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14.4.2010 A7-0111/18 

Emenda  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa G 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

G. billi l-infiq militari fl-Amerika Latina 
Ŝdied b’mod konsiderevoli f’dawn l-aħħar 
snin, 

G. billi l-infiq militari kemm fl-Amerika 
Latina u kemm fl-Ewropa Ŝdied b’mod 
konsiderevoli f’dawn l-aħħar snin, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Emenda  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa L 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

L. billi l-iŜvilupp tar-relazzjonijiet mal-
Amerika Latina huwa ta' benefiëëju 
reëiproku u jista' jāib vantaāāi għall-Istati 
Membri kollha tal-UE, 

L. billi l-iŜvilupp tar-relazzjonijiet mal-
Amerika Latina huwa ta' benefiëëju 
reëiproku u jista' jāib vantaāāi kemm 

għall-Istati Membri kollha tal-UE kif ukoll 
għall-pajjiŜi kollha tal-Amerika Latina, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Emenda  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' poŜittivament il-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "L-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina: Atturi Globali fi Sħubija" 
maħsuba biex tidentifika, tevalwa u 
tagħmel proposti operattivi għall-ilħuq ta' 
Sħubija Strateāika Bireājonali sħiħa; 

1. Jinnota l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "L-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina: Atturi Globali fi Sħubija" 
maħsuba biex tidentifika, tevalwa u 
tagħmel proposti operattivi għall-ilħuq ta' 
Sħubija Strateāika Bireājonali sħiħa; 

Or. es 



 

AM\812790MT.doc 4/16 PE439.753v01-00 

 MT 

 
14.4.2010 A7-0111/21 

Emenda  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jilqa' l-isforzi li saru mill-Presidenza 
Spanjola biex tiŜgura l-iffirmar tal-Ftehim 
ta' Sħubija UE-Amerika êentrali, il-
ftehimiet kummerëjali bejn diversi partijiet 
mal-Kolombja u l-Perù, u r-rieda u l-
impenn evidenti tagħha għat-tnedija mill-
ādid tan-negozjati bejn l-UE u l-Mercosur; 

2. Jinnota l-isforzi li saru mill-Presidenza 
Spanjola biex tiŜgura l-iffirmar tal-Ftehim 
ta' Sħubija UE-Amerika êentrali, il-
ftehimiet kummerëjali bejn diversi partijiet 
mal-Kolombja u l-Perù, u r-rieda u l-
impenn evidenti tagħha għat-tnedija mill-
ādid tan-negozjati bejn l-UE u l-Mercosur; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Emenda  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-prinëipji u l-
valuri li fuqhom hija msejsa s-sħubija 
strateāika bireājonali, bħad-demokrazija 
pluralista u rappreŜentattiva, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, il-libertà tal-espressjoni, l-
Istat kostituzzjonali u l-istat tad-dritt, ir-
rispett ta’ proëess xieraq, ië-ëertezza legali 
u t-tiëħid ta' kull forma ta' dittatura jew 
tmexxija awtoritarja; 

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-prinëipji u l-
valuri li fuqhom hija msejsa s-sħubija 
strateāika bireājonali, bħad-demokrazija 
pluralista u rappreŜentattiva, ir-rispett tad-
drittijiet tal-bniedem (politiëi, ekonomiëi u 

soëjali) u l-libertajiet fundamentali, il-
libertà tal-espressjoni, l-Istat 
kostituzzjonali u l-istat tad-dritt, ir-rispett 
ta’ proëess xieraq, ië-ëertezza legali u t-
tiëħid ta' kull forma ta' dittatura jew 
tmexxija awtoritarja; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Emenda  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 15 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

15. Jafferma mill-ādid it-twemmin tiegħu li 
l-istabilità interna ta' ħafna mis-sħab Latin 
Amerikani għadha dipendenti mir-riforma 
l-Istat, li trid tinkludi l-kwistjoni tal-
integrazzjoni tal-popli indiāeni kollha u 
minoranzi oħra fil-proëess tat-teħid tad-
deëiŜjonijiet, sabiex tkun evitata 
diskriminazzjoni ta’ kwalunkwe tip u 
jingħata appoāā għall-preŜervazzjoni tal-
kulturi u t-tradizzjonijiet tagħhom, li jservi 
biex is-soëjetà ssir iktar rikka u tissaħħaħ 
il-governanza demokratika; 

Jafferma mill-ādid it-twemmin tiegħu li l-
istabilità interna ta' ħafna mis-sħab Latin 
Amerikani għadha dipendenti mir-riforma 
l-Istat, li trid tinkludi l-kwistjoni tal-
integrazzjoni sħiħa u effettiva tal-popli 
indiāeni kollha u minoranzi oħra fil-
proëess tat-teħid tad-deëiŜjonijiet, sabiex 
tkun evitata diskriminazzjoni ta’ 
kwalunkwe tip u jingħata appoāā għad-
drittijiet kulturali u t-tradizzjonijiet 
tagħhom, li jservu biex is-soëjetà ssir iktar 
rikka u tissaħħaħ il-governanza 
demokratika; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Emenda  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jirrakkomanda, għal proāetti li 
għaddejjin bħalissa fil-Perù, fil-Kolombja u 
fil-Bolivja, Ŝieda fl-approprjazzjonijiet 
maħsuba għall-finanzjament ta' qirda ta' 
kultivazzjonijiet ta' drogi permezz tal-
iŜvilupp alternattiv; 

18. Jirrakkomanda, għal proāetti li 
għaddejjin bħalissa fil-Perù, fil-Kolombja u 
fil-Bolivja, Ŝieda fl-approprjazzjonijiet 
maħsuba għall-finanzjament ta' qirda ta' 
kultivazzjonijiet ta' drogi permezz tal-
iŜvilupp alternattiv, waqt li jinstabu mezzi 

kif ikunu assoëjati l-popolazzjonijiet 

ikkonëernati; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Emenda  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

22. Jappoāāa bis-sħiħ, bil-ħsieb li tintemm 
l-ewwel faŜi, it-tkomplija mill-ādid tan-
negozjati dwar il-Ftehim ta’ Assoëjazzjoni 
UE-Mercosur – billi jitqies li Ftehim ta’ 
Assoëjazzjoni ta’ dan it-tip, li hu tal-ikbar 
importanza u jaffettwa lil 700 miljun ruħ, 
jekk jiāi konkluŜ malajr, ikun l-iktar ftehim 
bireājonali ambizzjuŜ fid-dinja -, il-
konkluŜjoni tan-negozjati tal-Ftehim ta' 
Sħubija UE-Amerika êentral qabel is-
samit f’Madrid, ir-reviŜjoni tal-ftehim ta’ 
kooperazzjoni u politika mal-Komunità 
Andina tal-2003, u l-elaborazzjoni tal-
Ftehimiet ta’ Assoëjazzjoni li jeŜistu mal-
Messiku u ë-êilì; jinnota li n-negozjati 
dwar il-ftehim kummerëjali bejn diversi 
partijiet bejn l-UE u l-pajjiŜi tal-Komunità 
Andina āew konkluŜi b’mod sodisfaëenti; 
se jimpenja ruħu biex iwettaq, bi preëiŜjoni 
xierqa, il-proëedura ta’ ratifikazzjoni 
parlamentari dwar dawn il-ftehimiet sabiex 
jiāi Ŝgurat li jkollhom impatt poŜittiv fuq l-
aspetti kollha ta’ interess reëiproku; 

Jappoāāa bis-sħiħ, bil-ħsieb li tintemm l-
ewwel faŜi, it-tkomplija mill-ādid tan-
negozjati dwar il-Ftehim ta’ Assoëjazzjoni 
UE-Mercosur – billi jitqies li Ftehim ta’ 
Assoëjazzjoni ta’ dan it-tip, li hu tal-ikbar 
importanza u jaffettwa lil 700 miljun ruħ, 
jekk jiāi konkluŜ malajr, ikun l-iktar ftehim 
bireājonali ambizzjuŜ fid-dinja -, jinnota l-
isforzi għall-konkluŜjoni tan-negozjati tal-
Ftehim ta' Sħubija UE-Amerika êentrali 
qabel is-samit f’Madrid, ir-reviŜjoni tal-
ftehim ta’ kooperazzjoni u politika mal-
Komunità Andina tal-2003, u l-
elaborazzjoni tal-Ftehimiet ta’ 
Assoëjazzjoni li jeŜistu mal-Messiku u ë-
êilì; jinnota li n-negozjati dwar il-ftehim 
kummerëjali bejn diversi partijiet bejn l-
UE u l-pajjiŜi tal-Komunità Andina āew 
konkluŜi; se jimpenja ruħu biex iwettaq, bi 
preëiŜjoni xierqa, il-proëedura ta’ 
ratifikazzjoni parlamentari dwar dawn il-
ftehimiet sabiex jiāi Ŝgurat li jkollhom 
impatt poŜittiv fuq l-aspetti kollha ta’ 
interess reëiproku; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Emenda  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 32 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

32. Jilqa' l-isforzi li saru fir-rigward tal-
ugwaljanza bejn is-sessi; jirrakkomanda l-
iŜvilupp ta' politiki ta' kooperazzjoni UE-
Amerika Latina li jippromwovu t-tisħiħ tal-
istatus legali tan-nisa u l-aëëess indaqs 
għall-edukazzjoni, ix-xogħol u d-drittijiet 
tal-bniedem u soëjali; 

Jilqa' l-isforzi li saru fir-rigward tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, jitlob li jsiru 
aktar, u jirrakkomanda l-iŜvilupp ta' 
politiki ta' kooperazzjoni UE-Amerika 
Latina li jippromwovu t-tisħiħ tal-istatus 
legali tan-nisa u l-aëëess indaqs għall-
edukazzjoni, ix-xogħol u d-drittijiet tal-
bniedem u soëjali u jitlob lill-gvernijiet u l-
entitajiet ta' kooperazzjoni kkonëernati 

biex jappoāāaw inizjattivi bħal dawn 

b'riŜorsi umani, finanzjarji u tekniëi 

adegwati; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Emenda  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 37 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

37. Jilqa’ l-laqgħa EU-LAC dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soëjali li se ssir bejn il-ministri u l-uffiëjali 
l-kbar b’responsabbiltà għal kwistjonijiet 
ta' sigurtà soëjali f’Alcalá de Henares (qrib 
Madrid) fit-13 u l-14 ta’ Mejju 2010, u 
jappoāāa wkoll il-ħidma tal-
Organizzazzjoni ta’ Sigurtà Soëjali Ibero-
Amerikana (OISS) fil-promozzjoni tal-
benesseri ekonomiku u soëjali permezz tal-
qsim ta’ esperjenzi u koordinazzjoni 
marbuta mas-sigurtà; 

37. Jilqa’ l-laqgħa EU-ALK dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soëjali li se ssir bejn il-ministri u l-uffiëjali 
l-kbar b’responsabbiltà għal kwistjonijiet 
ta' sigurtà soëjali f’Alcalá de Henares (qrib 
Madrid) fit-13 u l-14 ta’ Mejju 2010, u 
jappoāāa wkoll il-ħidma tal-
Organizzazzjoni ta’ Sigurtà Soëjali Ibero-
Amerikana (OISS) fil-promozzjoni tal-
benesseri ekonomiku u soëjali permezz tal-
qsim ta’ esperjenzi u koordinazzjoni 
marbuta mas-sigurtà, u jitlob li kemm il-

laqgħa ministerjali u kemm l-OISS 

jippreŜentaw proposti kreattivi biex 

jiŜguraw il-massimu tal-kopertura soëjali 

tal-popolazzjonijiet ikkonëernati;  

Or. es 



 

AM\812790MT.doc 11/16 PE439.753v01-00 

 MT 

 
14.4.2010 A7-0111/28 

Emenda  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 39 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

39. Itenni li strateāija bbaŜata fuq miŜuri 
prattiëi li jiffavorixxu l-integrazzjoni (li 
jkopru t-toroq, iŜ-Ŝejt u pajpijiet tal-gass u 
l-promozzjoni tal-kummerë interreājonali, 
fost affarijiet oħra) u miŜuri biex jitqajjem 
l-għarfien pubbliku dwar il-personaāāi 
ewlenin fir-reājun jagħtu spinta lill-
integrazzjoni u jsaħħu s-sens ta’ komunità 
fir-reājun; 

39. Itenni li strateāija bbaŜata fuq miŜuri 
prattiëi li jiffavorixxu l-integrazzjoni (li 
jkopru t-toroq, il-ferroviji, il-pajpijiet taŜ-
Ŝejt u l-gass, il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet ta' enerāija rinnovabbli u l-
promozzjoni tal-kummerë interreājonali, 
fost affarijiet oħra) u miŜuri biex jitqajjem 
l-għarfien pubbliku dwar il-personaāāi 
ewlenin fir-reājun jagħtu spinta lill-
integrazzjoni u jsaħħu s-sens ta’ komunità 
fir-reājun; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/29 

Emenda  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 40 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

40. Jenfasizza li, biex ikun evitat li t-
tkabbir tar-reājun jistaāna u li l-iŜvilupp 
sostenibbli jiāi bblukkat, hija meħtieāa 
strateāija kkoordinata fis-setturi tal-
enerāija, tal-ilma u tal-komunikazzjonijiet; 

Jenfasizza li, biex ikun evitat li t-tkabbir 
tar-reājun jistaāna u li l-iŜvilupp 
sostenibbli jiāi bblukkat, hija meħtieāa l-
inkluŜjoni tal-awtoritajiet pubbliëi fit-

tfassil ta' strateāija kkoordinata fis-setturi 
tal-enerāija, tal-ilma u tal-
komunikazzjonijiet, u li ma jibqax 

jingħata appoāā għal proāetti kbar ta' 

produzzjoni tal-enerāija, bħad-digi, li 

għandhom impatt negattiv ħafna fuq l-

ambjent u l-popolazzjonijiet li jgħixu 

qribhom; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Emenda  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 53 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

53. Jenfasizza li l-ftehimiet ta’ sħubija 

subreājonali li qegħdin jiāu negozjati 

bħalissa jeħtieā li jintlaħaq ftehim 

dwarhom, u jiddispjaëih dwar il-fatt li 

ëerti ftehimiet bħalissa qegħdin f’qagħda 

ta’ paraliŜi għal diversi raāunijiet; javŜa, 

madankollu, li fejn ikun hemm differenzi 

ta’ opinjoni li ma jistgħux jitranāaw 

għandhom jiāu mfittxija soluzzjonijiet 

alternattivi - mingħajr ma tintesa' l-

viŜjoni strateāika globali - sabiex dawk il-

pajjiŜi li jixtiequ jistabbilixxu 

relazzjonijiet politiëi, kummerëjali u 

soëjali mal-UE ma jiāux iŜolati; 

imħassar 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Emenda  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

dwar l-istrateāija tal-UE għar-relazzjonijiet mal-Amerika Latina 
2009/2213(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 54 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

54. Itenni l-appoāā mogħti mill-UE għall-
proëessi ta' integrazzjoni reājonali u l-
approëë għan-negozjar "bejn blokk u 
ieħor" li tuŜa l-UE permezz ta' ftehimiet ta' 
assoëjazzjoni, bħal fil-kaŜ tal-Amerika 
êentrali; jirrikonoxxi, madankollu, li l-

pajjiŜi li jridu jintensifikaw ir-

relazzjonijiet tagħhom mal-UE 

m'għandhomx ikunu Ŝvantaāāati 

minħabba problemi interni fil-proëessi ta' 

integrazzjoni reājonali, bħal ma hu l-kaŜ 

tal-Komunità Andina, u lanqas minħabba 

deëiŜjonijiet sovrana mill-partijiet 

komponenti tagħhom, ikunu kemm ikunu 

leāittimi dawn id-deëiŜjonijiet; 

54. Itenni l-appoāā mogħti mill-UE għall-
proëessi ta' integrazzjoni reājonali u l-
approëë għan-negozjar "bejn blokk u 
ieħor" li tuŜa l-UE permezz ta' ftehimiet ta' 
assoëjazzjoni, bħal fil-kaŜ tal-Amerika 
êentrali, u jħeāāeā li l-UE tevita 

kwalunkwe sitwazzjoni li tista' tipperikola 

dawk il-proëessi ta' integrazzjoni li 

f'ħafna kaŜi huma tant fraāli;   
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55. Jappoāāa l-MekkaniŜmu ta' 
Investiment fl-Amerika Latina (LAIF) 
propost mill-Kummissjoni bħala 
espressjoni tanāibbli tal-impenn tal-Unjoni 
għall-konsolidazzjoni tal-integrazzjoni 
reājonali u l-interkonnettività fl-Amerika 
Latina; jinnota l-fatt li s-somma ta' EUR 
100 miljun prevista sas-sena 2013 mill-
baāit Komunitarju, mingħajr preāudizzju 
għal kontribuzzjonijiet addizzjonali u 
sussidji oħra possibbli min-naħa tal-Istati 
Membri; 

Jappoāāa l-MekkaniŜmu ta' Investiment fl-
Amerika Latina (LAIF) propost mill-
Kummissjoni bħala espressjoni tanāibbli 
tal-impenn tal-Unjoni għall-
konsolidazzjoni tal-integrazzjoni reājonali 
u l-interkonnettività fl-Amerika Latina u 
jittama li dan jikkontribwixxi għad-

diversifikazzjoni tal-pajjiŜi u s-setturi li 

jibbenefikaw mill-investiment Ewropew; 
jinnota l-fatt li s-somma ta' EUR 100 
miljun prevista sas-sena 2013 mill-baāit 
Komunitarju, mingħajr preāudizzju għal 
kontribuzzjonijiet addizzjonali u sussidji 
oħra possibbli min-naħa tal-Istati Membri; 
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20. Jisħaq li t-tibdil fil-klima u t-tisħin 
globali għadu prijorità fl-aāenda politika 
bejn l-UE u l-pajjiŜi tal-Amerika Latina u 
l-Karibew; jenfasizza l-ħtieāa li jkun hemm 
ftehim dwar poŜizzjonijiet konāunti fid-
diversi fora għad-djalogu dwar l-ambjent u 
t-tibdil fil-klima, partikolarment fil-qafas 
tan-NU, filwaqt li jingħata sostenn lis-
Samit li se jsir fil-Messiku fl-aħħar tal-
2010; jitlob, barra minn hekk, għat-
tkomplija tal-laqgħat tal-ministri għall-
ambjent miŜ-Ŝewā reājuni wara l-ewwel 
waħda li saret fi Brussell f’Marzu 2008; 
jenfasizza wkoll li huma l-ifqar nies, u 
b'mod partikolari l-komuniatjiet indiāeni, li 
huma l-ewwel vittmi tal-effetti negattivi 
tat-tibdil fil-klima u tat-tisħin globali; 

Jisħaq li t-tibdil fil-klima u t-tisħin globali 
għadu prijorità fl-aāenda politika bejn l-UE 
u l-pajjiŜi tal-Amerika Latina u l-Karibew; 
jenfasizza l-ħtieāa li jkun hemm ftehim 
dwar poŜizzjonijiet konāunti fid-diversi 
fora għad-djalogu dwar l-ambjent u t-tibdil 
fil-klima, partikolarment fil-qafas tan-NU, 
filwaqt li jingħata sostenn lis-Samit li se 
jsir fil-Messiku fl-aħħar tal-2010; jitlob, 
barra minn hekk, għat-tkomplija tal-laqgħat 
tal-ministri għall-ambjent miŜ-Ŝewā 
reājuni wara l-ewwel waħda li saret fi 
Brussell f’Marzu 2008; jenfasizza wkoll li 
huma l-ifqar nies, u b'mod partikolari l-
komuniatjiet indiāeni, li huma l-ewwel 
vittmi tal-effetti negattivi tat-tibdil fil-
klima u tat-tisħin globali; jistenna wkoll li 
l-azzjoni tal-MekkaniŜmu ta' Investiment 

tal-Amerika Latina (MIAL) tista' tkun 

indirizzata, fost oħrajn, lejn il-proāetti 

maħsuba biex jiāāieldu l-effetti tat-tibdil 

fil-klima, jiffavorixxu t-trasport pubbliku 

fl-inħawi, il-karozzi elettriëi, il-proāett  

ITT-Yasuní fl-Ekwador eëë.; 
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