi tagħhom li jirriżultaw minnu; ifakkar li tali azzjoni se toħloq riskju 
serju għas-sigurtà u l-paċi fl-Ewropa u fid-dinja, iżżid il-kompetizzjoni militari u 
twassal għad-deterjorament tar-relazzjonijiet bejn l-Istati li fil-pussess ta' armi nukleari; 
jistieden lill-Istati Uniti u lir-Russja jġeddu l-isforzi tagħhom biex isolvu l-kwistjonijiet 
ta' konformità bl-użu tal-mekkaniżmu ta' verifika previst fit-Trattat u permezz tan-
negozjati; jistieden b'urġenza liż-żewġ naħat jippreservaw u jsaħħu t-Trattat INF 
permezz ta' konformità sħiħa u stretta;

10. Jistieden lill-UE u lir-Russja jagħtu bidu għal dibattitu dwar sistema ta' sigurtà 
kooperattiva fl-Ewropa, li tqis l-interessi ta' kulħadd u tippermetti diżarm komprensiv; 
jiddispjaċih li l-UE u l-Istati Membri tagħha ma qisux bis-serjetà l-proposti tar-Russja 
għal sistema ta' sigurtà u spazju ekonomiku komuni, u saħansitra rrifjutaw li jidħlu fi 
djalogu f'dan ir-rigward;

11. jitlob, bħala l-ewwel pass, li jissoktaw djalogu strutturat u orjentat lejn ir-riżultati u 
inizjattivi mmirati biex jibnu l-fiduċja bil-għan li jingħelbu l-sfiduċja reċiproka u l-
interpretazzjonijiet żbaljati; jinsisti fuq it-tneħħija immedjata tas-sanzjonijiet reċiproċi 
kontra l-parlamentari taż-żewġ naħat ħalli jissokta d-djalogu interparlamentari; 
jissottolinja li d-djalogu interparlamentari jirrappreżenta strument importanti biex 
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jinħoloq fehim reċiproku tal-interessi, tat-tħassib, tal-valutazzjonijiet u tal-approċċi tal-
parti l-oħra;

12. Jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-awtoritajiet Russi ma weġbux għall-kritika li saritilhom 
kemm fi ħdan il-Federazzjoni Russa kif ukoll fix-xena internazzjonali fir-rigward tal-
liġi dwar l-"aġenti barranin", iżda minflok adottaw leġiżlazzjoni ġdida li tillimita l-
possibbiltajiet tas-soċjetà ċivili li taġixxi u teżerċita l-libertajiet demokratiċi tagħha; 
jinsab ferm inkwetat dwar l-impunità tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li r-
Russja, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tal-OSKE u tan-Nazzjonijiet Uniti, 
intrabtet li tirrispetta l-prinċipji tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet Russi jirrispettaw u jiggarantixxu d-drittijiet taċ-ċittadini Russi kollha u ta' 
dawk tal-pajjiżi ġirien;

13. Jemmen li, minflok ma jsiru akkużi kostanti kontra r-Russja li mexxiet attakki 
informatiċi u xerrdet diżinformazzjoni fl-Istati Membri tal-UE, għandu jinbeda djalogu 
magħha dwar dawn il-kwistjonijiet; jitlob li jintemmu b'urġenza l-operazzjonijiet kollha 
tas-servizzi sigrieti fl-Ewropa li jkomplu jaċċentwaw it-tensjonijiet fir-relazzjonijiet 
bejn ir-Russja u l-UE u l-Istati Membri tagħha;

14. Josserva li t-tensjonijiet bejn l-UE, ċerti Stati Membri tagħha u r-Russja għandhom 
għeruqhom fi żviluppi kunfliġġenti u interessi f'kompetizzjoni ma' xulxin fil-viċinat 
komuni u fil-valutazzjonijiet kuntrastanti taż-żewġ naħat ta' dawn l-iżviluppi; itenni li l-
kunflitti mhux solvuti fil-Moldova, fil-Georgia, fin-Nagorno-Karabakh, fl-Ażerbajġan, 
fl-Armenja u fl-Ukrajna jew ma' dawn il-pajjiżi jistgħu jissolvew biss permezz ta' 
negozjati politiċi mas-sħab kollha kkonċernati;

15. Jitlob djalogu f'livell għoli bejn l-UE, l-Unjoni Ekonomika Ewrasjatika (EAEU) u l-
pajjiżi bi ftehimiet ta' assoċjazzjoni/ftehimiet ta' kummerċ ħieles approfonditi u 
komprensivi (DCFTA), bl-iskop li tiġi żviluppata l-kooperazzjoni bejn is-sħab involuti; 
itenni li jeħtieġ li jiġu intensifikati l-konsultazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja dwar iċ-
ċiberterroriżmu u l-kriminalità organizzata; jappella, f'dan il-kuntest, biex jingħata bidu 
lid-djalogu ta' livell għoli UE-EAEU-Ċina-Asja Ċentrali dwar il-"Belt and Road 
Initiative" u l-konnettività;

16. Iqis li jkun importanti li jinstabu soluzzjonijiet kostruttivi għall-problema tal-minoranzi 
Russofoni li jgħixu fl-UE, li ilha għexerien ta' snin mingħajr soluzzjoni;

17. Jinsab imħasseb ħafna bl-istaġnar li wasal fih il-proċess ta' Minsk, u bin-nuqqas ta' rieda 
politika, fir-Russja u fl-Ukrajna, biex jinstabu soluzzjonijiet; iħeġġeġ lill-partijiet fin-
negozjati jissoktaw in-negozjati b'inizjattivi ġodda; itenni s-sostenn tiegħu favur rwol 
imsaħħaħ tal-OSKE fir-riżoluzzjoni tal-kunflitt; josserva li l-implimentazzjoni tal-
Ftehimiet ta' Minsk min-naħa tal-partijiet kollha involuti għadha prijorità fir-
relazzjonijiet bejn l-UE, ir-Russja u l-Ukrajna;

18. Jinsab imħasseb ħafna bil-fatt li l-kunflitt bejn l-Ukrajna u r-Russja kompla jiħrax, fid-
dawl tas-sitwazzjoni instabbli tas-sigurtà fil-Baħar ta' Azov; jistieden lill-Federazzjoni 
Russa tiggarantixxi lill-bastimenti kollha d-dritt li jaqsmu l-Istrett ta' Kerch u d-dritt ta' 
aċċess fil-Baħar ta' Azov, u tiżgura l-aċċess liberu għall-portijiet tal-Ukrajna; jirrifjuta l-
Missjoni ppjanata tan-NATO għal-Libertà ta' Navigazzjoni fil-Baħar l-Iswed, li xejn ma 
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tagħmel ħlief li żżid it-tensjonijiet;

19. Jisħaq fuq il-fatt li l-isfidi globali jirrikjedu li l-UE u r-Russja jikkooperaw b'mod 
kostruttiv, partikolarment biex isolvu l-kunflitti internazzjonali, jippreservaw il-Pjan ta' 
Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK), jimplimentaw il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima u l-ftehimiet sussegwenti kollha, u, għal dak li għandu x'jaqsam mal-ħarsien tal-
ambjent, jipproteġu l-Artiku, l-oċeani u l-libertà ta' navigazzjoni, jippreservaw is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija u ta' materji primi, u jippromwovu n-nonproliferazzjoni ta' 
armi ta' qerda massiva, id-diżarm nukleari, il-ksib tal-SDGs tan-Nazzjonijiet Uniti u l-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata;

20. Jenfasizza li hemm ħafna setturi ta' kooperazzjoni prattika bejn id-diversi atturi 
ekonomiċi, is-soċjetà ċivili u atturi oħrajn tal-UE u tar-Russja, u jitlob inizjattivi ġodda 
biex din il-kooperazzjoni tingħata nifs ġdid:

a. Jissottolinja li r-Russja u l-UE se jibqgħu sħab ekonomiċi importanti; huwa favur 
l-issoktar tax-xogħlijiet marbuta mal-proġett "Sħubija għall-Modernizzazzjoni";

b. Jenfasizza li l-konklużjoni ta' ftehimiet fit-tul u vantaġġjużi għaż-żewġ naħat fis-
settur enerġetiku bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u r-Russja hija fl-interess tal-
partijiet kollha kkonċernati; jenfasizza li dan ma jinkludix biss il-kummerċ ta' 
materji primi, iżda wkoll il-promozzjoni tal-iffrankar enerġetiku, tal-effiċjenza 
enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli, kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku;

c. Jissottolinja li l-gassdott Nord Stream II ma jmurx kontra l-objettiv ta' 
diversifikazzjoni tal-provvista ta' gass fl-Ewropa, iżda huwa proġett li jinkludi 
bosta gassdotti transkontinentali li se jiggarantixxu s-sigurtà tal-provvista tal-UE u 
tal-Istati Membri tagħha u li, bil-kontra għall-importazzjonijiet ta' gass naturali 
likwifikat (GNL) mill-Istati Uniti, huma kapaċi jipprevjenu l-faqar enerġetiku 
permezz ta' provvisti ta' gass bi prezzijiet aċċessibbli;

d. Jitlob inizjattivi ġodda biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni diretta bejn l-impriżi żgħar 
u ta' daqs medju u l-istituti xjentifiċi u kulturali tal-Istati Membri tal-UE u tar-
Russja;

e. Jitlob aktar kuntatti interpersonali, b'enfasi fuq iż-żgħażagħ, fuq djalogu u 
kooperazzjoni aktar intensi bejn l-esperti, ir-riċerkaturi, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali tal-UE u tar-Russja, u intensifikazzjoni tal-
iskambji ta' studenti, trainees f'taħriġ vokazzjonali u żgħażagħ, b'mod partikolari 
fil-qafas ta' Erasmus+; jappoġġa, f'dan ir-rigward, iż-żieda fil-finanzjamenti għall-
programm il-ġdid Erasmus+ 2021-2027;

f. Jitlob li jissoktaw in-negozjati UE-Russja dwar il-liberalizzazzjoni tal-viżi;

g. Jisħaq fuq l-importanza ta' sostenn politiku u finanzjarju kontinwu lill-kuntatti 
bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-UE, tal-Istati Membri tagħha u tar-
Russja, b'mod partikolari bejn iż-żgħażagħ; iqis li hija importanti l-promozzjoni 
tat-tagħlim tal-lingwa Russa fl-UE biex jiġu aġevolati l-kuntatti bejn iċ-ċittadini 
taż-żewġ naħat; jistieden lill-Kummissjoni tkompli u tqawwi l-programmi ta' 
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skambju xierqa u toffri għotjiet;

21. Jikkritika l-fatt li għal deċennji sħaħ l-Istati Membri tal-UE ma għamlu xejn biex 
jipprevjenu l-ħasil tal-flus min-naħa ta' oligarki Russi fl-Ewropa u l-korruzzjoni li huma 
involuti fiha dawn tal-aħħar; jitlob b'urġenza kontroll aktar effikaċi tat-tranżazzjonijiet 
finanzjarji u sforzi aktar intensifikati għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni;

22. Jiddenunzja bis-saħħa n-nuqqas ta' azzjoni serja fil-konfront tal-gruppi neo-Faxxisti u 
neo-Nazisti fl-Ewropa, li ppermetta l-qawmien ksenofobu li hemm bħalissa; jinsab 
imħasseb ħafna bil-kuntatti u bil-kooperazzjoni, tollerati mit-tmexxija Russa, bejn il-
partiti neo-Faxxisti, razzisti u tal-lemin estrem tal-UE u l-gruppi nazzjonalistiċi Russi; 
josserva li dan joħloq theddida għad-demokrazija u għas-sistema ta' valuri li tirfed l-istat 
tad-dritt, kemm fl-UE kif ukoll fir-Russja; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-istituzzjonijiet 
tal-UE u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni kontra din it-theddida emerġenti ta' 
"Internazzjonali Nazzjonalistika";

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.
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