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ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 
tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi 
nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
(2020/2004(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjonijiet Komuni tal-Kunsill tat-13 ta' April 2000 rigward il-
Konferenza ta' Reviżjoni tal-2000 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni 
ta' Armi Nukleari (TNP)1 u tal-25 ta' April 2005 rigward il-Konferenza ta' Reviżjoni tal-
2005 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Non-Proliferazzjoni ta' Armi Nukleari2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/212/PESK tad-29 ta' Marzu 2010 
relatata mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2010 tal-
Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari3,

– wara li kkunsidra l-Konklużjoni tal-Kunsill tal-20 ta' April 2015 dwar id-Disa' 
Konferenza ta' Reviżjoni tal-Partijiet fit-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi 
Nukleari,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi tal-Qerda 
Massiva tat-12 ta' Diċembru 2003,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-4 ta' Frar 2019 dwar l-Iran,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2019/615 tal-15 ta' April 2019 dwar l-appoġġ 
tal-Unjoni għall-attivitajiet li jwasslu għall-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2020 tal-
Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni ta' Armi Nukleari4,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2019/938 tas-6 ta' Ġunju 2019 b'appoġġ għal 
proċess ta' tisħiħ tal-fiduċja li jwassal għall-istabbiliment ta' żona ħielsa mill armi 
nukleari u mill-armi l-oħra kollha ta' qerda massiva fil-Lvant Nofsani5,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
tal-Unjoni Ewropea kontra l-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva (2018), tal-
14 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra l-komunikat adottat fis-Summit ta' Varsavja tan-NATO tal-2016, 

– wara li kkunsidra l-obbligi tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari fejn 
l-istati kollha jimpenjaw ruħhom li jaħdmu favur id-diżarm nukleari b'intenzjoni tajba u 

1 ĠU L 97, 19.4.2000, p. 1.
2 ĠU L 106, 27.4.2005, p. 32.
3 ĠU L 90, 10.4.2010, p. 8.
4 ĠU L 105, 16.4.2019, p. 25.
5 ĠU L 149, 7.6.2019, p. 63.
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jtemmu t-tellieqa tal-armi nukleari,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana dwar it-
Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari tal-20 ta' Settembru 2017,

– wara li kkunsidra d-dokument finali adottat fil-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2000 tal-
Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari,

– wara li kkunsidra d-dokument finali adottat fil-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2010 tal-
Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari,

– wara li kkunsidra d-dokument informali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU tal-2018 bit-
titolu "Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament" (Nassiguraw il-
Futur Komuni Tagħna: Aġenda għad-Diżarm),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma "Unlocking disarmament diplomacy through a 
"stepping stone" approach" (L-isfruttar tad-diplomazija dwar id-diżarm permezz ta' 
approċċ interim), imressaq mill-Iżvezja lill-Kumitat ta' Tħejjija għall-Konferenza ta' 
Reviżjoni tat-TNP 2020,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma "Operationalising the Creating an Environment 
for Nuclear Disarmament (CEND) Initiative" (L-Operazzjonalizzazzjoni tal-Inizjattiva 
dwar il-Ħolqien ta' Ambjent għad-Diżarm Nukleari (CEND)), imressaq mill-Istati Uniti 
lill-Kumitat ta' Tħejjija għall-Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP 2020,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma "The Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons at 50: a brief assessment by the European Union" (It-Trattat dwar in-
Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari fil-ħamsin anniversarju tiegħu: valutazzjoni qasira 
mill-Unjoni Ewropea), imressaq mill-Unjoni Ewropea lill-Kumitat ta' Tħejjija għall-
Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP 2020,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma "Proposals by the Non-Proliferation and 
Disarmament Initiative to enhance transparency for strengthening the review process for 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons" (Proposti mill-Inizjattiva ta' 
Nonproliferazzjoni u Diżarm biex tissaħħaħ it-trasparenza għat-tisħiħ tal-proċess ta' 
reviżjoni għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari), imressaq mill-
membri tal-Inizjattiva ta' Nonproliferazzjoni u Diżarm (l-Awstralja, il-Kanada, iċ-Ċilì, 
il-Ġermanja, il-Ġappun, il-Messiku, in-Netherlands, in-Niġerja, il-Filippini, il-Polonja, 
it-Turkija u l-Emirati Għarab Magħquda) lill-Kumitat ta' Tħejjija għall-Konferenza ta' 
Reviżjoni tat-TNP 2020,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2019),

A. billi t-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP) kien bla dubju l-
aktar strument internazzjonali importanti biex jirregola r-reġim nukleari għal dawn l-
aħħar 50 sena u kkontribwixxa b'mod sostanzjali fil-prevenzjoni tat-tixrid ta' armi 
nukleari, fit-tnaqqis tal-ħażniet nukleari u fl-iffaċilitar tal-użu paċifiku tal-enerġija 
nukleari; billi fl-1995, l-istati partijiet tat-TNP qablu li jestendu t-TNP 
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indefinittivament;

B. billi t-tliet pilastri tat-TNP — in-nonproliferazzjoni, id-diżarm u l-użu paċifiku tal-
enerġija nukleari — huma komplementari, isaħħu lil xulxin b'mod reċiproku u huma 
marbuta intrinsikament; billi kwalunkwe progress futur lejn id-diżarm u l-eliminazzjoni 
totali tal-armi nukleari jirrikjedi għalhekk il-preservazzjoni tal-istandards eżistenti 
kontra l-proliferazzjoni ta' tali armi; billi t-TNP ippermetta l-istabbiliment ta' sistema ta' 
salvagwardja internazzjonali;

C. billi l-objettiv tal-konferenzi ta' reviżjoni perjodika tat-TNP huwa li jevalwaw l-
implimentazzjoni tat-TNP u li jfasslu pjan direzzjonali għall-kisba ta' progress ulterjuri 
bbażat fuq approċċ pass pass; billi l-proċess ta' reviżjoni jirrappreżenta opportunità 
għall-istati partijiet biex iżommu u jsaħħu r-reġim ta' nonproliferazzjoni nukleari darba 
kull ħames snin;

D. billi ntlaħaq l-għan aħħari li jissaħħaħ ir-reġim ta' nonproliferazzjoni globali fil-
Konferenza ta' Reviżjoni tal-2010 filwaqt li l-istati tat-TNP impenjaw ruħhom mill-ġdid 
għad-dispożizzjonijiet bażiċi tat-TNP u adottaw pjan ta' azzjoni ta' 64 punt li jinkludi, 
fost karatteristiċi oħra, pjanijiet ta' azzjoni speċifiċi dwar in-nonproliferazzjoni, id-
diżarm u l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari, sostnuti minn azzjonijiet konkreti u li 
jistgħu jitkejlu li l-istati partijiet se jieħdu biex jappoġġaw it-tliet pilastri;

E. billi fit-taqsima dwar id-diżarm nukleari, l-istati partijiet, inklużi l-istati li għandhom 
armi nukleari rikonoxxuti, impenjaw ruħhom għall-ewwel darba li jaċċelleraw il-
progress reali dwar id-diżarm u finalment jiksbu l-eliminazzjoni totali tal-ħażniet 
nukleari tagħhom, skjerati jew mhux skjerati; billi l-azzjonijiet miftiehma taħt il-pilastru 
ta' nonproliferazzjoni jinkludu firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet, bħalma huma r-rinfurzar 
ta' salvagwardji, l-appoġġ lill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA), il-
protezzjoni fiżika ta' materjal nukleari, il-konklużjoni u d-dħul fis-seħħ ta' protokolli 
addizzjonali, is-salvagwardji għal esportazzjonijiet relatati mal-armi nukleari, it-
trasferimenti ta' teknoloġija nukleari, u t-terroriżmu nukleari;

F. billi l-prinċipju ta' trasparenza huwa element indispensabbli ta' diżarm nukleari peress li 
jgħin biex jipprovdi ċarezza dwar il-ħażniet eżistenti u jirfed il-proċess ta' verifika; billi 
t-trasparenza tgħin biex tinbena fiduċja u kunfidenza u biex tiġi stabbilita bażi komuni 
għad-djalogu bħala prekundizzjoni għat-tnaqqis u finalment għall-eliminazzjoni tal-armi 
nukleari; billi rapporti lill-Bord tal-Gvernaturi tal-IAEA huma għodda importanti sabiex 
tiġi pprovduta trasparenza fir-rigward tal-issodisfar tal-obbligi ta' nonproliferazzjoni 
mill-istati mhux nukleari;

G. billi d-dispożizzjonijiet tat-TNP jirrispettaw id-dritt tal-Istati li jużaw l-enerġija nukleari 
għal skopijiet paċifiċi, u li jipparteċipaw fl-iskambju ta' tagħmir, materjali u 
informazzjoni xjentifika u teknoloġika dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari, filwaqt 
li jingħata trattament preferenzjali lil stati li ma għandhomx armi nukleari, u jitqiesu 
b'mod xieraq il-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

H. billi n-norma kontra l-ittestjar tappoġġa kemm il-pilastru ta' nonproliferazzjoni kif ukoll 
il-pilastru ta' diżarm, u b'hekk tgħin ukoll biex tipprevjeni lill-istati potenzjali milli 
jfittxu li jiżviluppaw u jiksbu armi nukleari; billi l-istati partijiet huma impenjati li 
joqogħdu lura minn kwalunkwe tip ta' splużjoni nukleari u milli jużaw teknoloġiji 
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ġodda ta' armi nukleari, fl-istennija tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni 
Totali ta' Provi Nukleari (CTBT); billi l-istati kollha li għandhom armi nukleari 
impenjaw ruħhom li jirratifikaw is-CTBT mingħajr dewmien; billi l-istati kollha qablu 
wkoll li n-negozjati ta' trattat li jipprojbixxi l-produzzjoni ta' materjal fissili għall-użu fl-
armi nukleari għandhom jitnedew mingħajr aktar dewmien;

I. billi t-TNP ħejja l-pedament għall-istabbiliment ta' żoni ħielsa mill-armi nukleari 
madwar id-dinja; billi l-istabbiliment ta' Żona Ħielsa mill-Armi Nukleari fil-Lvant 
Nofsani (MENWFZ) huwa wieħed mill-għanijiet dejjiema tal-UE; billi l-UE 
reċentement allokat baġit għall-attivitajiet immirati lejn it-trawwim ta' djalogu inklużiv 
fost l-esperti u dawk li jfasslu l-politika bil-għan li jiġi avvanzat l-impenn li tiġi 
stabbilita Żona Ħielsa minn Armi ta' Qerda Massiva (ŻĦAQM) fil-Lvant Nofsani;

J. billi fid-dikjarazzjoni politika adottata fl-ewwel sessjoni tal-Konferenza dwar l-
Istabbiliment ta' Żona Ħielsa mill-Armi Nukleari u mill-Armi kollha l-oħra ta' Qerda 
Massiva (AQM) fil-Lvant Nofsani li saret fi New York f'Novembru 2019, l-Istati 
Membri parteċipanti impenjaw ruħhom li jaħdmu favur l-abbozzar ta' trattat legalment 
vinkolanti biex tiġi stabbilita żona ħielsa mill-armi nukleari u minn AQM oħra fil-Lvant 
Nofsani, li finalment jista' jikkontribwixxi għall-bini ta' fiduċja reġjonali u 
internazzjonali;

K. billi sa mid-dħul fis-seħħ tat-TNP fl-1970, nofs il-konferenzi ta' reviżjoni ma 
rnexxilhomx jiksbu kunsens dwar dikjarazzjoni finali sostanzjali, bl-aħħar dikjarazzjoni 
finali tiġi adottata fil-konferenza ta' reviżjoni tal-2010;

L. billi l-konferenza ta' reviżjoni tal-2020 se ssir f'kuntest ta' sigurtà internazzjonali 
partikolarment ta' sfida, minħabba n-nuqqas ta' progress fid-denuklearizzazzjoni tal-
Peniżola Koreana kif ukoll l-irtirar tal-Istati Uniti mill-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv 
Konġunt (PAKK) mal-Iran; billi l-livell attwali ta' nuqqas ta' ftehim u ta' diviżjoni bejn 
il-191 stat parti li għandhom armi nukleari u dawk li ma għandhomx armi nukleari tat-
TNP dwar l-aħjar approċċ biex jitnaqqsu u jiġu eliminati l-armi nukleari se jżid sfida 
oħra mad-dibattitu;

M. billi n-nuqqas preċedenti tar-Russja li tonora l-garanziji ta' sigurtà mogħtija lill-Ukrajna 
mill-Memorandum ta' Budapest kellu effett korrużiv fuq il-klima ta' diżarm nukleari u t-
taħditiet dwar in-nonproliferazzjoni;

N. billi d-deterjorament tal-ambjent ta' sigurtà globali qed ikompli jiggrava b' nuqqas ta' 
fiduċja dejjem tikber fost l-istati u n-nazzjonijiet, u l-modernizzazzjoni tal-ħażniet ġiet 
avvanzata minn teknoloġiji ġodda li jżidu r-riskji ta' sigurtà globali, b'mod partikolari 
b'rabta ma' ċiberattakki possibbli kontra l-armi nukleari, it-tmexxija, il-kontroll u s-
sistemi ta' twissija bikrija tagħhom, kif ukoll bi rwol dejjem jikber tal-armi nukleari fil-
politiki, l-istrateġiji u d-duttrini nazzjonali; billi xi stati qed ifittxu armi nukleari li 
jistgħu jintużaw fil-kamp tal-battalja;

O. billi s-setgħat militari ewlenin ma għadhomx jirrikorru għall-kontroll tal-armi u d-
diżarm biex inaqqsu t-tensjonijiet internazzjonali u jtejbu l-ambjent ta' sigurtà globali, u 
b'hekk dan finalment iwassal għal żieda fir-riskji nukleari madwar id-dinja;

P. billi l-kontijiet tal-ħażniet nukleari globali għal kważi 14 000 testata nukleari u l-Istati 
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Uniti u r-Russja jippossjedu aktar minn 90 % tal-ħażna; billi anke użu limitat tal-armi 
nukleari se jkollu konsegwenzi umanitarji diżastrużi, bl-ebda stat jew organizzazzjoni 
internazzjonali ma jkunu kapaċi jindirizzaw il-konsegwenzi immedjati ta' tali attakk u 
jipprovdu assistenza adegwata lill-vittmi;

Q. billi t-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW) ġie adottat fl-2017 minn 
122 stat;

R. billi l-estensjoni tat-Trattat bilaterali START ġdid bejn l-Istati Uniti u l-Federazzjoni 
Russa li jillimita n-numru ta' testati nukleari strateġiċi skjerati fuq kull naħa għal 1 550, 
sa ma jiskadi fi Frar 2021, se tkun element ewlieni fil-preservazzjoni ta' stabbiltà 
strateġika u fiż-żamma ta' tellieqa ġdida tal-armi;

S. billi n-NATO esprimiet l-appoġġ qawwi tagħha għall-implimentazzjoni sħiħa tat-TNP, 
u impenjat ruħha li toħloq kundizzjonijiet għal dinja mingħajr armi nukleari 
f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tat-TNP, abbażi ta' approċċ pass pass;

T. billi l-inizjattiva mmexxija mill-Istati Uniti dwar "Creating an Environment for Nuclear 
Disarmament" (Il-Ħolqien ta' Ambjent għad-Diżarm Nukleari) (CEND), li tistabbilixxi 
kompiti li jeħtieġ li jitwettqu biex jinħolqu kundizzjonijiet għad-diżarm, għandha l-għan 
li timxi lil hinn mill-approċċ tradizzjonali pass pass biex tindirizza d-deterjorament 
attwali tal-ambjent ta' sigurtà;

U. billi l-approċċ "interim", ippreżentat mill-Iżvezja, jintroduċi passi inkrimentali, li jistgħu 
jintlaħqu b'mod aktar faċli f'erba' oqsma ewlenin immirati lejn it-tiswir ta' drawwiet ta' 
kooperazzjoni, it-tnaqqis tal-importanza tal-armi nukleari, it-tisħiħ tat-trasparenza u t-
tnaqqis tar-riskji nukleari, li jippermettu l-ilħuq tal-objettivi ta' diżarm eżistenti;

V. billi d-djalogu u d-diplomazija multilaterali wrew li huma għodod effettivi fil-
prevenzjoni tal-kriżi ta' proliferazzjoni u eskalazzjoni tal-kunflitti, kif intwera mill-
PAKK, li huwa meqjus bħala kisba storika u kontribut ewlieni għar-reġim ta' 
nonproliferazzjoni globali;

W. billi l-istatus tal-armi ta' qerda massiva tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea 
(RDPK) baqa' l-istess; billi, skont ir-Rapport Annwali tal-IAEA għall-2018, Pyongyang 
kompliet l-attivitajiet nukleari tagħha; billi matul l-2019 ġew irrapportati sinjali ta' 
attività mis-siti nukleari tar-RDPK, u Pyongyang ħabbret "test importanti ħafna" 
imminenti f'sit tal-varar tas-satelliti; billi ftit li xejn hemm perspettivi għal passi 
konkreti lejn id-denuklearizzazzjoni taż-żona fuq perjodu ta' żmien qasir;

1. Jirrakkomanda li l-Kunsill u l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà:

(a) itennu li multilateraliżmu effettiv u ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli huma 
prekundizzjoni kontra l-proliferazzjoni ta' armi nukleari; jaffermaw mill-ġdid li t-
TNP huwa pedament tar-reġim tad-diżarm nukleari u n-nonproliferazzjoni globali 
u huwa qafas insostitwibbli għaż-żamma u t-tisħiħ tal-paċi u tas-sigurtà madwar 
id-dinja;

(b) jaffermaw mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tal-UE għat-TNP u t-tliet pilastri tagħha ta' 
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nonproliferazzjoni, diżarm u l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari, li jsaħħu lil 
xulxin b'mod reċiproku, u jikkonfermaw il-validità tal-approċċ pass pass 
preċedenti bbażat fuq impenji magħmula matul il-proċessi ta' reviżjoni tal-passat, 
b'mod partikolari fl-1995, l-2000 u l-2010; jenfasizzaw li approċċ ibbilanċjat bejn 
it-tliet pilastri huwa essenzjali għal eżitu pożittiv tal-Konferenza ta' Reviżjoni tal-
2020, u għall-adozzjoni ta' miżuri konkreti, effettivi u konsenswali li jippermettu 
li wieħed jibni fuq impenji preċedenti;

(c) jibqgħu jipprovdu appoġġ għall-attivitajiet li jwasslu għall-Konferenza ta' 
Reviżjoni tat-TNP 2020, permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja ta' EUR 1.3 miljun 
għall-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni li jinkludu tliet seminars tematiċi li jkopru l-
pilastri ta' diżarm, ta' nonproliferazzjoni u tal-użu paċifiku tal-enerġija nukleari, 
erba' laqgħat reġjonali, u żewġ avvenimenti sekondarji; jibqgħu jirrispettaw l-
għanijiet ewlenin tal-attivitajiet tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward tal-bini ta' 
fiduċja u ta' kunfidenza, it-tqajjim ta' sensibilizzazzjoni dwar l-ostakli u l-oqsma 
potenzjali ta' konverġenza, u l-iżvilupp ta' input għal pjan direzzjonali għal eżitu 
ta' suċċess tal-proċess ta' reviżjoni tal-2020;

(d) jibqgħu jenfasizzaw li kwalunkwe approfondiment ulterjuri tad-diverġenzi fost l-
istati se jwassal progressivament biex it-TNP ma jibqax jitqies bħala strument 
legali globali affidabbli u għal erożjoni tar-reġim ta' diżarm globali; iwissu lill-
istati partijiet li, minħabba n-nuqqas ta' kunsens fil-Konferenza ta' Reviżjoni tal-
2015 u l-kumitati ta' tħejjija, il-futur tat-TNP ma jistax jibqa' jitqies bħala ovvju 
mingħajr impenn ċar mill-istati;

(e) ifakkru lill-istati li l-ħamsin anniversarju tat-TNP, li jikkoinċidi mal-Konferenza 
ta' Reviżjoni tal-2020, jista' jipprovdi momentum għal parteċipazzjoni fi djalogu 
sinċier u orjentat lejn ir-riżultati sabiex jerġgħu jinkisbu l-fiduċja u l-kunfidenza 
reċiproka, bil-għan li jitwessgħu l-oqsma duplikati u tiġi identifikata bażi komuni 
sabiex id-diskussjonijiet jimxu 'l quddiem; l-għan aħħari huwa l-adozzjoni ta' 
dokument miftiehem li jirrikonoxxi d-diżarm nukleari u l-eliminazzjoni totali tal-
armi nukleari bħala objettiv komuni; 

(f) jitolbu tmexxija politika b'saħħitha li tappoġġa l-konferenza ta' reviżjoni tat-TNP; 
iwasslu messaġġ lill-istati partijiet tat-TNP li l-parteċipazzjoni tal-Kapijiet ta' Stat 
jew ta' Gvern fil-konferenza ta' reviżjoni tat-TNP turi l-importanza li l-istati jagħtu 
lit-TNP u lill-proċess ta' reviżjoni; jistiednu lir-rappreżentanti tal-istati partijiet 
biex jużaw l-opportunità tal-għaxar Konferenza ta' Reviżjoni biex jaffermaw mill-
ġdid li "l-gwerra nukleari ma tistax tintrebaħ u qatt ma għandha tiġi miġġielda"; 

(g) iħeġġu lill-Istati biex jikkonfermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jirrispettaw u 
jippromwovu b'mod attiv il-prattika ta' 72 sena ta' nuqqas ta' użu ta' armi nukleari 
bħala standard vinkolanti u invjolabbli; jenfasizzaw li s-salvagwardja tal-
istandards kontra tali użu hija essenzjali biex tiġi ppreservata s-sigurtà globali u 
jintlaħqu l-objettivi umanitarji; iwissu lill-istati partijiet tat-TNP li kwalunkwe 
espansjoni tas-sitwazzjonijiet li fihom jistgħu jintużaw l-armi nukleari tista' 
tipperikola serjament l-istabbiltà strateġika globali u l-prattika ta' nuqqas ta' użu;

(h) jistiednu lill-istati biex jirrikonoxxu r-reġimi ta' kontroll, ta' diżarm u ta' 
nonproliferazzjoni tal-armi nukleari bħala għodod kruċjali li jikkontribwixxu 
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b'mod sostanzjali għat-treġġigħ lura tad-deterjorament tal-ambjent ta' sigurtà 
internazzjonali, u b'hekk jipprevjenu gwerra interstatali kbira u jippreservaw il-
paċi u s-sigurtà;

(i) jenfasizzaw li verifika effettiva tad-diżarm nukleari hija essenzjali għall-kisba ta' 
dinja mingħajr armi nukleari; ikomplu u jintensifikaw l-isforzi, inkluż 
f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali u mas-soċjetà 
ċivili, biex jindirizzaw l-isfidi ta' verifika fir-rigward tar-rekwiżiti ta' sikurezza, ta' 
sigurtà u ta' nonproliferazzjoni;

(j) iħeġġu lill-Istati biex jagħmlu ħilithom biex jiksbu progress ulterjuri fil-proċessi 
ta' kontroll tal-armi u ta' diżarm nukleari, b'mod partikolari permezz ta' tnaqqis 
ġenerali fir-riżervi globali tal-armi nukleari, u biex jiżguraw li x-xejra ta' tnaqqis 
tal-ħażniet nukleari, mill-ogħla punt tal-armi nukleari fl-1986, ma titreġġax lura; 
iwasslu messaġġ li t-TNP għandu jintuża bħala pjattaforma għall-isforzi 
diplomatiċi kollha f'dan ir-rigward;

(k) iħeġġu lill-Istati Uniti u lir-Russja jassumu r-responsabbiltajiet li jirriżultaw mill-
pussess tagħhom tal-maġġoranza tal-ħażniet nukleari tad-dinja sabiex jissaħħu l-
fiduċja u l-kunfidenza reċiproka bil-għan li jitkompla djalogu dwar modi possibbli 
biex tinbena relazzjoni ġdida ta' kontroll tal-armi; jenfasizzaw li impenn ċar mir-
Russja u l-Istati Uniti, qabel il-Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP 2020, biex 
jestendu t-Trattat START ġdid qabel Frar 2021, se jkun kontribut importanti 
għall-konferenza ta' reviżjoni; iħeġġu bil-qawwa liż-żewġ partijiet biex 
jinnegozjaw strument ġdid li jkun jinkludi kemm armi skjerati u dawk mhux 
skjerati, kif ukoll armi strateġiċi u dawk mhux strateġiċi;

(l) itennu d-dispjaċir kbir tal-UE b'rabta mal-kollass reċenti tat-Trattat INF, filwaqt li 
jenfasizzaw l-impatt negattiv sinifikanti ta' dan fuq is-sigurtà Ewropea; jistiednu 
liż-żewġ firmatarji tat-Trattat INF biex ikomplu d-djalogu dwar modi possibbli 
biex jiġi stabbilit strument legalment vinkolanti ġdid għal missili ta' firxa qasira u 
medja; jappoġġaw l-isforzi biex tali strument isir multilaterali;

(m) jistiednu lill-Istati Uniti u lir-Russja biex it-tnejn li huma jagħmlu disponibbli, 
għall-partijiet l-oħra kollha tat-TNP u għall-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 
Uniti, dikjarazzjoni li fiha huma jistabbilixxu l-passi li se jieħdu wara l-irtirar 
tagħhom mit-Trattat INF sabiex jiżguraw konformità mal-obbligi tagħhom skont 
l-Artikolu VI tat-TNP; iwettqu l-proċeduri politiċi neċessarji għal dan il-għan 
f'isem l-Unjoni;

(n) iqisu l-irtirar mir-reġimi ta' kontroll tal-armi nukleari jew il-kollass tagħhom bħala 
preċedent perikoluż għat-TNP; iżommu f'moħħhom li l-partijiet għat-TNP jistgħu 
jqisu tali avvenimenti bħala theddida għas-sigurtà nazzjonali tagħhom, u li l-
konsegwenzi tagħhom jistgħu jiddestabilizzaw it-TNP kollu kemm hu;

(o) isemmgħu dan it-tħassib fil-Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP 2020; jieħdu l-passi 
diplomatiċi u politiċi meħtieġa sabiex ineħħu t-theddida diretta minn armi 
nukleari b'firxa intermedja għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha;

(p) jenfasizzaw il-kontribut li sar mill-Istati tan-NATO biex jissodisfaw l-impenji 
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tagħhom skont it-TNP fir-rigward tat-tnaqqis tal-ħażna ta' armi nukleari b'95 % 
mit-tmiem tal-Gwerra Bierda, tat-tneħħija tal-mira ppjanata tagħhom, tat-tnaqqis 
tal-istatus ta' allarm tagħhom u tat-tnaqqis fil-grad tagħhom fid-difiża; jistiednu 
lin-NATO biex tkompli bl-isforzi tagħha sabiex tnaqqas aktar l-armi nukleari 
f'konformità sħiħa mat-TNP, abbażi tal-approċċ pass pass li jippromwovi stabbiltà 
u sigurtà internazzjonali;

(q) iqisu l-adozzjoni tat-TPNW minn 122 stat bħala evidenza tax-xewqa tal-
maġġoranza tal-komunità internazzjonali li jintlaħaq l-objettiv ta' dinja ħielsa 
mill-armi nukleari; 

(r) jikkonfermaw id-dritt inaljenabbli tal-partijiet fit-TNP għall-użu paċifiku tal-
enerġija nukleari biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' enerġija fit-tul, f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tat-TNP; jaħdmu mal-pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw 
kapaċitajiet f'dan il-qasam lejn użu responsabbli ta' enerġija nukleari għal 
skopijiet paċifiċi biss, diment li jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha ta' sikurezza, ta' 
sigurtà u ta' nonproliferazzjoni; ifakkru b'mod partikolari li l-ħtiġijiet tal-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandhom jitqiesu b'mod xieraq; iħeġġu lill-istati partijiet biex 
jużaw l-opportunità tal-proċess ta' reviżjoni tal-2020 biex ikomplu japprofondixxu 
d-dibattitu dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari; jirrikonoxxu r-rwol u l-valur 
tal-IAEA u s-sistema ta' salvagwardja tagħha fl-implimentazzjoni tat-TNP u fit-
tisħiħ tal-qafas ta' sigurtà nukleari; 

(s) ikomplu l-isforzi tagħhom biex jistabbilixxu żona ħielsa mill-armi nukleari u mill-
armi kollha l-oħra ta' qerda massiva fil-Lvant Nofsani f'konformità mar-
riżoluzzjoni tal-1995; jaħdmu favur l-inizjattivi mwettqa sabiex jippromwovu t-
tisħiħ tal-fiduċja permezz ta' azzjonijiet immirati lejn it-trawwim ta' djalogu 
inklużiv fost l-esperti u dawk li jfasslu l-politika, appoġġati minn pakkett 
finanzjarju ta' EUR 2.86 miljun għall-implimentazzjoni tal-proġetti;

(t) iqisu l-eżitu tal-ewwel sessjoni tal-Konferenza dwar l-Istabbiliment ta' Żona 
Ħielsa mill-Armi Nukleari fil-Lvant Nofsani, u jibqgħu jappoġġaw l-għan 
dejjiemi tal-abbozzar ta' trattat legalment vinkolanti li jippermetti l-istabbiliment 
ta' MENWFZ; iħeġġu lill-istati parteċipanti kollha biex jagħmlu ħilithom biex 
javvanzaw f'dan ir-rigward fit-tieni sessjoni tal-Konferenza;

(u) jirrispettaw il-proposta ta' "approċċ interim" imressqa mill-Iżvezja bil-għan li 
jinbena appoġġ politiku għal impenji prammatiċi, fuq perjodu ta' żmien qasir u li 
jistgħu jintlaħqu għar-reġim ta' diżarm globali, li l-għan ġenerali tiegħu huwa li 
jibni mill-ġdid fiduċja u kunfidenza; jappoġġaw miżuri ffokati fuq it-tnaqqis tal-
importanza tal-armi nukleari; isaħħu drawwiet ta' kooperazzjoni fost l-istati; 
inaqqsu r-riskji nukleari; u jsaħħu t-trasparenza, bħala passi intermedji lejn l-
iffaċilitar tal-issodisfar ta' obbligi eżistenti mill-istati partijiet;

(v) jistiednu lill-istati partijiet jiżviluppaw u jistabbilixxu miżuri mmirati lejn it-
tnaqqis tar-riskji tal-użu ta' armi nukleari, kemm intenzjonalment, b'perċezzjoni 
żbaljata jew b'kalkolu ħażin f'kunflitt li qed jikber, kif ukoll aċċidentalment; il-
miżuri jistgħu jinkludu t-titjib tal-mezzi ta' komunikazzjoni u tal-protokolli, il-
ħolqien ta' distinzjoni ċara bejn l-assi konvenzjonali u dawk nukleari, kif ukoll it-
titjib tar-reżiljenza għaċ-ċiberattakki u l-estensjoni tal-ħin ta' deċiżjoni fi kriżi;
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(w) jappoġġaw l-impenn biex tissaħħaħ it-trasparenza mill-istati b'armi nukleari 
f'konformità mat-13-il pass dwar id-diżarm adottati fil-Konferenza ta' Reviżjoni 
tat-TNP 2000; ifakkru li t-titjib ulterjuri tal-mekkaniżmu ta' rapportar bis-
sistematizzazzjoni tal-oqfsa ta' rapportar tal-istati b'armi nukleari jikkontribwixxi 
għall-ilħuq tal-istess livell ta' trasparenza fost l-istati b'armi nukleari differenti; 
f'dan il-kuntest jistiednu lill-UE biex tagħti attenzjoni speċjali lill-proposti 
mill-Inizjattiva ta' Nonproliferazzjoni u Diżarm biex tissaħħaħ it-trasparenza għat-
tisħiħ tal-proċess ta' reviżjoni tat-TNP;

(x) jieħdu nota tal-proposta "L-operazzjonalizzazzjoni u l-ħolqien ta' ambjent għad-
diżarm nukleari (CEND)" imressqa mill-Istati Uniti lill-Kumitat ta' Tħejjija għall-
Konferenza ta' Reviżjoni tal-2020, bil-għan li jiġu identifikati u indirizzati l-fatturi 
fl-ambjent ta' sigurtà internazzjonali li jxekklu progress ulterjuri fid-diżarm, u li 
jiġi stabbilit approċċ aktar prammatiku għad-diżarm u li jingħata kontribut 
pożittiv għal eżitu ta' suċċess tal-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2020; jipparteċipaw 
f'diskussjonijiet ulterjuri dwar il-proposta fil-qafas tal-Konferenza ta' Reviżjoni 
tal-2020 u lil hinn;

(y) jistiednu lill-istati kollha biex jipparteċipaw mingħajr aktar dewmien 
f'diskussjonijiet dwar it-triq lejn it-tnedija u t-tlestija ta' waħda mill-prijoritajiet 
pendenti – it-trattat li jipprojbixxi l-produzzjoni tal-materjal fissili għall-armi 
nukleari – bħala pass vitali lejn l-eliminazzjoni tal-armi nukleari;

(z) jiżguraw li l-UE tibqa' tappoġġa bis-sħiħ lit-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' 
Provi Nukleari (CTBT) u lill-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni 
Totali ta' Provi Nukleari (CTBTO); ifakkru wkoll l-importanza u l-urġenza li 
jintlaħaq id-dħul fis-seħħ tas-CTBT;

(aa) jaffermaw mill-ġdid l-impenn kontinwu tal-UE għall-PAKK bħala l-aħjar mezz 
possibbli biex jinkisbu l-assigurazzjonijiet ta' użu paċifiku tal-enerġija nukleari 
esklussivament mill-Iran, u bħala għodda vitali għat-tisħiħ tal-istabbiltà u s-sigurtà 
fil-Lvant Nofsani; itennu d-dispjaċir tal-UE dwar l-irtirar tal-Istati Uniti mill-
PAKK u l-impożizzjonijiet mill-ġdid ta' sanzjonijiet; jistiednu lill-Iran biex 
jirritorna għal konformità sħiħa mal-impenji tiegħu relatati mal-armi nukleari 
skont il-PAKK u t-TNP;

(ab) itennu l-appoġġ sħiħ tal-UE għall-objettiv tad-denuklearizzazzjoni tar-RDPK 
b'mod komplut, verifikabbli u irriversibbli skont ir-Riżoluzzjonijiet kollha 
rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; iħeġġu lir-RDPK tabbanduna l-programm 
tagħha ta' armi nukleari u tirritorna għas-salvagwardji tat-TNP u tal-IAEA; 
jibqgħu jappoġġaw il-proċess ta' djalogu kontinwu filwaqt li jfittxu parti aktar 
attiva fin-negozjati, billi jikkapitalizzaw fuq l-għarfien espert diplomatiku tagħha;

(ac) jibqgħu jirrispettaw u jippreservaw it-TNP bħala strument multilaterali ewlieni 
għall-benefiċċju ta' paċi u sigurtà internazzjonali, sabiex jippromwovu l-
universalizzazzjoni tiegħu u sabiex isaħħu l-implimentazzjoni tiegħu fit-tliet 
pilastri ugwalment importanti u li jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku; iħeġġu lill-
istati partijiet kollha għat-TNP biex iġeddu l-isforzi tagħhom sabiex 
jikkomunikaw ma' xulxin u jirsistu b'impenn imġedded għall-implimentazzjoni 
komprensiva, sħiħa u bbilanċjata tat-TNP;
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(ad) jistiednu lill-istati kollha li għadhom ma għamlux dan, biex jiffirmaw u 
jirratifikaw it-TNP bħall-istati li ma għandhomx armi nukleari u, waqt li l-
adeżjoni tkun għadha pendenti, biex jaderixxu mat-termini tiegħu u jimpenjaw 
ruħhom għall-objettivi tiegħu ta' nonproliferazzjoni u diżarm, inkluż billi 
jipprovdu evidenza li huma mhumiex qegħdin jinvolvu ruħhom fi trasferimenti ta' 
teknoloġija nukleari u billi jsaħħu l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Fiżika tal-
Materjali Nukleari;

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


