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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti 

(2017/2271(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-dokument bit-titolu "Shared Vision, Common Action: A Stronger 

Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy" 

(Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa Aktar b'Saħħitha – Strateġija Globali 

għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea), ippreżentat mill-Viċi President 

tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 

Soċjali (VP/RGħ) fit-28 ta' Ġunju 2016 u l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni 

u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tas-7 ta' Ġunju 2017 dwar 

Approċċ Strateġiku għar-Reżiljenza fl-azzjoni esterna tal-UE (JOIN(2017)0021), 

– wara li kkunsidra l-eżiti tas-Summit UE-Stati Uniti li sar fit-28 ta' Novembru 2011 

f'Washington, D.C., u fis-26 ta' Marzu 2014 fi Brussell, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tad-79 Laqgħa Interparlamentari tad-

Djalogu Tranżatlantiku tal-leġiżlaturi (TLD) li saret fit-28 u fid-29 ta' Novembru 2016 

f'Washington, D.C., it-80 TLD li sar fit-2 u fit-3 ta' Ġunju f'Valletta u l-81 TLD li sar 

fil-5 ta' Diċembru 2017 f'Washington, D.C.,  

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummisssjoni tat-28 ta' April 2015 bit-titolu 

"L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà" (COM(2015)0185), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tal-Kunsill tas-

6 ta' April 2016 dwar il-Qafas Konġunt biex jiġi miġġieled it-theddid ibridu, reazzjoni 

tal-Unjoni Ewropea (JOIN(2016)0018), 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-

Kummissjoni u tas-Segretarju Ġenerali tan-NATO tat-8 ta' Lulju 2016 dwar il-ġabra 

komuni ta' proposti approvati mill-Kunsill tal-UE u l-Kunsill tan-NATO fil-5 u fis-

6 ta' Diċembru 2016, u r-rapporti ta' progress dwar l-implimentazzjoni tagħhom fl-

14 ta' Ġunju 2017 u fil-5 ta' Diċembru 2017, 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija ta' Sigurtà Nazzjonali tal-Istati Uniti tat-

18 ta' Diċembru 2017 u l-Istrateġija ta' Difiża Nazzjonali tal-Istati Uniti tad-

19 ta' Jannar 2018,  

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni għad-Diplomazija dwar il-Klima tal-UE tal-2015 

adottat mill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Pariġi, id-Deċiżjoni 1/CP.21, il-21 Konferenza tal-

Partijiet (COP21) tal-UNFCCC, kif ukoll il-11-il Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala 

l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' Kjoto (CMP11) li saru f'Pariġi mit-

30 ta' Novembru sal-11 ta' Diċembru 2015,  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-relazzjonijiet trans-
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Atlantiċi, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2006 dwar it-titjib tar-

relazzjonijiet UE-Stati Uniti fil-qafas ta' Ftehim ta' Sħubija Trans-Atlantika1, ir-

riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2009 dwar l-istat tar-relazzjonijiet trans-Atlantiċi 

wara l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti2, ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar 

is-Samit bejn l-UE u l-USA tat-28 ta' Novembru 20113 u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-

13 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni ta' Sħubija Trans-Atlantika usa'4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar l-Unjoni 

Ewropea ta' Difiża5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar l-

implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar l-

implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK)7, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0000/2018), 

A. billi s-sħubija bejn l-UE u l-Istati Uniti hija bbażata fuq rabtiet politiċi, kulturali, 

ekonomiċi u storiċi b'saħħithom, fuq valuri komuni bħal-libertà, id-demokrazija, id-

drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u fuq għanijiet komuni, bħall-prosperità, is-

sigurtà, l-ekonomiji miftuħa u integrati, il-progress soċjali u l-inklużività, l-iżvilupp 

sostenibbli u s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti, u billi kemm l-Istati Uniti kif ukoll l-UE 

huma demokraziji taħt l-istat tad-dritt b'sistemi ta' kontrokontrolli li jiffunzjonaw; 

B. billi f'dinja globali, kumplessa u dejjem aktar multipolari, l-UE u l-Istati Uniti 

għandhom jaqdu rwoli kostruttivi essenzjali billi jsaħħu l-liġi internazzjonali u 

jindirizzaw b'mod konġunt il-kunflitti reġjonali u l-isfidi globali; 

C. billi l-UE tibqa' impenjata bis-sħiħ favur il-multilateraliżmu u l-promozzjoni tal-valuri 

komuni; 

Qafas ġenerali bbażat fuq il-valuri 

1. Ifakkar u jinsisti li s-sħubija fit-tul bejn l-UE u l-Istati Uniti hija bbażata fuq il-

kondiviżjoni u l-promozzjoni b'mod konġunt ta' valuri komuni inklużi l-libertà, l-istat 

tad-dritt, il-paċi, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-ekonomija tas-suq, il-ġustizzja soċjali 

u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-minoranzi, kif ukoll is-

sigurtà kollettiva; 

                                                 
1 ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 226. 
2 ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 198. 
3 ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 124. 
4 ĠU C 65, 19.2.2016, p. 120. 
5 Testi adottati, P8_TA(2016)0435. 
6 Testi adottati, P8_TA(2017)0493. 
7 Testi adottati, P8_TA(2017)0492. 
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2. Jenfasizza li r-relazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti hija l-garanti fundamentali għall-

istabbiltà globali u kienet il-bażi tal-isforzi tagħna biex niżguraw paċi u stabbiltà għas-

soċjetajiet tagħna sa mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija, u kooperazzjoni ekonomika 

multilaterali u kummerċ aktar b'saħħithom; jemmen li l-politika "l-Amerka l-Ewwel" se 

tagħmel ħsara kemm lill-UE kif ukoll lill-Istati Uniti; 

3. Jissottolinja li s-sħubija tmur ferm lil hinn stricto sensu minn politika barranija u 

kwistjonijiet kummerċjali u tinkludi wkoll suġġetti oħra bħas-sigurtà, kwistjonijiet 

ekonomiċi u finanzjarji, it-tibdil fil-klima, l-enerġija, il-kultura kif ukoll ix-xjenza u t-

teknoloġija; jenfasizza li dawn il-kwistjonijiet huma marbuta mill-qrib u għandhom 

jitqiesu taħt l-istess qafas ġenerali;  

4. Jinsab imħasseb dwar l-opinjonijiet diverġenti dwar l-indirizzar ta' kwistjonijiet globali 

u kunflitti reġjonali li feġġew wara l-elezzjoni tal-President Trump; ifittex li jikkjarifika 

jekk ir-relazzjoni trans-Atlantika, li ġiet iddefinita matul bosta deċennji, għadx għandha 

l-istess rilevanza llum il-ġurnata; jenfasizza li l-qafas ġenerali bbażat fuq il-valuri tas-

sħubija tagħna huwa essenzjali sabiex tiġi żgurata l-istruttura tal-ekonomija u s-sigurtà 

globali; 

Tisħiħ tas-sħubija 

5. Ifakkar il-potenzjal għoli u l-interess strateġiku ta' din is-sħubija kemm għall-Istati Uniti 

kif ukoll għall-UE fl-għan tagħha li tikseb prosperità u sigurtà fuq bażi reċiproka u li 

ssaħħaħ ordni globali bbażat fuq ir-regoli; jitlob tisħiħ tad-djalogu u tal-impenn tagħna 

fir-rigward tal-aspetti kollha ta' din is-sħubija; jenfasizza li d-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet 

tagħna għandhom impatt fuq l-istruttura tal-ekonomija u s-sigurtà globali, u fuq l-

interessi taż-żewġ sħab; 

6. Jissottolinja li l-UE u l-Istati Uniti huma l-aktar sħab importanti ta' xulxin u li ċ-ċaqliq 

unilaterali jservi biss biex idgħajjef is-sħubija trans-Atlantika, li trid tkun sħubija bejn 

partijiet ugwali; 

7. Jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jtejbu l-

koordinazzjoni tagħhom tal-politika tal-UE vis-à-vis l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, 

sabiex b'hekk jintbagħat messaġġ konvinċenti li l-UE hija attur internazzjonali koerenti 

u effettiv; 

8. Jitlob li jsir Summit bejn l-UE u l-Istati Uniti mill-aktar fis possibbli sabiex tittieħed 

deċiżjoni dwar aġenda komuni fir-rigward ta' kwistjonijiet bilaterali u kwistjonijiet 

globali u reġjonali; 

9. Jinsisti fuq il-fatt li djalogu strutturat dwar politika barranija fil-livell trans-Atlantiku, li 

jinvolvi wkoll lill-PE u lill-Kungress tal-Istati Uniti, huwa essenzjali għall-istruttura 

trans-Atlantika u jitlob li l-kamp ta' applikazzjoni tal-politika barranija tad-djalogu bejn 

l-UE u l-Istati Uniti jiġi estiż; 

10. Ifakkar is-suġġeriment tiegħu sabiex jinħoloq Kunsill Politiku Trans-Atlantiku (TPC) 

għal konsultazzjoni u koordinazzjoni sistematiċi dwar il-politika barranija u tas-sigurtà, 

immexxi mill-VP/RGħ u mis-Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti u li jkun sostnut 

b'kuntratti regolari ta' diretturi politiċi; 
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11. Jilqa' l-ħidma kontinwa u mingħajr interruzzjoni tat-TLD fit-trawwim ta' relazzjonijiet 

bejn l-UE u l-Istati Uniti permezz ta' djalogu parlamentari u koordinazzjoni dwar 

kwistjonijiet ta' interess komuni; 

12. Ifakkar li kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Uniti, is-soċjetajiet tagħna huma b'saħħithom 

għaliex dawn huma mibnija fuq pluralità ta' atturi, inklużi fost oħrajn il-gvernijiet, il-

parlamenti tagħna, diversi istituzzjonijiet politiċi, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 

gruppi tal-midja u gruppi reliġjużi; jenfasizza li għandna nrawmu rabtiet madwar l-

Atlantiku biex nippromwovu l-merti tas-sħubija trans-Atlantika tagħna, inkluż billi 

nallokaw finanzjament xieraq, f'livelli differenti u billi ma niffukawx biss fuq il-Kosti 

tal-Lvant u tal-Punent; 

Naffaċċjaw l-isfidi globali flimkien 

13. Jinsisti fuq il-fatt li l-UE u l-Istati Uniti għandhom jibqgħu jaqdu rwoli kostruttivi 

essenzjali billi jindirizzaw b'mod konġunt il-kunflitti reġjonali u l-isfidi globali; ifakkar 

l-importanza tal-multilateraliżmu fl-indirizzar ta' kwistjonijiet globali u jinsisti fuq il-

fatt li dawn għandhom jiġu indirizzati fil-forums internazzjonali rilevanti; jinsab 

għalhekk imħasseb li d-deċiżjonijiet riċenti tal-ħruġ tal-Istati Uniti minn ftehimiet 

internazzjonali essenzjali, it-tneħħija tar-reġistrazzjoni minn forums internazzjonali u l-

instigazzjoni ta' tensjonijiet kummerċjali, jistgħu jitbiegħdu minn dawn il-valuri komuni 

u jpoġġu tensjoni fuq ir-relazzjoni; 

14. Jieħu nota li potenzi dinjija ewlenin oħra, bħar-Russja u ċ-Ċina, għandhom strateġiji 

politiċi u ekonomiċi sodi, li ħafna minnhom imorru kontra l-valuri tagħna, u għalhekk 

huwa essenzjali li nrawmu s-sħubija bejn l-UE u l-Istati Uniti, biex inkomplu 

nippromwovu l-valuri komuni tagħna, inkluża l-konformità mal-liġi internazzjonali, u li 

nistabbilixxu politika konġunta ta' sanzjonijiet; 

15. Jissottolinja li s-sigurtà hija multidimensjonali u minsuġa u li d-definizzjoni tagħha ma 

tkoprix biss aspetti militari iża anke aspetti ambjentali, tal-enerġija, kummerċjali, 

ċibernetiċi, tal-komunikazzjonijiet, tas-saħħa, tal-iżvilupp, umanitarji, eċċ.; jissottolinja, 

għalhekk, li ftehim ta' kummerċ trans-Atlantiku, li jkun ibbilanċjat u ta' benefiċċju 

reċiproku, ikollu impatt li jmur lil hinn mill-aspetti kummerċjali u ekonomiċi; jinsisti 

fuq il-fatt li l-kwistjonijiet tas-sigurtà għandhom jiġu indirizzati b'mod konġunt permezz 

ta' approċċ wiesa'; jinsab imħasseb, f'dan il-kuntest, dwar deċiżjonijiet li jikkonċernaw 

tnaqqis fil-baġit, pereżempju t-tnaqqis fil-bini tal-istat fl-Afganistan u t-tnaqqis ta' 50 % 

fil-baġit tal-Istati Uniti fir-rigward tal-għajnuna għall-iżvilupp fl-Afrika; 

16. Jisħaq fuq l-importanza tal-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni u l-effetti ta' sinerġija fil-

qasam tas-sigurtà u d-difiża u jinsisti li l-qsim tal-piżijiet ma għandux ikun iffukat biss 

fuq il-mira tan-nefqa ta' 2 % tal-PDG fuq id-difiża; isostni li n-NATO hija kruċjali 

għad-difiża kollettiva tal-Ewropa; 

17. Jistieden lill-UE ssaħħaħ u tħaffef l-Unjoni Ewropea ta' Difiża bl-għan li jinħolqu aktar 

sinerġiji fl-infiq fuq id-difiża; jinsisti li kooperazzjoni akbar fil-qasam tad-difiża fil-

livell tal-UE ssaħħaħ il-kontribut Ewropew fi ħdan l-alleanza tan-NATO u tirrinforza r-

rabta trans-Atlantika tagħna; jappoġġja, għalhekk, l-isforzi riċenti sabiex tissaħħaħ l-

istruttura Ewropea tad-difiża, inklużi l-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Kooperazzjoni 

Strutturata Permanenti (PESCO) li għadha kif ġiet stabbilita; 
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18. Itenni l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Uniti jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom fil-qasam taċ-

ċibersigurtà u ċ-ċiberdifiża;  

19. Jissottolinja l-ħtieġa ta' approċċ komuni għar-regolamentazzjoni ta' pjattaformi diġitali u 

għaż-żieda tal-obbligu ta' rendikont tagħhom; 

20. Jenfasizza li parti importanti mit-tisħiħ tal-isforzi tal-UE u l-Istati Uniti fil-ġlieda kontra 

t-terroriżmu tinkludi l-protezzjoni ta' infrastruttura kritika kif ukoll approċċ komprensiv 

għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, anke permezz ta' koordinazzjoni f'forums globali; 

21. Ifakkar li t-tisħiħ tal-kooperazzjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu huwa kruċjali; 

22. Jisħaq fuq il-fatt li l-UE hija impenjata li ssaħħaħ il-prosperità, l-istabbiltà, ir-reżiljenza 

u s-sigurtà tal-ġirien tagħha b'mod dirett permezz ta' mezzi mhux militari, b'mod 

partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' assoċjazzjoni; 

23. Jilqa' l-fokus strateġiku u jistieden lill-Istati Uniti jinvolvu ruħhom fi sforzi konġunti 

ulterjuri fil-Balkani tal-Punent; 

24. Jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jaqdu rwol aktar attiv u effettiv fis-soluzzjoni tal-

kunflitt fit-territorju tal-Ukrajna u jappoġġjaw l-isforzi kollha għal soluzzjoni paċifika 

fit-tul li tirrispetta l-unita, is-sovrenità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna; 

25. Itenni l-impenn tiegħu lejn il-liġijiet internazzjonali u l-valuri universali, u b'mod 

partikolari n-nonproliferazzjoni nukleari u s-soluzzjoni paċifika tat-tilwim; jissottolinja 

li l-konsistenza tal-istrateġija tagħna dwar in-nonproliferazzjoni nukleari hija essenzjali 

għall-kredibbiltà tagħna bħala attur u negozjatur globali ewlieni; 

26. Ifakkar li l-UE hija ddeterminata li tippreserva l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt 

(PAKK) mal-Iran bħala pilastru ewlieni tal-istruttura tan-nonproliferazzjoni 

internazzjonali, b'rilevanza wkoll għall-kwistjoni tal-Korea ta' Fuq, u bħala element 

kruċjali għas-sigurtà u l-istabbiltà tar-reġjun; itenni l-ħtieġa li jiġu indirizzati b'mod 

aktar kritiku attivitajiet Iranjani relatati mal-missili ballistiċi u l-istabbilità reġjonali li 

huma separati mill-PAKK, fil-formati u l-forums rilevanti; jisħaq fuq il-fatt li l-

kooperazzjoni trans-Atlantika fl-indirizzar ta' din il-kwistjoni hija essenzjali; jikkritika 

bil-qawwa d-deċiżjoni tal-President Trump li jitlaq mill-PAKK b'mod unilaterali u li 

jimponi miżuri extraterritorjali fuq il-kumpaniji tal-UE li joperaw fl-Iran; 

27. Jinsab imħasseb dwar il-politika ta' sigurtà u ta' kummerċ tal-Istati Uniti fil-Lvant u fix-

Xlokk tal-Asja, inkluż il-vojt politiku li jirriżulta mill-ħruġ tagħhom mit-TPP, u jilqa' l-

politika kummerċjali attiva tal-UE f'din il-parti tad-dinja, anke għall-finijiet ta' bilanċ 

politiku; 

28. Jilqa' l-ftuħ ta' djalogi ġodda ta' livell għoli mal-Korea ta' Fuq (RDPK) u jfakkar li dawn 

it-taħditiet għandhom jimmiraw lejn soluzzjoni paċifika tat-tensjonijiet u b'hekk lejn il-

promozzjoni tal-paċi, tas-sigurtà u tal-istabbiltà reġjonali u globali; jissottolinja li, fl-

istess ħin, aħna rridu nkomplu nagħmlu pressjoni fuq l-RDPK sakemm din twarrab l-

ambizzjonijiet nukleari tagħha; 
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29. Jitlob kooperazzjoni msaħħa bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar is-soluzzjoni paċifika tal-

kunflitti reġjonali u tal-gwerra bi prokura fis-Sirja peress li n-nuqqas ta' strateġija 

komuni jista' jimmina s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti u jistieden lill-partijiet kollha 

involuti sabiex jibqgħu lura minn azzjonijiet li jistgħu jaggravaw is-sitwazzjoni; 

jafferma mill-ġdid il-preċedenza tal-proċess ta' Ġinevra mmexxi min-NU fis-soluzzjoni 

tal-kunflitt Sirjan, f'konformità mar-Riżoluzzjoni 2254 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, 

innegozjat mill-partijiet għall-kunflitt u b'appoġġ ta' atturi internazzjonali u reġjonali 

ewlenin; jitlob li ssir implimentazzjoni sħiħa u li jiġu rrispettati bis-sħiħ r-

Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, li qed jinkisru mill-pajjiżi tan-negozjati 

ta' Astana; 

30. Ifakkar li l-UE tappoġġja t-tkomplija ta' Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani sinifikanti 

lejn soluzzjoni ta' żewġ stati u jinsisti li kwalunkwe azzjoni li timmina dawn l-isforzi 

trid tiġi evitata; jissottolinja li l-kwistjoni ta' Ġerusalemm trid tkun parti minn ftehim ta' 

paċi finali bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jisħaq fuq il-fatt li l-pjan direzzjonali 

konġunt għandu jissaħħaħ; 

31. Itenni li aħna għandna interessi komuni fl-Afrika fejn aħna rridu nintensifikaw l-appoġġ 

tagħna għal kwistjonijiet relatati mal-governanza tajba, id-demokrazija, id-drittijiet tal-

bniedem u s-sigurtà; 

32. Jirrimarka l-interessi politiċi, ekonomiċi u ta' sigurtà komuni tagħna fir-rigward taċ-

Ċina u r-Russja u jfakkar li sforzi konġunti, inkluż fid-WTO, jistgħu jgħinu biex jiġu 

indirizzati l-iżbilanċi fil-ftehimiet ta' kummerċ globali b'ambizzjonijiet barranin, bħal 

fir-rigward tal-Ukrajna u t-triq tal-ħarir; 

33. Jinsisti fuq il-fatt li l-kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni għandhom jiġu indirizzati 

permezz ta' kooperazzjoni, sħubija u protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, iżda anke 

billi jiġu ġestiti r-rotot tal-migrazzjoni u jiġi segwit approċċ globali fil-livell tan-NU; 

34. Jappoġġja l-kooperazzjoni mtejba bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar kwistjonijiet tal-

enerġija, li tibni fuq il-qafas tal-Kunsill tal-Enerġija bejn l-UE u l-Istati Uniti; 

35. Jiddispjaċih dwar il-ħruġ tal-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi iżda jfaħħar l-isforzi 

kontinwi ta' individwi, kumpaniji, bliet u stati fi ħdan l-Istati Uniti; 

36. Iħeġġeġ aktar kooperazzjoni fl-innovazzjoni, ix-xjenza u t-teknoloġija; 

° 

° ° 

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lis-SEAE u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri 

u lill-pajjiżi ta' adeżjoni u dawk kandidati, lill-President tal-Istati Uniti u lis-Senat u lill-

Kamra tad-Deputati tal-Istati Uniti. 


