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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

dwar politika konsistenti fil-konfront ta’ reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika 
miżuri ristrettivi, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u 
kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE
(2011/2187(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill imressqa minn Graham 
Watson f'isem il-Grupp ALDE, dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji, 
li kontrihom l-UE tapplika miżuri ristrettivi, meta dawn jeżerċitaw l-interessi personali u 
kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE (B7-0235/2011),

– wara li kkunsidra l-Karta tan-NU u speċifikament l-Artikoli 1 u 25 u, fil-Kapitolu VII, l-
Artikoli 39 u 41 tagħha, 

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti u l-
protokolli fakultattivi tagħhom,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u ż-żewġ 
protokolli fakultattivi tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali (il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem),  

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjonijiet 1267 (1999) dwar is-sitwazzjoni fl-Afganistan u 1371 
(2001) dwar is-sitwazzjoni f'dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 21(2), 22 u 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 215 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, –
wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 

dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza1,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' formazzjoni għas-
sanzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma ta' Kunsillieri għar-Relazzjonijiet Barranin tat-22 ta' 
Jannar 2004 (5603/2004),

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill dwar Prinċipji Bażiċi dwar l-Użu ta’ Miżuri 
Restrittivi (Sanzjonijiet) (10198/1/2004);

                                               
1 ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45
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– wara li kkunsidra s-sentanza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-każ 
Yusuf u Al Barakaat International Foundation v il-Kunsill u l-Kummissjoni (Ġabra 11-
3533 (2005)), 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ 
konfiska1, 

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill bit-titolu 'L-Aħjar Prattiki tal-UE għall-
implimentazzjoni effettiva ta' miżuri restrittivi' tad-9 ta' Lulju 2007 (11679/2007),

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 
2001/931/PESK tal-21 ta' Lulju 2007 (10826/1/07REV 1),  

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill bit-titolu 'Aġġornament tal-Aħjar Prattiki tal-UE 
għall-implimentazzjoni effettiva ta' miżuri restrittivi' tal-24 ta' April 2008 
(08666/1/08/REV 1),

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2009/67/PESK tas-26 ta' Jannar 2009 li 
taġġorna l-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiċi 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tirrevoka l-Pożizzjoni Komuni 2008/586/PESK2,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kunsill bit-titolu 'Linji gwida dwar l-implimentazzjoni u 
l-valutazzjoni ta’ miżuri restrittivi (sanzjonijiet) fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni tal-UE', li kien rivedut l-aħħar fil-15 ta' Diċembru 2009 (17464/09),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2008 dwar l-evalwazzjoni tas-
sanzjonijiet tal-UE bħala parti mill-azzjonijiet u l-politiki tal-UE fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem3, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 121(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2011),

Osservazzjonijiet ġenerali dwar l-approċċ tal-UE lejn mexxejja awtoritarji

A. billi l-Artikolu l-ġdid 21 tat-TUE, kif introdott mill-Artikolu 1(24) tat-Trattat ta' Lisbona, 
jirrikonoxxi li l-azzjoni tal-Unjoni għandha tkun gwidata mid-'demokrazija, l-Istat tad-dritt, 
l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett għall-
prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u tad-dritt internazzjonali', 

B. billi s-sanzjonijiet huma applikati bl-għan tar-realizzazzjoni tal-għanijiet tal-PESK kif 
stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE li jinkludu l-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà 
internazzjonali, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali, l-istat tad-
dritt u l-kosolidazzjoni tad-demokrazija u l-governanza tajba,

                                               
1 ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59
2 ĠU L 23, 27.1.2009, p. 37
3 ĠU C 295 E , 4.12.2009, p. 49
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C. billi, fil-kuntest tal-PESK, is-sanzjonijiet jew miżuri restrittivi jitqiesu bħala miżuri ta' 
koerċizzjoni mingħajr l-użu tal-forza, bħall-embargos fuq l-armi, sanzjonijiet kummerċjali, 
sanzjonijiet finanzjarji u ekonomiċi, l-iffriżar ta' assi, projbizzjoni tat-titjiriet, 
restrizzjonijiet fuq l-ammissjoni, sanzjonijiet diplomatiċi, bojkotts ta' avvenimenti sportivi 
u kulturali u sospensjoni tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, 

D. billi n-nuqqas ta' qbil fost l-Istati Membri spiss iwassal għal applikazzjoni inkonsistenti ta' 
miżuri restrittivi li tagħmel ħsara lill-kredibilità tal-UE u għandha impatt detrimentali fuq l-
effiċjenza ta' dawk il-miżuri,

E. billi l-attrazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal ħafna mexxejja awtoritarji, u persuni assoċjati 
magħhom, hija bħala sors ta' proprjetà u servizzi bankarji, li fiha jqiegħdu l-ġid tagħhom u 
li tipprovdi edukazzjoni għal uliedhom, u bħala żona li fiha jgawdu l-libertà u l-libertà li 
jivvjaġġaw,

F. billi l-opportunità għall-mexxejja awtoritarji li jikkonvertu s-setgħa f'ġid personali ttihom 
l-inċentiv biex jibqgħu fil-poter u tinkoraġġixxi l-kapaċità tagħhom li jagħmlu dan,

G. billi informazzjoni preċiża dwar l-assi tal-mexxejja awtoritarju miżmuma fl-UE diffiċli li 
tinkiseb,

H. billi mexxejja taħt sanzjonijiet ikunu affettwati jekk jiġu personalment suġġetti għal 
pressjoni fil-forma ta' restrizzjonijiet fuq il-ħila tagħhom li jċaqilqu l-flus, id-dritt għall-
edukazzjoni ta' persuni legali u naturali assoċjati magħhom, prospetti għall-ivvjaġġar, 
aċċess għal prodotti partikolari jew rappreżentanza diplomatika,

I. billi aspett essenzjali ta' politika effettiva fil-konfront ta' reġimi awtoritarji għandu 
jibbilanċja d-diplomazija ta' koerċizzjoni ma' komunikazzjoni ċara u l-għażliet kostruttivi 
disponibbli fost l-għodda tal-politika barranija tal-UE,

J. billi kull miżura ristrettiva għandha tikkonforma mad-drittijiet tal-bniedem, il-liġi 
umanitarja internazzjonali, il-proċess korrett tal-liġi, il-proporzjonalità u d-dritt għal 
rimedju effettiv,

1. Jindirizza dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill:

Li jiżviluppa definizzjonijiet iktar ċari

(a) biex jiżviluppa kriterji ċari dwar meta għandhom jiġu applikati miżuri restrittivi;

(b) biex jiddefinixxi b'mod ċar u espliċitu min qed ikun sanzjonat fil-każ ta' stati falluti jew 
atturi mhux statali;

(c) biex jikkumpila kriterji ċari u kwantifikabbli għal meta s-sanzjonijiet għandhom jiġu 
applikati, il-motivazzjoni għal tali sanzjonijiet, il-forma ta' sanzjonijiet li għandha tiġi 
applikata u l-proċedura ta' rieżami li għandha tiġi segwita; 

(d) biex idaħħal is-sanzjonijiet f'kuntest usa' ta' politika, b'mod li jistabbilixxi l-objettivi fuq 
perjodu ta' żmien qasir u twil tagħhom;
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(e) biex ifakkar li s-sanzjonijiet mhumiex għan fihom infushom u biex dejjem ikunu stabbiliti 
strateġiji ta' ħruġ ċari;

(f) biex jappoġġja sistematikament ix-xogħol tal-Qorti Kriminali Internazzjonali billi jiżgura 
li l-proċeduri u s-sentenzi tal-qorti jitqiesu kif xieraq fil-politika ta' sanzjonijiet tal-UE; 

Li jibni politika ta' sanzjonijiet effiċjenti

(g) biex jimpenja lis-27 Stat Membru biex jitkellmu b'vuċi waħda dwar il-kwistjoni tal-
kundanna ta' reġimi awtoritarji;

(h) biex jirrikonoxxi li jekk is-sanzjonijiet ma jkunux ikkoordinati jistgħu jkunu ineffiċjenti u 
kontroproduttivi għall-għanijiet iddikjarati tagħhom u jistgħu jsaħħu r-reġim awtoritarju jew 
inaqqsu l-marġni ta' negozjazzjoni tal-UE mal-istat inkwistjoni;

(i) biex jimplimenta r-reġimi ta' sanzjonijiet eżistenti b'rigorożità u uniformità;

(j) biex jimmira s-sanzjonijiet biss lejn l-elit ta' reġimi ripressivi jew kriminali u l-atturi mhux 
statali responsabbli ta' stati falluti, u biex jiżgura li s-sanzjonijiet ma jkunux applikati b'mod 
indiskriminat kontra l-popolazzjoni usa'; 

(k) biex jiżgura li kull politika ta' sanzjonijiet tkun applikata flimkien ma' appoġġ għas-soċjetà 
ċivili fil-pajjiż ikkonċernat; 

(l) biex jiżgura li s-sanzjonijiet ikunu applikati b'mod konsistenti għar-reġimi awtoritarji kollha 
mingħajr ma jingħata kas ta' kulur politiku jew ġeografija;

(m) biex jiżgura li l-Kapijiet tal-Missjonijiet u d-Delegazzjonijiet ikunu assoċjati mill-qrib mal-
proċess tat-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' miżuri restrittivi;

(n) biex jimpenja lit-taqsima Sanzjonijiet tar-RELEX tirrealizza l-mandat tagħha li tagħmel 
riċerka dwar l-adozzjoni ta' sanzjonijiet u tiżviluppa l-aħjar prattiki rigward l-applikazzjoni 
u l-implimentazzjoni ta' miżuri restrittivi, u tirrapporta regolarment lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew dwar is-sejbiet tagħha; 

(o) biex jimpenja l-istrutturi eżistenti fis-SEAE u l-Kummissjoni għal analiżi tas-sitwazzjoni 
speċifika wara l-adozzjoni ta' sanzjonijiet, sabiex ikun evalwat sew l-impatt tagħhom u 
biex tittejjeb l-adozzjoni tas-sanzjonijiet fil-futur; 

(p) biex jimpenja s-servizzi legali tal-UE biex jagħtu parir lill-Kunsill dwar il-prekawzjonijiet 
meħtieġa biex jevitaw l-evażjoni tas-sanzjonijiet minn individwi suġġetti għalihom;

(q) biex jimpenja lis-SEAE u l-Kummissjoni għal approċċ iktar integrat li jaqsam l-esperjenza u 
l-għarfien fit-tfassil, l-implimentazzjoni u r-rieżami tas-sanzjonijiet;

(r) biex jimpenja lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkoordinaw l-implimentazzjoni ta' 
embargos fuq l-armi li huma kompetenza tal-Istati Membri individwali;

(s) biex jitlob lil Franza u l-Ingilterra u kull membru tal-UE li jkun membru mhux permanenti 
tal-KSNU li juża persważjoni suffiċjenti biex jiżgura li r-riżoluzzjonijiet tal-KSNU jiġu 
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implimentati b'mod rigoruż u bir-reqqa;

Li jimpenja ruħu għal politika koerenti ġewwa l-fruntieri tal-UE

(t) li jimpenja lill-Istati Membri tal-UE jiddikjaraw meta mexxejja ta' reġimi li fuqhom kienu 
imposti sanzjonijiet ikollhom assi materjali ġewwa l-fruntieri tagħhom;

(u) li jimpenja lill-Istati Membri tal-UE biex jiżguraw l-applikazzjoni rigoruża ta' sanzjonijiet 
finanzjarji mmirati (bħar-rifjut ta' self, l-issikkar ta' miżuri mmirati għal ħlas lura ta' self u l-
iffriżar ta' depożiti), sabiex jiġi żgurat li fil-prattika, il-miżuri jiċħdu persuni u entitajiet fil-
mira kull aċċess għas-servizzi finanzjarji fil-ġurisdizzjoni tal-UE;

(v) biex jiżgura li l-mexxejja li fuqhom kienu imposti sanzjonijiet, u persuni u entitajiet naturali 
u legali assoċjati magħhom, ikunu strettament ipprojbiti milli jkollhom proprjetà ġewwa l-
UE;

(w) biex jimpenja l-Istati Membri tal-UE jipprevjenu persuni naturali u legali assoċjati ma' 
mexxejja li fuqhom kienu imposti sanzjonijiet milli jkunu edukati fl-iskejjel u l-universitajiet 
fl-UE, safejn dan huwa permess skont il-liġi tal-UE;

(x) biex jimpenja l-Istati Membri tal-UE li jaderixxu strettament għall-projbizzjonijiet fuq l-
ivvjaġġar li jipprojbixxu mexxejja li fuqhom kienu imposti sanzjonijiet, u persuni assoċjati 
magħhom, milli jivvjaġġaw fl-UE għal skopijiet privati (u mhux umanitarji);

Li jinfluwenza l-komunità

(y) li jimpenja lill-UE tibni appoġġ internazzjonali għall-politiki, speċjalment ma' atturi li 
għandhom influwenza fil-pajjiż inkwistjoni;

(z) li jimpenja l-UE biex isaħħaħ il-leġittimità u tibni appoġġ pubbliku wiesa' għal miżuri 
restrittivi fil-livell tal-UE u dak internazzjonali, speċjalment fil-pajjiżi tar-reġimi li fuqhom 
kienu imposti sanzjonijiet, u biex jassoċja lill-Parlament Ewropew fil-proċess bis-sħiħ; 

(aa) biex jimpenja lir-RGħ/VP, lill-Kapijiet tal-Missjonijiet u lis-SEAE biex jikkomunikaw 
espliċitament lill-mexxejja li fuqhom kienu imposti sanzjonijiet x'qed ikun mitlub minnhom, 
u biex jiffissaw miri preċiżi u li jistgħu jkunu realizzati;

(ab) li jimpenja lill-Istati Membri għal skambju ta' informazzjoni dwar l-individwi suġġetti għal 
sanzjonijiet, safejn huwa legalment possibbli, ma' stati oħra, korpi rilevanti tal-UE u 
organizzazzjonijiet internazzjonali;

(ac) li jimpenja lill-Istati Membri, safejn ikun xieraq, biex jiżguraw aċċess pubbliku għall-
informazzjoni dwar miżuri nazzjonali rigward il-miżuri restrittivi applikati;

(ad) biex jimpenja lill-Kunsill jassoċja bis-sħiħ lill-Parlament Ewropew fil-proċess ta' rieżami 
tas-sanzjonijiet u jitlob il-kontribut mill-Parlament Ewropew għal-linji gwida politiċi u t-
tfassil tal-politika ta' sanzjonijiet tal-UE aktar wiesgħa; 

(ae) biex ifakkar li d-diplomazija ta' koerċizzjoni trid tkun akkumpanjata wkoll minn miżuri 
pożittivi bħall-għajnuna għall-iżvilupp u l-appoġġ għas-soċjetà ċivili; 
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(af) biex jagħmel ħiltu biex jimmobilizza l-assi ffriżati sabiex eventwalment dawn jintbagħtu 
lura lejn il-pajjiżi rispettivi tagħhom għall-benefiċċju tal-popolazzjoni; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni u lis-SEAE.



PR\877817MT.doc 9/11 PE470.086v02-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Eżempji ta' mexxejja awtoritarji, u l-klikek tagħhom, b'assi fl-UE:

(1.) huwa stmat li fl-aħħar 20 sena, inħarġu $150 biljun mill-pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq (l-
Alġerija, il-Marokk u t-Tuneżija)1;

(2.) fl-Eġittu, kien stmat li Hosni Mubarak u l-familja tiegħu kellhom fortuna personali ta' 
bejn $50 biljun u $70 biljun predominantement investiti fl-UE u fl-Istati Uniti2;

(3.) id-Direttur tal-London School of Economics irriżenja wara rivelazzjonijiet li l-LSE kienet 
involuta fi ftehim b'valur ta' £2.2 miljun għat-tħarriġ ta' impjegati tas-servizz ċivili 
Libjan3;

(4.) li £20 000 oħra tħallsu lil-LSE għall-edukazzjoni tal-Prim Ministru tal-Libja, is-Sur Al-
Mahmudi, li kien imsemmi fir-Riżoluzzjoni 1970 tal-KSNU, fost affarijiet oħra, għall-
ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża r-ripressjoni ta' dimostranti 
paċifiċi4;

(5.) huwa stmat li r-reġim ta' Gaddafi għandu biljuni f'assi madwar l-UE, speċjalment fir-
Renju Unit (proprjetà privata)5;

(6.) Kim Il Jong għandu madwar $4 biljuni fil-banek Ewropej6; 

(7.) Omar al-Bashir, il-president Sudaniż, hu ssupettat li rekken madwar $9 biljuni mill-boom 
taż-żejt ta' pajjiżu u li ddepożita l-parti l-kbira minnhom fil-banek Brittanniċi7;

                                               
1 BBC World Service, 18 ta' Jannar 2011
2 IHS Global Insight Report 
3 The Guardian, 4 ta' Marzu 2011
4 Riżoluzzjoni 1970 tal-KSNU, 26 ta' Frar 2011, 
5 CNBC, 22 ta' Awwissu 2011
6 ‘Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks’, The Daily Telegraph, 14 ta' Marzu 2010
7 Luis Moreno Ocampo, Kap Prosekutur  tal-Qorti Kriminali Internazzjonali  
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31.3.2011

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI LILL-KUNSILL B7-0235/2011

skont l-Artikolu 121(1) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika miżuri 
ristrettivi, meta dawn jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-
fruntieri tal-UE

Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u t-twaqqif tas-SEAE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 21 tat-Trattat ta' Lisbona u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-
PE dwar is-salvagwardja tal-valuri komuni, l-interessi fundamentali u l-integritá tal-
Unjoni f'konformitá mal-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Kunsill Linji gwida dwar l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni ta’ miżuri restrittivi (sanzjonijiet) fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni tal-UE1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 121(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. wara li kkunsidra t-taqlib riċenti fil-Lvant Nofsani li wera l-ħtieġa ta' strateġija aktar 
koerenti u effettiva lejn reġimi awtoritarji li diġá jinsabu fil-mira ta' miżuri restrittivi tal-
UE,

B. billi l-ġid personali ta' mexxejja awtoritarji sikwit jinkiseb permezz tal-korruzzjoni u tal-
isfruttament tal-popli tagħhom u tar-riżorsi tagħhom,

C. billi mexxejja awtoritarji sikwit jużaw dawn ir-rikkezzi biex isaħħu s-setgħa tagħhom u 
jgħakksu l-popli tagħhom,

D. billi huwa konxju li għodda effettiva kontra reġimi awtoritarji tkun li dawn jinżammu
milli jgawdu mill-ġid miksub permezz tal-korruzzjoni u li tiġi attakkata l-ħila tagħhom li 
jċaqalqu l-flus,

                                               
1 Kunsill Ewropew, Brussell, 2 ta' Diċembru 2005, 6749/05 PESK 159 FIN 80.
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1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

(a) li jfannad u jsaħħaħ il-firxa tiegħu ta' miżuri restrittivi kontra reġimi awtoritarji 
rikonoxxuti billi jimmira wkoll fuq l-azzjonijiet personali u kummerċjali tagħhom fi 
ħdan l-UE

• li jiċħad lil mexxejja awtoritarji u l-persuni ewlenin assoċjati magħhom, id-dritt li 
jkollhom proprjetá jew iżommu flus f'pajjiżi tal-UE

• li jżomm lil mexxejja awtoritarji u l-persuni ewlenin assoċjati magħhom milli 
jedukaw lill-familji tagħhom f'pajjiżi tal-UE

• li jżomm lil mexxejja awtoritarji u l-persuni ewlenin assoċjati magħhom milli 
jivvjaġġaw fi ħdan l-UE

• li jipprojbixxi lil mexxejja awtoritarji u l-persuni ewlenin assoċjati magħhom milli 
joperaw negozji fl-UE;

(b) li b'mod attiv jinvolvi pajjiżi terzi biex huma wkoll jużaw dan l-approċċ;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri.


