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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina
(2012/2137(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-twaqqif ta’ relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-UE u ċ-Ċina f’Mejju 1975,

– wara li kkunsidra l-qafas legali prinċipali għal relazzjonijiet maċ-Ċina, jiġifieri l-Ftehim 
dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni Ekonomika bejn il-KE u ċ-Ċina1, iffirmat f’Mejju 
1985, li jkopri r-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali u l-programm ta’ kooperazzjoni 
bejn l-UE u ċ-Ċina,

– wara li kkunsidra n-negozjati dwar Ftehim ġdid ta’ Sħubija u Kooperazzjoni li ilhom 
għaddejjin mill-2007,

– wara li kkunsidra s-Sħubija Strateġika UE-Ċina mnedija fl-2003,

– wara li kkunsidra d-djalogu politiku strutturat bejn l-UE u ċ-Ċina li twaqqaf b’mod 
formali fl-1994 u d-Djalogu Strateġiku ta’ Livell Għoli dwar kwistjonijiet strateġiċi u ta’ 
politika barranija li twaqqaf fl-2010,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew bit-titolu ‘UE - Ċina: Msieħba aktar mill-qrib, tkabbir tar-responsabbiltajiet’ 
(COM(2006) 632 finali) tal-24 ta’ Ottubru 2006,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ politika tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Sħubija li qed 
timmatura: interessi u sfidi komuni fir-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina’ 
(COM(2003)0533), approvat mill-Kunsill Ewropew fit-13 ta’ Ottubru 2003,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill bit-titolu ‘Sħubija Strateġika UE-Ċina’ tal-
Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta’ Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Strateġija tal-Kummissjoni għaċ-Ċina 2007-2013, il-
Programm Indikattiv Pluriennali 2011-2013, u r-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 2010 tad-
Dokument ta’ Strateġija u r-reviżjoni tal-Programm Indikattiv Pluriennali 2011-2013,

– wara li kkunsidra l-ewwel dokument ta’ politika li qatt ħareġ miċ-Ċina dwar l-UE, maħruġ 
fit-13 ta’ Ottubru 2003,

– wara li kkunsidra d-djalogu UE-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem, imniedi fl-1995, u l-
aħħar żewġ laqgħat tad-djalogu, it-30 laqgħa li saret f’Pekin fis-16 ta’ Ġunju 2011 u l-31 
laqgħa li saret fi Brussell fid-29 ta’ Mejju 2012, 

– wara li kkunsidra l-kważi 60 djalogu settorjali għaddejjin bejn iċ-Ċina u l-Unjoni dwar 
fost l-oħrajn l-ambjent, il-politika reġjonali, l-impjiegi u l-affarijiet soċjali, u s-soċjetà 
ċivili,

                                               
1 ĠU L 250, 19.9.1985, p.2.
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– wara li kkunsidra l-ftehim bejn il-KE u ċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni xjentifika u 
teknoloġika ffirmat f’Diċembru 1998, li daħal fis-seħħ fl-20001 u ġie mġedded fl-2004 u 
fl-2009, il-Ftehim ta’ Sħubija dwar ix-Xjenza u t-Teknoloġija ffirmat fl-
20 ta’ Mejju 2009, u d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-KE u ċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni fl-
enerġija tat-8 ta’ Diċembru 2010, 

– wara li kkunsidra l-ftehim maċ-Ċina dwar kooperazzjoni fil-programm tal-UE Galileo li 
jirrigwardja n-navigazzjoni bis-satellita, iffirmat fit-30 ta’ Ottubru 2003.

– wara li kkunsidra l-14-il Summit bejn l-UE u ċ-Ċina, li sar f’Pekin fi Frar 2012, u d-
Dikjarazzjoni Konġunta maħruġa fi tmiemu, 

– wara li kkunsidra s-Sħubija bejn l-UE u ċ-Ċina dwar it-Tibdil fil-Klima maqbula u d-
Dikjarazzjoni Konġunta dwar it-Tibdil fil-Klima maħruġa waqt it-Tmien Summit bejn l-
UE u ċ-Ċina f’Settembru 2005,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-UE u ċ-Ċina dwar is-Sigurtà tal-Enerġija 
li saret fi Brussell fit-3 ta’ Mejju 2012, u l-Ħames Laqgħa tad-Djalogu dwar l-Enerġija 
bejn il-KE u ċ-Ċina f’Novembru 2011,

– wara li kkunsidra t-18-il Kungress Nazzjonali tal-Partit Komunista Ċiniż ippjanat għall-
ħarifa tal-2012 u l-bidliet fit-tmexxija fil-Kumitat Permanenti tal-Politburo li għandhom 
jiġu deċiżi waqt il-Kungress,

– wara li kkunsidra l-aħħar Laqgħa Interparlamentari tiegħu maċ-Ċina, li saret fi Brussell 
fil-11 u t-12 ta’ Lulju 2012,

– wara li kkunsidra l-aħħar riżoluzzjonijiet tiegħu dwar iċ-Ċina, b’mod partikolari r-
riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2012 bit-titolu ‘L-UE u ċ-Ċina: kummerċ 
żbilanċjat?’2, tat-2 ta’ Frar 2012 dwar il-politika barranija tal-UE rigward il-BRICs u 
setgħat emerġenti oħra: objettivi u strateġiji3, u tal-11 ta’ Mejju 2011 dwar ir-rapport 
annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tal-
Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK) fl-2009, ippreżentat lill-Parlament Ewropew 
b’applikazzjoni tal-Parti II, Taqsima G, paragrafu 43 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-
17 ta’ Mejju 20064, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Settembru 2006 dwar ir-Relazzjonijiet 
bejn l-UE u ċ-Ċina5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-21 ta’ Jannar 2010 
dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, b’mod partikolari l-każ ta’ Liu Xiaobo6, 
tal-10 ta’ Marzu 2011 dwar is-sitwazzjoni u l-wirt kulturali f’Kashgar (ir-Reġjun 

                                               
1 ĠU L 6, 11.1.2000, p. 40.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0218.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0017.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0227
5 ĠU C 305 E, 14.12.2006, p. 219.
6 ĠU C 305 E, 11.11.2010, p. 9.
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Awtonomu Xinjiang Uyghur, iċ-Ċina)1, tas-7 ta’ April 2011 dwar il-każ ta’ Ai Weiwei2,
tal-5 ta’ Lulju 2012 dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina3, tas-26 ta’ Novembru dwar 
iċ-Ċina: drittijiet tal-minoranzi u l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt4, tas-
16 ta’ Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-
Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni5, 

– wara li kkunsidra l-embargo tal-armi tal-UE introdott wara l-inċidenti ta’ trażżin tal-
protesti fi Tiananmen f’Ġunju 1989, kif appoġġjat mill-Parlament Ewropew fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Frar 2006 dwar l-aspetti prinċipali u l-għażliet bażiċi tal-
Politika Barranija u ta’ Sigurtà Komuni6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2005 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-
UE, iċ-Ċina u t-Tajwan u dwar is-sigurtà fil-Lvant Imbiegħed7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-Tibet u s-sitwazzjoni dwar 
id-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Novembru 2010 
dwar it-Tibet: pjanijiet biex iċ-Ċiniż isir il-lingwa ewlenija tat-tagħlim8, tas-
27 ta’ Ottubru 2011 dwar it-Tibet, b’mod partikolari r-reliġjużi nisa u rġiel li jaħarqu 
lilhom infushom b’idejhom9 u tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar it-Tibet: is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem10,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0007/2012),

A. Billi s-sħubija strateġika UE-Ċina hija ta’ importanza kbira għar-relazzjonijiet bejn l-UE u 
ċ-Ċina, u din ir-relazzjoni hija kruċjali sabiex jinstabu tweġibiet għal tħassib globali bħas-
sigurtà globali, in-nonproliferazzjoni nukleari u t-tibdil fil-klima;

B. Billi ċ-Ċina għaddejja minn proċess ta’ tranżizzjoni soċjoekonomika minn mudell estensiv 
ta’ tkabbir ekonomiku għal mudell li jimmira għal ekwità reġjonali u soċjali u – fuq kollox 
– għaż-żamma tal-istabbiltà;

C. Billi l-Partit Komunista Ċiniż (CCP) fil-gvern qiegħed iħejji għal bidla kbira fit-tmexxija 
politika waqt it-18-il Kungress tiegħu fil-ħarifa tal-2012;

D. Billi fl-2007 l-President Hu Jintao diġà ta istruzzjonijiet lill-ogħla livell tal-ġudikatura li l-
imħallfin għandhom ikunu ggwidati minn tliet ‘supremaziji’: il-partit, il-poplu u l-liġi, 
f’din l-ordni, u billi eventwalment il-Ministeru tal-Ġustizzja Ċiniż iddekreta f’Marzu 2012 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0100.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0157.
3 Testi adottati, P7_TA(2012)0301.
4 Testi adottati, P7_TA(2009)0105.
5 ĠU C 169 E, 15.6.2012, p. 81.
6 Testi Adottati, P6_TA (2006)0037.
7 ĠU C 157 E, 6.7.2006, p. 471.
8 ĠU C 99 E, 3.4.2012, p. 118.
9 Testi adottati, P7_TA(2011)0474.
10  Testi adottati, P7_TA(2012)0257.
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li l-avukati kollha għandhom jieħdu ġurament ta’ lealtà lejn is-CCP sabiex jiksbu jew 
iġeddu l-liċenzja tagħhom;

E. Billi l-aħbar xokkanti ta’ nofs Ġunju 2012 dwar l-abort sfurzat mill-aktar krudili tat-tifla li 
kienet għadha fil-ġuf ta’ Feng Jianmei, li kellha seba’ xhur tqala, xprunat id-dibattitu dwar 
l-abolizzjoni tal-politika uffiċjali ta’ wild wieħed;

F. Billi l-UE tappoġġja l-Politika ta’ Ċina Waħda fir-Relazzjonijiet min-naħa għall-oħra tal-
Fliegi bejn ir-RPĊ u t-Tajwan;

G. Billi ċ-Ċina tenfasizza d-drittijiet soċjali tal-bniedem (pereżempju l-ikel, il-ħwejjeġ, l-
iżvilupp ekonomiku), filwaqt li l-UE tisħaq fuq id-drittijiet individwali tal-bniedem 
(pereżempju l-libertà tal-kelma, ir-reliġjon, l-assoċjazzjoni);

H. Billi ċ-Ċina hija pajjiż li għandu passjoni kbira għall-internet, b’iktar minn 500 miljun 
utent;

I. Billi l-provinċji awtonomi vasti ta’ Tibet u Xinjiang huma kruċjali għar-RPĊ mill-
perspettiva ta’ ‘unità tal-pajjiż’ u minħabba l-importanza kbira strateġika, militari u 
ekonomika tagħhom;

J. Billi l-istat Ċiniż jirrikonoxxi ħames reliġjonijiet, jiġifieri l-Buddiżmu, id-Daoiżmu, l-
Iżlam u l-Kristjaneżmu (kemm il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu); billi kollha għandhom 
korpi ta’ tmexxija ċentralizzati bi kwartieri ġenerali f’Pekin u l-membri tal-persunal 
tagħhom huma uffiċjali leali lejn is-CCP; billi s-CCP jaħtar il-mexxejja reliġjużi ewlenin 
u jipprojbixxi setet mhux approvati bħall-Falun Gong;

K. Billi s-seklu 21 qed jara r-ritorn impressjonanti taċ-Ċina fix-xena dinjija bħala 
superpotenza, minħabba s-saħħa ekonomika u militari tagħha li qed jikbru b’mod 
mgħaġġel;

L. Billi r-rwol pożittiv tar-RPĊ fix-Xlokk tal-Asja f’termini ta’ reġjonalizzazzjoni u 
dinamika ekonomiċi qiegħed jiġi mogħti dejjem inqas importanza minħabba tilwim 
territorjali fil-Baħar tan-Nofsinhar taċ-Ċina mal-Vjetnam (il-gżejjer Paracel/Xisha) u l-
Vjetnam, il-Malasja, l-Indoneżja, il-Brunej, il-Filippini u t-Tajwan (il-gżejjer 
Spratly/Nansha) – huma kollha żoni għonja fil-ħut, kif ukoll fir-riservi taż-żejt u l-gass;

M. Billi ċ-Ċina żżomm relazzjonijiet mill-qrib mal-Korea ta’ Fuq, deskritti grafikament minn 
Mao Zedong bħala ‘viċin daqs ix-xufftejn u s-snien’:

N. Billi r-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Istati Uniti huma r-rabtiet bilaterali dinjin l-iktar 
importanti, b’mod partikolari minħabba l-fenomenu taċ-‘Ċinamerika’, jew ir-rabta 
qawwija finanzjarja u ekonomika ta’ Pekin u Washington;

O. Billi mkien fid-dinja t-tkabbir enormi taċ-Ċina m’huwa iktar viżibbli milli fl-Afrika, kif 
jidher miż-żieda impressjonanti tal-volum tal-kummerċ reċiproku taċ-Ċina bi 80 % għal 
USD 166.3 biljun bejn l-2009 u l-2011, skont statistika Ċiniża;



PR\909855MT.doc 7/9 PE494.557v01-00

MT

Sħubija u Kooperazzjoni Strateġika bejn l-UE u ċ-Ċina

1. Jingħaqad mal-impenn pubbliku magħmul mill-UE u ċ-Ċina matul id-Djalogu Strateġiku 
ta’ Livell Għoli tagħhom tad-9 u l-10 ta’ Lulju 2012 f’Pekin li jagħtu eżempju tajjeb ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali fis-seklu 21 permezz tas-Sħubija Strateġika tagħhom; 
jappoġġja u jinkoraġġixxi l-kważi sittin djalogu settorjali bejn l-UE u ċ-Ċina bil-
konvinzjoni li sħubija msaħħa u mill-aktar żviluppata tkun ta’ benefiċċju reċiproku kemm 
għall-UE kif ukoll għaċ-Ċina;

Is-sitwazzjoni interna 

2. Jilqa’ t-12-il Pjan ta’ Ħames Snin (2011-2015), approvat mill-Kungress Nazzjonali tal-
Poplu f’Marzu 2012, li jimmira bis-sħiħ li jindirizza l-effetti sekondarji negattivi ta’ 
perjodu mingħajr preċedenti ta’ tkabbir ekonomiku għoli sostnut, bħal theddid ambjentali 
serju, żbilanċi reġjonali, inugwaljanza li qed tikber fil-pagi u protesti kollettivi kontinwi 
dwar ilmenti ta’ natura soċjali, ekonomika u legali; isostni li l-kapaċitajiet u l-esperjenzi 
Ewropej jistgħu jkunu ta’ valur kbir fl-appoġġ u t-trawwim tal-innovazzjoni fl-ekonomija 
taċ-Ċina;

3. Jirrikonoxxi l-leġittimità popolari tas-CCP, b’mod speċjali fid-dawl tal-politika 
ekonomika ta’ suċċess tiegħu, iżda jaqsam il-kritika ta’ akkademiċi u osservaturi Ċiniżi li 
din il-leġittimità hija mhedda serjament minn ‘aristokrazija ħamra’ ta’ membri tal-familja 
qrib mexxejja tal-passat u tal-preżent tal-partit li jippossjedu kapitali kbar minħabba l-
konnessjonijiet politiċi u ekonomiċi tagħhom, sitwazzjoni gravi li dan l-aħħar inkixfet 
mill-kwistjoni ta’ Bo Xilai; 

4. Jistenna bil-ħerqa l-implimentazzjoni rapida tal-appelli ripetuti għad-demokratizzazzjoni u 
r-riformi politiċi fi ħdan is-CCP permezz ta’ tmexxija ġdida tal-partit b’moħħ miftuħ; 
jemmen li riformi politiċi effettivi biss jistgħu jrażżnu s-semi-indipendenza ta’ kapijiet 
b’saħħithom provinċjali, distrettwali u lokali tal-partit, li jagħmlu ħsara kbira lir-
reputazzjoni tat-tmexxija nazzjonali taċ-Ċina kemm internament kif ukoll esternament bl-
abbużi tagħhom tal-poter, b’referenza partikolari għall-każijiet għalja ħafna u endemiċi ta’ 
korruzzjoni;

5. Jaqbel mar-rifjut qawwi minn avukati Ċiniżi ta’ ġurament obbligatorju ta’ lealtà lejn is-
CCP għar-raġuni li huwa attakk fuq is-sistema legali, għaliex avukat għandu jkun leali 
lejn il-Kostituzzjoni u mhux lejn partit jew organizzazzjoni politika; 

6. Jenfasizza li għalkemm l-aborti sfurzati huma strettament illegali fiċ-Ċina, uffiċjali għall-
ippjanar tal-familja jġiegħlu lin-nisa jagħmlu aborti jew sterilizzazzjoni b’mod ripetut; 
jikkundanna l-hekk imsejħa ‘miżata ta’ manteniment soċjali’, li hija multa ta’ sikwit 
eżorbitanti li l-ġenituri jkollhom iħallsu f’każ ta’ aktar minn wild wieħed, bħal fil-każ tat-
traġedja ta’ Feng Jianmei; jappoġġja bis-sħiħ il-vuċijiet Ċiniżi li jappellaw għat-tmiem tal-
politika ta’ wild wieħed;
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7. Jilqa’ l-kuntatti li qed jiżdiedu bejn ir-RPĊ u t-Tajwan; jinnota x-xewqa kbira taċ-Ċina li 
terġa’ tingħaqad mat-Tajwan; jenfasizza li dan l-għan politiku għadu mtellef serjament 
mill-missili Ċiniżi mmirati lejn it-Tajwan u l-iżolament internazzjonali tat-Tajwan min-
naħa taċ-Ċina; jistenna li ċ-Ċina, it-Tajwan u l-UE jirrispettaw l-għażla ħielsa taċ-ċittadini 
Tajwaniżi dwar l-istatus internazzjonali ta’ pajjiżhom;

Drittijiet tal-Bniedem

8. Jammira l-kuraġġ u r-responsabbiltà soċjali ta’ ċittadini numerużi Ċiniżi li jiddefendu 
drittijiet soċjali prezzjużi f’pajjiżhom, iżda jiddenunzja s-sitwazzjoni traġika fejn ħafna 
minnhom qed jiġu ppersegwitati u kkastigati b’mod uffiċjali għall-isforzi tagħhom sabiex 
jikkoreġu perikoli soċjali u atti kriminali magħrufa sew bħall-korruzzjoni, l-abbuż tal-
uffiċċju, il-ħsara ambjentali, l-infezzjoni bl-AIDS, l-ivvelenar tal-ikel, il-frodi fil-
kostruzzjoni relatata mal-iskejjel, l-esproprjazzjoni illegali tal-art u l-proprjetà, ta’ sikwit 
imwettqa mill-awtoritajiet lokali tal-partit; iħeġġeġ lit-tmexxija Ċiniża biex tinkoraġġixxi 
r-responsabbiltà ċivili għall-ħarsien tad-drittijiet soċjali tal-bniedem u biex tirrijabilita d-
difensuri ta’ dawn id-drittijiet ippersegwitati u kkastigati b’mod uffiċjali; jistenna wkoll 
biex tmexxija Ċiniża responsabbli tikkonforma strettament mad-drittijiet individwali tal-
bniedem;

9. Jinnota li l-Gvern Ċiniż qiegħed jissikka s-sorveljanza tiegħu tal-internet permezz ta’ liġi 
ġdida li tipprojbixxi l-kxif tas-sigrieti tal-istat, il-ħsara lill-kburija nazzjonali, it-tqegħid 
fil-perikolu tal-unità etnika tal-pajjiż u s-sejħiet għal ‘protesti illegali’ jew ‘laqgħat tal-
massa’; jikkritika l-fatt li dawn il-projbizzjonijiet huma fformulati b’mod kemxejn oskur u 
għalhekk jiftħu t-triq għal ċensura bla kontroll;

10. Jirrikonoxxi l-isforzi enormi magħmula mill-Gvern Ċiniż biex jiżviluppa lit-Tibet u lil 
Xinjiang ekonomikament; iħeġġeġ lill-Gvern Ċiniż sabiex jaġixxi b’mod politikament 
responsabbli billi jirrispetta u jipproteġi l-kulturi u l-istili ta’ ħajja tradizzjonali Tibetani u 
Uighur; jemmen li Pekin ma jistax jirbaħ il-qlub u l-imħuħ tal-popli Tibetani u Uighur 
b’miljuni ta’ kameras ta’ sorveljanza jew metodi repressivi tal-pulizija;

11. Jenfasizza li, minkejja l-politika ħarxa tar-repressjoni, fiċ-Ċina qed iseħħ qawmien ġdid 
reliġjuż li jidher mill-ftuħ mill-ġdid jew ir-rikostruzzjoni ta’ bosta postijiet ta’ qima; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi sabiex jibdlu l-politika ineffettiva tagħhom ta’ kontroll tar-
reliġjon ma’ waħda li toffri libertà reali tar-reliġjon;

12. Jixtieq jara l-knejjes Protestanti li qed jikbru u l-knejjes Kattoliċi moħbija jiġu mogħtija 
rikonoxximent uffiċjali mill-Istat Ċiniż ukoll; jikkundanna b’mod qawwi kull tentattiv 
mill-awtoritajiet li jċaħħdu lil dawn il-knejjes mhux reġistrati mid-dritt fundamentali 
tagħhom tal-libertà tar-reliġjon;

Sitwazzjoni esterna

13. Iħeġġeġ lir-RPĊ sabiex tuża l-pożizzjoni globali miksuba mill-ġdid tagħha b’mod 
responsabbli billi taġixxi skont il-kriterji tagħha stess ta’ ‘żvilupp paċifiku’ u ‘dinja 
f’armonija’;

14.  Titlob liċ-Ċina sabiex tneħħi t-tħassib internazzjonali li qed jikber dwar il-baġit militari 
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mhux trasparenti tagħha, li uffiċjalment żdied bi 11.2 % fl-2012 għal EUR 80.6 biljun;

15. Jenfasizza l-importanza globali tal-Baħar tan-Nofsinhar taċ-Ċina, li minnu jgħaddi terz 
tal-kummerċ dinji, u għalhekk jappella b’urġenza lill-partijiet involuti kollha biex isolvu t-
tilwim territorjali tagħhom fil-Baħar tan-Nofsinhar taċ-Ċina permezz tal-arbitraġġ 
internazzjonali u biex jevitaw azzjonijiet unilaterali politiċi u militari;

16. Jinnota li l-sopravivenza tar-reġim tal-Korea ta’ Fuq jiddependi essenzjalment fuq iċ-
Ċina; jistenna bil-ħerqa li ċ-Ċina tkompli tieħu r-responsabbiltà għall-istabbiltà fuq il-
Peniżola Koreana, li jitkomplew mingħajr dewmien it-taħditiet bejn sitt partijiet dwar it-
theddida nukleari tal-Korea ta’ Fuq, u, fuq kollox, lejn titjib drastiku fil-kundizzjonijiet 
tal-għajxien ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-Korea ta’ Fuq miġjub permezz ta’ inċentivi Ċiniżi;

17. Josserva li l-istrateġija Amerikana ġdida ta’ ‘bilanċ mill-ġdid’ jew ‘pern’ lejn l-Asja huwa 
pperċepit bħala theddida mit-tmexxija Ċiniża; jinkoraġġixxi liċ-Ċina u l-Istati Uniti sabiex 
jevitaw tensjonijiet u tellieqa tal-armamenti fil-Paċifiku; iħeġġeġ liċ-Ċina sabiex tonora l-
interess kruċjali tal-Amerika li tiżgura l-libertà ta’ ċirkolazzjoni fl-ibħra;

18. Japprezza r-rikonoxximent tat-tmexxija Ċiniża tal-kritika serja tal-politika tagħha 
Afrikana żbilanċjata u ċċentrata madwar il-materja prima waqt il-Forum ta’ 
Kooperazzjoni Ċiniża-Afrikana (FOCAC), li sar fl-20 ta’ Lulju 2012 f’Pekin, li tidher 
mill-promozzjoni attwali miftuħa tagħha ta’ diversifikazzjoni tal-attivitajiet tagħha fil-
kontinent; jinnota d-difetti ovvji etiċi u strateġiċi fil-prinċipju tan-nonintervent taċ-Ċina 
fil-politika domestika tal-Afrika f’każijiet ta’ reżistenza popolari kontra reġimi repressivi 
(pereżempju s-Sudan), jew f’każijiet ta’ bidla fir-reġim (pereżempju l-Libja); jinnota li l-
preżenza Ċiniża li qed tiżdied fl-Afrika wasslet għal tensjonijiet soċjali serji, iżda jilqa’ l-
fatt li kumpaniji Ċiniżi esprimew ir-rieda tagħhom li jagħmlu enfasi akbar fuq ir-
responsabbiltà soċjali fl-attivitajiet Afrikani tagħhom;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-EEAS, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u l-pajjiżi 
applikanti u dawk kandidati għas-sħubija, lill-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, 
lill-Kungress Nazzjonali tal-Poplu Ċiniż, lill-Gvern Tajwaniż u lill-Yuan Leġiżlattiv 
Tajwaniż.


