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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi r-riformi u l-preparazzjonijiet 

għall-adeżjoni qed jiġu mxekkla minn 

polarizzazzjoni politika, nuqqas kbir ta' 

fiduċja reċiproka u nuqqas ta' djalogu 

ġenwin bejn il-partijiet; billi jista' jiġi 

osservat rigress b'mod kontinwu f'xi żoni 

importanti; billi d-demokrazija u l-istat 

tad-dritt kontinwament ġew sfidati, b'mod 

partikolari bħala riżultat ta' manipulazzjoni 

tal-istat li taffettwa l-funzjonament tal-

istituzzjonijiet demokratiċi u l-oqsma 

ewlenin tas-soċjetà; 

B. billi l-polarizzazzjoni politika, 

nuqqas kbir ta' fiduċja reċiproka u nuqqas 

ta' djalogu ġenwin bejn il-partijiet, iżda 

anke intrużjoni fl-affarijiet interni ta’ 

pajjiż sovran minn pajjiżi oħrajn jew mill-

UE, jirrappreżentaw theddida għall-

istabbiltà fir-Reġjun; billi d-demokrazija u 

l-istat tad-dritt kontinwament ġew sfidati, 

b'mod partikolari bħala riżultat ta' 

manipulazzjoni tal-istat li taffettwa l-

funzjonament tal-istituzzjonijiet 

demokratiċi u l-oqsma ewlenin tas-soċjetà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi huwa meħtieġ impenn serju 

mill-forzi politiċi kollha sabiex il-pajjiż 

ikompli jaħdem favur l-integrazzjoni fl-

UE u d-direzzjoni Ewro-Atlantika; billi 

gvern ġdid għandu bżonn jadotta u 

jimplimenta bis-sħiħ riformi robusti 

kkaratterizzati minn riżultati konkreti, 

partikolarment fl-oqsma tal-istat tad-dritt, 

il-ġustizzja, il-korruzzjoni, id-drittijiet 

fundamentali, l-affarijiet interni u r-

relazzjonijiet tajba tal-viċinat; 

D. billi huwa meħtieġ impenn mill-

forzi politiċi fi ħdan il-pajjiż għall-

istabbiltà tar-Reġjun; billi gvern ġdid elett 

b’mod demokratiku skont il-Kostituzzjoni 
għandu bżonn jadotta u jimplimenta bis-

sħiħ riformi robusti kkaratterizzati minn 

riżultati konkreti, partikolarment fl-oqsma 

tal-istat tad-dritt, il-ġustizzja, il-

korruzzjoni, id-drittijiet fundamentali, l-

affarijiet interni u r-relazzjonijiet tajba tal-

viċinat; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi hemm fehim komuni bejn il-

Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament li 

ż-żamma tar-rakkomandazzjoni pożittiva 

biex jinfetħu n-negozjati dwar l-adeżjoni 

għadha dipendenti fuq/subordinata għal 

progress fl-implimentazzjoni tal-Ftehim 

ta' Pržino u progress sostanzjali fl-

implimentazzjoni tal-Prijoritajiet ta' 

Riforma Urġenti; 

Imħassar 

Or. en 
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Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi l-pajjiżi kandidati (potenzjali) 

jiġu ġġudikati fuq il-merti tagħhom stess, 

u r-rapidità u l-kwalità tar-riformi 

meħtieġa jiddeterminaw il-kalendarju 

għall-adeżjoni; billi jenħtieġ li jiġi 

garantit il-ftuħ ta' negozjati dwar l-

adeżjoni wara li jiġu ssodisfati l-

kundizzjonijiet meħtieġa; billi l-pajjiż 

tqies għal bosta snin bħala wieħed mill-

aktar pajjiżi kandidati avvanzati f'termini 

ta' allinjament mal-acquis; 

Imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fil-11 ta' Diċembru 2016, 

li kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; jistieden lill-partijiet kollha 

biex iżommu lura milli b'xi mod 

jostakolaw il-funzjonament effettiv tal-

parlament; jitlob li jiġi fformat malajr 

gvern ġdid, stabbli u responsabbli u li ssir 

transizzjoni trasparenti, f'konformità mar-

rekwiżiti u l-proċeduri kostituzzjonali u 

legali, sabiex isir użu mill-mandat biex 

jitkomplew ir-riformi neċessarji, biex tiġi 

żgurata l-integrazzjoni Ewro-Atlantika 

tal-pajjiż u biex titmexxa 'l quddiem il-

perspettiva Ewropea tiegħu għall-

benefiċċju taċ-ċittadini; iqis li l-

kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

urġenti interni u dawk relatati mal-UE, u 

għaż-żamma tar-rakkomandazzjoni 

pożittiva biex jinfetħu n-negozjati ta' 

adeżjoni mal-UE; 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rispett għal-

libertajiet fundamentali muri matul l-

elezzjoni bikrija fil-11 ta' Diċembru 2016, 

li kienet amministrata sew, saret b'mod 

trasparenti u inklużiv u mingħajr inċidenti 

kbar; jinnota li l-OSKE/ODIHR 

ikkunsidrat li l-elezzjoni kienet 

kompetittiva; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li 

l-partiti politiċi kollha aċċettaw ir-riżultati 

tagħha fl-interess tal-istabilità domestika u 

jenfasizza r-responsabilità tagħhom li 

jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda rigress fi 

kriżi politika; jistieden lill-partijiet kollha 

biex iżommu lura milli b'xi mod 

jostakolaw il-funzjonament effettiv tal-

parlament; jitlob li jiġi fformat malajr 

gvern ġdid, stabbli u responsabbli u li ssir 

transizzjoni trasparenti, f'konformità mar-

rekwiżiti u l-proċeduri kostituzzjonali u 

legali, sabiex isir użu mill-mandat biex 

jitkomplew ir-riformi neċessarji; iqis li l-

kooperazzjoni bejn il-partiti u interetnika 

hija essenzjali għall-indirizzar tal-isfidi 

urġenti interni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistenna li l-gvern il-ġdid, bħala l-

ewwel prijorità, f'kooperazzjoni ma' 

partiti oħra, jaċċellera r-riformi relatati 

mal-UE; itenni l-appoġġ tiegħu għall-ftuħ 

tan-negozjati ta' adeżjoni, li jiddependi 

fuq il-progress tal-implimentazzjoni tal-

Ftehim ta' Pržino biex jiġu żgurati l-

implimentazzjoni sħiħa, tanġibbli u 

sostenibbli tiegħu u progress sostanzjali 

fl-implimentazzjoni tal-Prijoritajiet ta' 

Riforma Urġenti dwar riformi sistemiċi; 

jistieden lill-Kunsill biex jindirizza l-

kwistjoni tan-negozjati dwar l-adeżjoni 

mill-aktar fis possibbli; jibqa' konvint li n-

negozjati jistgħu jiġġeneraw ir-riformi 

tant meħtieġa, joħolqu dinamika ġdida, 

jagħtu ħajja mill-ġdid lill-perspettiva 

Ewropea u jinfluwenzaw b'mod pożittiv ir-

riżoluzzjoni ta' tilwim bilaterali sabiex ma 

jfixkilx il-proċess ta' adeżjoni mal-UE; 

Imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jenfasizza l-progress sinifikanti li 

għamel il-pajjiż fil-proċess ta' 

integrazzjoni fl-UE u jenfasizza l-

konsegwenzi negattivi ta' dewmien 

ulterjuri tal-proċess ta' integrazzjoni, 

inkluża t-theddida għall-kredibilità tal-

politika ta' tkabbir tal-UE u r-riskju ta' 

instabilità fir-reġjun; 

Imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jirrimarka li l-isfidi attwali li qed 

tiffaċċja l-Unjoni Ewropea (Brexit, il-

migrazzjoni, ir-radikaliżmu, eċċ.) jenħtieġ 

li ma jxekklux il-proċess ta' tkabbir, iżda 

pjuttost li dawn l-isfidi wrew il-ħtieġa li 

jiġu integrati bis-sħiħ il-Balkani tal-

Punent fl-istrutturi tal-UE biex tissaħħaħ 

u tiġi approfondita s-sħubija u jingħelbu 

l-kriżijiet internazzjonali; 

Imħassar 

Or. en 
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Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jilqa' b'sodisfazzjon il-livell għoli 

ta' allinjament leġiżlattiv mal-acquis 

communautaire u jirrikonoxxi l-prijorità 

mogħtija lill-implimentazzjoni effettiva u 

l-infurzar ta' oqfsa ġuridiċi u politiċi 

eżistenti, bħal fil-każ ta' pajjiżi li diġà 

huma impenjati fin-negozjati tal-adeżjoni; 

Imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

l-ħidma dwar kwistjonijiet relatati mal-

migrazzjoni flimkien mal-pajjiżi kollha 

tal-Balkani tal-Punent, b'mod li tiżgura l-

konformità man-normi u l-istandards 

Ewropej u internazzjonali; 

Imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jemmen li l-kooperazzjoni reġjonali 

hija element essenzjali fil-proċess tal-

adeżjoni mal-UE, iġġib l-istabilità u l-

prosperità fir-reġjun, u jenħtieġ li tkun 

prijorità għall-gvern; jilqa' r-rwol kostruttiv 

kontinwu tal-pajjiż u l-kontributi proattivi 

li jippromwovu l-kooperazzjoni bilaterali, 

reġjonali u internazzjonali, kif ukoll il-

parteċipazzjoni tiegħu fl-operazzjonijiet ta' 

ġestjoni ta' kriżijiet ċivili u militari; 

ifaħħar iż-żieda fl-allinjament mal-

politika barranija tal-UE (73 %); jistieden 

lill-awtoritajiet tal-Maċedonja biex 

jallinjaw ukoll il-miżuri restrittivi tal-UE 

kontra r-Russja wara l-annessjoni illegali 

tal-Krimea; itenni l-importanza li jiġu 

finalizzati n-negozjati dwar trattat ta' 

ħbiberija u ta' viċinanza tajba mal-

Bulgarija; jitlob lill-awtoritajiet jirrispettaw 

id-drittijiet politiċi, soċjali u kulturali taċ-

ċittadini tal-pajjiż li jqisu lilhom infushom 

bħala ċittadini Bulgari; 

42. Jemmen li l-kooperazzjoni reġjonali 

hija element essenzjali fil-proċess tal-

adeżjoni mal-UE, iġġib l-istabilità u l-

prosperità fir-reġjun, u jenħtieġ li tkun 

prijorità għall-gvern; jilqa' r-rwol kostruttiv 

kontinwu tal-pajjiż u l-kontributi proattivi 

li jippromwovu l-kooperazzjoni bilaterali, 

reġjonali u internazzjonali, kif ukoll il-

parteċipazzjoni tiegħu fl-operazzjonijiet ta' 

ġestjoni ta' kriżijiet ċivili u militari; itenni 

l-importanza li jiġu finalizzati n-negozjati 

dwar trattat ta' ħbiberija u ta' viċinanza 

tajba mal-Bulgarija; jitlob lill-awtoritajiet 

jirrispettaw id-drittijiet politiċi, soċjali u 

kulturali taċ-ċittadini tal-pajjiż li jqisu 

lilhom infushom bħala ċittadini Bulgari; 

Or. en 

 

 


