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Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0251/2018 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi l-politika "America First" tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti hija ta' ħsara għall-

interessi tal-UE, tal-Istati Membri tagħha u għall-Ewropa kollha kemm hi, u tmur kontra 

l-azzjoni meħtieġa biex jiġu indirizzati l-problemi u l-isfidi globali u l-ftehimiet 

internazzjonali rilevanti; billi l-President Trump irrefera għall-EU bħala "għadu" u 

skredita lill-Istati Membri tal-UE, u l-amministrazzjoni tiegħu wriet ir-rieda li 

tintervjeni b'mod attiv fil-politika interna Ewropea u tal-Istati Membri tal-UE; 

B. billi l-President Trump impona unilateralment żidiet qawwija fit-tariffi fuq l-azzar u l-

aluminju esportat lejn l-Istati Uniti mill-UE, iżda wkoll miċ-Ċina, mill-Ġappun, mill-

Indja, mit-Turkija u minn bosta ex sħab ekonomiċi u strateġiċi oħra tal-Istati Uniti; billi 

l-esportazzjonijiet taż-żebbuġ minn Spanja lejn l-Istati Uniti wkoll qegħdin jaffaċċjaw 

żieda inġusta fit-tariffi, żieda li diġà swiet aktar minn EUR 50 000 000 għall-produtturi 

Spanjoli matul is-sena li għaddiet; billi l-President Trump nieda proċeduri li għandhom 

l-għan li jimponu tariffa ta' 25 % fuq il-karozzi u l-partijiet tal-karozzi esportati mill-UE 

għas-suq tal-Istati Uniti; billi l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti nediet gwerra 

kummerċjali kontra ċ-Ċina, bl-impożizzjoni, f'diversi stadji, ta' żiedet tariffarji qawwiji 

fuq firxa wiesgħa ta' prodotti; billi l-Kummissjoni tqis dawn il-miżuri kollha bħala 

illegali skont ir-regoli tad-WTO u nbdew il-proċeduri rispettivi permezz tas-sistema tad-

WTO għas-soluzzjoni ta' tilwim; billi l-UE introduċiet tariffi fuq prodotti esportati mill-

Istati Uniti lejn l-UE ta' volum finanzjarju simili, u billi l-Kummissjoni ħejjiet lista 

estiża ta' prodotti li għandha tiġi awtorizzata mill-Kunsill fl-eventwalità li t-tariffi tal-

Istati Uniti fuq il-karozzi eventwalment jiġu applikati; 

C. billi l-Laqgħa tal-Kunsill ta' Sofija awtorizzat lill-Kummissjoni biex tfittex modi biex 

tipprevjeni gwerra kummerċjali mal-Istati Uniti, iżda fl-istess ħin awtorizzat il-miżuri ta' 

bilanċ li jaffettwaw lill-prodotti tal-Istati Uniti; billi ż-żjara tal-President tal-

Kummissjoni Juncker lill-President Trump fil-25 ta' Lulju 2018 irriżultat f'dikjarazzjoni 
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konġunta li tħabbar qbil dwar ħidma konġunta lejn it-tneħħija tat-tariffi, tal-ostakli 

nontariffarji u tas-sussidji fuq prodotti industrijali li mhumiex karozzi, dwar ħidma biex 

jitnaqqsu l-ostakli u jiżdied il-kummerċ fis-servizzi, fil-kimiċi, fil-farmaċewtiċi, fil-

prodotti mediċinali u fil-fażola tas-sojja, biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni strateġika bejn 

l-UE u l-Istati Uniti fir-rigward tal-enerġija, fejn Junker jimpenja lill-UE biex timporta 

aktar gass naturali likwifikat (LNG) mill-Istati Uniti biex tiddiversifika l-provvista tal-

enerġija tagħha, u biex jiġi varat djalogu mill-qrib dwar l-istandards bl-għan li jiġi 

ffaċilitat il-kummerċ, jitnaqqsu l-ostakli burokratiċi u jinqatgħu l-ispejjeż; billi l-

Presidenti Juncker u Trump qablu li jgħaqqdu l-isforzi biex jipproteġu b'mod aħjar il-

kumpaniji Amerikani u Ewropej minn prattiki kummerċjali globali inġusti, u biex 

jaħdmu flimkien mill-qrib ma' sħab tal-istess fehma sabiex jirriformaw id-WTO, u 

jindirizzaw prattiki kummerċjali inġusti, inkluż is-serq tal-proprjetà intellettwali, it-

trasferiment furzat tat-teknoloġija, is-sussidji industrijali, id-distorsjonijiet maħluqa 

minn intrapriżi tal-istat u l-kapaċità żejda; billi dawn l-impenji jmorru lil hinn mid-

deċiżjonijet tal-Kunsill ta' Sofija; 

D. billi l-Kummissjoni aġixxiet biex turi r-rieda tagħha li tikkonforma mal-impenji 

msemmija hawn fuq, u fl-1 ta' Awwissu 2018, ħabbret 282 % żieda fl-importazzjonijiet 

tal-fażola tas-sojja mill-Istati Uniti, u fid-9 ta' Awwissu żieda fl-importazzjonijiet tal-

LNG mill-Istati Uniti minn 0 għal 3.2 biljun m3; billi l-Kummissjoni ħabbret ir-

rilokazzjoni ta' EUR 638 000 000 tal-baġit tal-Unjoni biex iżżid il-kapaċitajiet ta' ħżin 

tal-LNG fl-Ewropa b'10 %; billi 90 % tal-fażola tas-sojja Amerikana hija ġenetikament 

modifikata; billi 60 % tal-esportazzjonijiet Amerikani tal-LNG jirriżultaw minn 

fratturazzjoni; billi l-LNG mill-Istati Uniti jiswa d-doppju minn dak ta' fornituri oħra 

fis-suq; 

E. billi l-President Trump ma ħa l-ebda impenn min-naħa tiegħu, bit-tariffi għoljin fuq l-

azzar, l-aluminju u ż-żebbuġ jibqgħu fis-seħħ, u l-inkjesta fuq il-karozzi għadha biss 

sospiża; billi l-President Juncker u l-Kummissarju Malmström iddikkjaraw ripetutament 

fil-Parlament li huma mhux se jinnegozjaw taħt theddida; billi n-negozjati ta' tħejjija 

għal ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti baqgħu għaddejjin matul is-sajf kollu 

wara ħidma preparatorja mwettqa mhux minn DĠ TRADE, iżda minn Martin Selmayr 

f'isem il-President Juncker; billi l-impenji li saru u li ġew issodisfati f'dan il-qafas 

jikkumpensaw lill-Istati Uniti għat-telf li qiegħda ġġarrab fil-kunflitt tagħha maċ-Ċina, 

b'hekk qegħdin jipprovdu storja ta' suċċess lill-amministrazzjoni Trump, li hija tant 

meħtieġa, qabel l-elezzjonijiet ta' nofs il-mandat; 

F. billi l-politiki tal-amministrazzjoni Trump qegħdin iwasslu għal firxa ta' żviluppi 

nazzjonali inkwetanti fl-Istati Uniti, inkluż razziżmu u ksenofobija ħafna aktar fil-beraħ, 

attakki aktar frekwenti fuq membri ta' minoranzi sesswali, rieda dejjem tikber min-naħa 

tal-pulizija u tal-unitajiet tal-infurzar tal-liġi biex jgħammru lilhom nfushom b'tagħmir 

militari, ħafna aktar każijiet ta' użu ta' forza fatali mill-pulizija, l-abolizzjoni ta' bosta 

standards ambjentali nazzjonali, l-umiljazzjoni ta' nisa fil-beraħ fil-midja u l-qtugħ 

drastiku tal-baġit fl-oqsma tas-saħħa u tal-edukazzjoni; 

G. billi l-istabbiliment mill-ġdid u l-estensjoni tal-hekk imsejħa "global gag rule" u t-

tnaqqis tal-fondi għall-organizzazzjonijiet li jipprovdu lin-nisa u lit-tfajliet servizzi dwar 

l-ippjanar tal-familja, is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi huma kwistjonijiet ta' 
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tħassib serju; 

H. billi fuq firxa ta' kwistjonijiet, l-Istati Uniti ħadet pass lura fir-rigward tad-drittijiet tal-

bniedem; billi l-President Trump poġġa lir-refuġjati u lill-immigranti fil-mira, irrefera 

għalihom bħala kriminiali u theddid tas-sigurtà, saħħaħ il-politiki razzisti billi wera 

ambigwità fir-rigward tan-nazzjonaliżmu abjad, u appoġġa b'mod konsistenti ideat u 

politiki kontra l-Musulmani; billi l-amministrazzjoni Trump ħaddnet politiki li se 

jnaqqsu l-aċċess għall-kura tas-saħħa riproduttiva lin-nisa u appoġġat bidliet fl-

assigurazzjoni tas-saħħa li se jħallu lil ħafna aktar Amerikani mingħajr aċċess għal kura 

tas-saħħa affordabbli; billi l-President Trump kompla jesprimi disprezz lejn il-midja 

indipendenti u l-qrati federali li bblokkaw xi wħud mill-azzjonijiet tiegħu; billi filwaqt li 

ċ-ċans li persuna sewda tinqatel mill-pulizija huwa darbtejn u nofs akbar minn dak ta' 

persuna bajda, l-amministrazzjoni Trump esprimiet appoġġ kważi bla kundizzjonijiet 

għall-prerogattivi tal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, naqqset il-mekkaniżmi ta' superviżjoni 

tal-pulizija jew neħħiethom għalkollox; 

I. billi l-politiki tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti fir-rigward tal-Lvant Nofsani qegħdin 

iqajmu l-biża' ta' ġwerer ġodda f'reġjun li l-kunflitti kumplessi tiegħu jistgħu jiġu riżolti 

biss permezz tal-kompromess, tar-rispett reċiproku u tal-kooperazzjoni, kif ukoll 

permezz tal-iżvilupp ta' relazzjonijiet abbażi ta' nuqqas ta' interferenza; 

J. billi l-amministrazzjoni Trump adottat strateġija nukleari ġdida li tipprovdi għall-

iżvilupp ta' armi nukleari tattiċi żgħar, deċiżjoni li se twitti t-triq għall-użu ta' armi 

nukleari f'kunflitti madwar id-dinja, iżda fuq kollox fl-Ewropa, peress li dawn l-armi 

huma primarjament maħsuba biex ikunu ta' deterrent kontra r-Russja; billi t-tiġrija tal-

armi nukleari bejn l-Istati Uniti u r-Russja tirrappreżenta theddida eżistenzjali għall-

kontinent tal-Ewropa; billi l-amministrazzjoni Trump ma qiegħda tagħmel l-ebda sforz 

biex issaħħaħ, permezz ta' proposti jew inizjattivi ġodda, in-nonproliferazzjoni nukleari, 

il-kontroll tal-armi u s-sistema ta' diżarm li qegħdin jiġġarfu; 

K. billi l-politika "America First" tal-amministrazzjoni Trump, l-irtirar tal-Istati Uniti minn 

ftehimiet multilaterali u strutturi ta' kooperazzjoni, il-gwerra kummerċjali u l-politika ta' 

pressjoni tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti kontra l-UE u oħrajn, l-interferenza fl-

affarijiet interni tal-UE u tal-Istati Membri tagħha u l-appoġġ għal forzi mhux 

demokratiċi, nazzjonalistiċi, omofobiċi u razzisti fi ħdan l-Ewropa, u n-nuqqas ta' rieda 

li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiġu trattati bħala ugwali jirrendu indispensabbli 

rieżami fundamentali tar-relazzjonijiet transatlantiċi; 

1. Jesprimi tħassib profond li l-amministrazzjoni Trump qiegħda tirtira unilateralment 

minn ftehimiet multilaterali u strutturi ta' kooperazzjoni, tinjora deċiżjonijiet tal-Kunsill 

tas-Sigurtà tan-NU, tintervjeni b'mod militari f'żoni ta' kriżi, kontra d-dritt 

internazzjonali, u tkebbes tensjonijiet globali, inkluż fil-qasam kummerċjali; jinnota bi 

tħassib l-iżviluppi nazzjonali inkwetanti fl-Istati Uniti, bħall-qawmien mill-ġdid ta' 

xejriet razzisti, omofobiċi u ksenofobiċi fis-soċjetà Amerikana, li qegħdin jiżdiedu 

wkoll fis-soċjetajiet tal-Istati Membri tal-UE; 

2. Jenfasizza, b'mod partikolari b'reazzjoni għall-politiki barranin, ekonomiċi u 

kummerċjali tal-amministrazzjoni Trump, li żdiedet l-oppożizzjoni pubblika kontra l-

aċċettazzjoni mingħajr kritika tal-iżviluppi fir-relazzjonijiet transatlantiċi; jistieden lill-
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UE u lill-gvernijiet tal-Istati Membri jieqfu jinjoraw dan il-fenomenu; 

3. Jitlob rieżami fil-fond tar-relazzjonijiet tal-UE mal-Istati Uniti, u jinsisti li l-UE u l-

Istati Membri tagħha jeħtiġilhom jabbandunaw ir-rwol ta' sieħeb ta' grad inferjuri fir-

relazzjonijiet transatlantiċi u jużaw il-ħafna snin ta' esperjenza li kisbu mill-

kooperazzjoni internazzjonali f'diversi livelli; 

4. Jiddispjaċih bil-kbir dwar l-impenji li saru mill-President Juncker fir-rigward tal-

President Trump fil-25 ta' Lulju 2018, u jfakkar il-pożizzjoni tiegħu li għandna nibqgħu 

sodi u magħquda meta nħabbtu wiċċna mal-pressjoni tal-Istati Uniti; jinsisti li ma jeżisti 

l-ebda mandat demokratiku li jippermetti l-impenji b'firxa wiesgħa li ħa l-President 

Juncker u r-rilokazzjoni ta' EUR 638 000 000 tal-baġit tal-Unjoni biex jikkuntenta lill-

President Trump; jiddeplora s-segretezza tan-negozjati li għaddejjin mal-

amministrazzjoni tal-Istati Uniti, u l-miżuri oskuri li wasslu għal żidiet qawwija fl-

importazzjonijiet tal-LNG u tal-fażola tas-sojja għall-għalf mill-Istati Uniti; 

5. Ifakkar li t-TTIP affaċċjat oppożizzjoni enormi mill-popolazzjoni tal-UE; jinsisti li t-

tħejjijiet minn wara dahar in-nies biex jiġi nnegozjat ftehim kummerċjali huma ta' insult 

għad-demokrazija u t-trasparenza kif mitluba minn miljuni ta' ċittadini fit-toroq tal-bliet 

u l-bliet kapitali tal-Istati Membri tal-UE; jirrifjuta l-ftuħ mill-ġdid tan-negozjati TTIP; 

jinsisti li dibattitu demokratiku mifrux jrid ikun l-ewwel pass fit-tħejjija ta' mandat ġdid 

għal kwalunkwe negozjar kummerċjali, u jiddenunzja l-istrateġija tal-President tal-

Kummissjoni li l-ewwel jinnegozja imbagħad jippreżenta lill-Kunsill u lill-Parlament 

riżultat li jiġi aċċettat kif inhu jew xejn għal mandat ex post; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiddefendu l-istat tad-dritt u l-prinċipju ta' 

ugwaljanza f'għajnejn il-liġi, u biex ifittxu ġustizzja flimkien mal-pajjiżi kollha 

affettwati mill-politika kummerċjali aggressiva tal-amministrazzjoni Trump; jinsab 

allarmat bir-rieda tal-President Juncker li jfittex modi biex l-UE biss tinħeles, sa anke 

jappoġġa lill-Istati Uniti fil-konfrontazzjoni tagħha maċ-Ċina; jenfasizza li 

konfrontazzjoni maċ-Ċina mhijiex fl-interess la tal-UE u lanqas tal-Istati Membri; 

jistieden lill-Kummissarju Malmström iżżomm lura milli tipparteċipa fil-laqgħa li jmiss 

mal-kontropartijiet tagħha Ġappuniżi u Amerikani biex jelaboraw inizjattivi għal 

riforma tad-WTO kontra ċ-Ċina, u biex minflok tfittex djalogu li jkun jinkludi liċ-Ċina 

u lil sħab maġġuri oħra f'approċċ multilaterali; jesprimi solidarjetà maċ-ċittadini 

Amerikani li huma wkoll huma ostaġġi tal-politika kummerċjali konfrontazzjonali tal-

amministrazzjoni Trump; 

7. Jappella għal dibattitu komprensiv fl-UE u fl-Istati Uniti, bl-involviment tal-atturi 

soċjali u ekonomiċi kollha u setturi oħra tas-soċjetà ċivili, biex jiġi determinat f'liema 

direzzjoni għandhom jiġu żviluppati r-relazzjonijiet transatlantiċi; huwa tal-fehma li 

djalogu transatlantiku tas-soċjetà ċivili jrid jiġi stabbilit għal dan l-għan; jenfasizza li 

qafas ġenerali ġdid ibbażat fuq il-valuri għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti u 

sħubija bejn partijiet ugwali huma meħtieġa biex jissalvagwardjaw l-interessi taċ-

ċittadini tal-UE u jiżviluppaw relazzjonijiet bilaterali fl-oqsma tal-kummerċ, tal-

ekonomija, tal-kultura u tas-soċjetà ċivili; 

8. Huwa tal-fehma li l-prerekwiżit għal żvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet transatlantiċi 

għandu jkun impenn komuni favur soluzzjoni paċifika tal-kunflitti, ir-rispett tad-dritt 
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internazzjonali, il-multilateraliżmu, ir-rispett tal-istat tad-dritt nazzjonali u tad-drittijiet 

demokratiċi u tal-bniedem fl-aspetti kollha tagħhom; 

9. Jirrifjuta kwanlunkwe kunċett li jibni l-iżvilupp ulterjuri tar-relazzjonijiet transatlantiċi 

abbażi ta' konfrontazzjoni komuni fir-rigward ta' pajjiżi terzi; jenfasizza li f'dinja dejjem 

aktar multipolari u kumplessa, kunflitti u problemi li jinqalgħu jistgħu jiġu solvuti biss 

b'riżultat tar-rikonċiljazzjoni, tad-djalogu u tal-koperazzjoni vantaġġjuża b'mod 

reċiproku; 

10. Jesprimi tħassib kbir fir-rigward tal-istrateġija nukleari ġdida tal-Istati Uniti u tal-

pjanijiet biex jiġu modernizzati l-arsenali nukleari tal-Istati Uniti fl-Ewropa; iħeġġeġ 

bil-qawwa lill-Istati Uniti u lill-Istati Membri tal-UE biex jirratifikaw u jimplimentaw 

it-Trattat tan-NU dwar il-Projbizzjoni ta' Armi Nukleari; jistieden lill-UE u lill-Istati 

Uniti jikkooperaw biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni u r-rispett tar-riżoluzzjonijiet tal-

Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-diżarm nukleari u dwar il-miżuri 

effikaċi għat-tnaqqis tar-riskju nukleari; 

11. Jirrifjuta l-preżenza militari tal-Istati Uniti fl-Ewropa u jappella għaż-żarmar tal-bażijiet 

militari kollha tal-Istati Uniti fl-Ewropa; 

12. Jappella għax-xoljiment tan-NATO; 

13. Jinsab imħasseb bil-kbir dwar it-tneħħija rrapportata ta' restrizzjonijiet limitati għall-

programm tad-droni mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, li se żżid ir-riskji ta' 

diżgrazzji ċivili u qtil illegali, u dwar in-nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-programm 

tad-droni tal-Istati Uniti u tal-għajnuna li qiegħda tingħata minn xi Stati Membri tal-UE; 

jistieden lill-Istati Uniti u lill-Istati Membri tal-UE jiżguraw li l-użu ta' droni armati jkun 

konformi mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali, inkluż id-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali, u li 

jiġu stabbiliti standards vinkolanti robusti sabiex jirregolaw l-għoti ta' kwalunkwe forma 

ta' għajnuna għal operazzjonijiet letali bid-droni; 

14. Jiddispjaċih profondament dwar id-deċiżjoni tal-gvern tal-Istati Uniti li jċaqlaq l-

ambaxxata tiegħu minn Tel Aviv għal Ġerusalemm u li jirrikonoxxi formalment il-belt 

bħala l-belt kapitali ta' Iżrael; jenfasizza li din id-deċiżjoni hija bi ksur ċar tal-kunsens 

internazzjonali dwar Ġerusalemm inkorporat f'diversi riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-

Sigurtà tan-NU, b'mod partikolari r-Riżoluzzjoni 479, inkluż dwar il-post tar-

rappreżentazzjonijiet diplomatiċi sakemm jiġi solvut l-istatus finali ta' Ġerusalemm; 

jenfasizza li dan l-att jipperikola serjament l-isforzi kollha biex tinstab soluzzjoni 

paċifika dejjiema għall-kunflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina; ifakkar li l-UE tappoġġa l-

kontinwazzjoni tal-Proċess ta' Paċi sinifikanti fil-Lvant Nofsani favur soluzzjoni ta' 

żewġ stati, abbażi tal-fruntieri tal-1967, bl-Istat ta' Iżrael sigur u bi Stat Palestinjan 

indipendenti, sovran, liberu, fattibbli u kontigwu, b'Ġerusalemm tal-Lvant bħala l-belt 

kapitali tiegħu, f'koeżistenza paċifika; jinsisti li trid tiġi evitata kwalunkwe azzjoni li 

tista' timmina dawn l-isforzi; jissottolinja li l-kwistjoni ta' Ġerusalemm trid tkun parti 

minn ftehim ta' paċi finali bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jenfasizza l-fatt li l-pjan 

direzzjonali konġunt għandu jissaħħaħ; jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jappoġġaw 

b'mod attiv sabiex tintbagħat b'mod urġenti kummissjoni ta' inkjesta indipendenti 

internazzjonali sabiex tinvestiga l-ksur u l-abbużi kollha allegati tad-dritt umanitarju 
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internazzjonali fil-kuntest tal-attakki militari fuq il-protesti ċivili ta' skala kbira li bdew 

fit-30 ta' Marzu 2018; jiddispjaċih bil-kbir li l-Istati Uniti diġà użat id-dritt tal-veto 

tagħha bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 32 darba kontra 

abbozzi ta' riżoluzzjonijiet dwar il-kwistjoni tal-Palestina; iħeġġeġ lill-membri kollha 

tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jikkundannaw b'mod kunsenswali l-każijiet kollha ta' 

delitti kontra l-umanità u ksur gravi tad-drittijiet minquxa fid-Dikjarazzjoni Universali 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; jikkundanna bil-qawwa d-

deċiżjoni tal-Istati Uniti li ttemm il-finanzjament għall-aġenzija għar-refuġjati tal-

Palestina (UNRWA), u jistieden lill-UE tirdoppja l-isforzi tagħha biex tappoġġa lir-

refuġjati Palestinjani; 

15. Jenfasizza li l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK) mal-Iran huwa ftehim 

multilaterali sinifikanti u kisba diplomatika notevoli għad-diplomazija multilaterali biex 

tiġi promossa l-istabbiltà fir-reġjun; jilqa' l-fatt li l-UE hija determinata li tagħmel l-

almu tagħha biex iżżomm il-PAKK mal-Iran bħala pilastru ewlieni tal-istruttura tan-

nonproliferazzjoni internazzjonali, u bħala element kruċjali għas-sigurtà u l-istabbiltà 

tar-reġjun; jissottolinja li, skont il-bosta rapporti tal-Aġenzija Internazzjonali tal-

Enerġija Atomika (IAEA), l-Iran qiegħed jissodisfa l-impenji tiegħu skont il-PAKK; 

jikkritika bil-qawwa d-deċiżjoni tal-President Trump li joħroġ mill-PAKK b'mod 

unilaterali u li jimponi miżuri extraterritorjali fuq il-kumpaniji tal-UE li joperaw fl-Iran; 

jilqa' d-determinazzjoni tal-UE li tipproteġi l-interessi tagħha u tal-kumpaniji u l-

investituri tagħha fid-dawl tal-effett extraterritorjali tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti; 

jilqa', f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni li jiġi attivat ir-"regolament tal-imblukkar" li għandu 

l-għan li jipproteġi l-interessi kummerċjali tal-UE fl-Iran mill-impatt tas-sanzjonijiet 

extraterritorjali tal-Istati Uniti, u jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna jieħdu kwalunkwe miżura oħra xierqa biex jiġi 

salvagwardjat il-PAKK; 

16. Jikkundanna l-miżura li ħadet l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti kontra kumpaniji 

Ewropej, fil-kuntest usa' ta' sanzjonijiet aktar iebsa kontra r-Russja u l-Iran, iż-żieda 

qawwija tat-tariffi fuq il-prodotti tal-azzar u tal-aluminju mill-UE u minn pajjiżi oħra, u 

t-theddida li jiġu imposti tariffi għolja fuq karozzi importati; jistieden lill-Istati Uniti 

tirtira dawn il-miżuri, u tkun favur djalogu bejn partijiet ugwali u sforzi biex tiġi 

żviluppata kooperazzjoni bilaterali u multilaterali ulterjuri, b'involviment aktar mill-qrib 

tal-parlamenti u tas-soċjetà ċivili, bl-għan li jiġu riżolti l-problemi eżistenti u l-kunflitti 

ta' interess li qegħdin jaffettwaw l-iżvilupp ekonomiku globali; jenfasizza li l-istrateġija 

għal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali u l-għażla tal-protezzjoniżmu jista' t-

tnejn ikollhom l-istess riżultati, jekk huma ma jiggarantixxux l-ogħla standards ta' 

għajxien, id-drittijiet soċjali u tax-xogħol, il-finanzjament adegwat għas-settur pubbliku, 

impjiegi diċenti u jikkontribbwixxu għat-twettiq tal-SDGs u għar-rispett tal-obbligi li 

jirriżultaw mid-dritt internazzjonali; 

17. Jesprimi tħassib li filwaqt li l-UE bdiet tinnormalizza r-relazzjonijiet mal-Kuba, l-

amministrazzjoni Trump qerdet il-passi żgħar lejn in-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet 

bejn l-Istati Uniti u l-Kuba li saru matul dawn l-aħħar snin, u qiegħda ssegwi politika 

konfrontazzjonali lejn dan il-pajjiż; jistieden lill-Istati Uniti ttemm l-imblokk kontra l-

Kuba u ttemm l-okkupazzjonijiet fit-territorju Kuban fil-Bajja ta' Guantánamo; 
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18. Jirrimarka li fl-Ewropa l-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali u li l-

Istati Uniti ma għandhiex regoli komparabbli mar-Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data; jesprimi tħassib fir-rigward tas-setgħat komprensivi li għandhom 

l-awtoritajiet tal-Istati Uniti biex jaċċessaw id-data personali taċ-ċittadini tal-UE fl-Istati 

Membri u l-użu estensiv li huma jagħmlu minn dawk is-setgħat; iqis il-ħolqien u l-

manipulazzjoni tal-profili personali minn ditti li jinsabu fl-Istati Uniti permezz ta' 

sistemi bbażati fuq il-big data u l-kummerċ f'dawn il-profili u l-analiżi li jkun fihom 

bħala inkompatibbli mad-dritt tal-UE; 

19. Jikkundanna bil-qawwa il-politiki dwar ir-refuġjati u l-migrazzjoni tal-amministrazzjoni 

Trump u l-interferenzi tagħha fid-dibattitu Ewropew dwar il-politiki dwar ir-refuġjati u 

l-migrazzjoni; jistieden lill-Istati Uniti u lill-UE jirrispettaw b'mod rigoruż id-dritt 

internazzjonali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati u 

l-Protokoll tal-1967 tagħha; jilqa' l-isforzi li saru s'issa fin-NU sabiex jintlaħaq patt 

globali għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari kif ukoll patt globali dwar ir-

refuġjati, u jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni tal-Istati Uniti ta' Diċembru 2017 li tirtira 

mid-diskussjonijiet; jappella għal politika konġunta biex jiġu miġġielda l-kawżi ewlenin 

tal-migrazzjoni; 

20. Jissottolinja li jeħtieġ li l-UE u l-Istati Uniti jiġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa u reati 

finanzjarji oħra u jiżguraw it-trasparenza; jistedinhom jaħdmu flimkien sabiex jallinjaw 

mill-ġdid it-tassazzjoni mas-sostanza ekonomika, il-ħolqien tal-valur u l-ġlieda kontra l-

inugwaljanza fis-soċjetajiet tagħna; 

21. Jikkundanna l-irtirar tal-Istati Uniti mill-Ftehim ta' Pariġi, madankollu jfaħħar l-isforzi 

kontinwi ta' individwi, kumpaniji, bliet u stati fl-Istati Uniti li għadhom jaħdmu għat-

twettiq tal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u 

jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tinvolvi ruħha aktar ma' dawn l-atturi; jinsab imħasseb dwar 

il-fatt li t-tibdil fil-klima ma għadux parti mill-Istrateġija dwar is-Sigurtà Nazzjonali tal-

Istati Uniti; jinnota l-impenn tal-UE għall-Ftehim ta' Pariġi u għall-Aġenda 2030 tan-

NU, u jenfasizza l-ħtieġa li dawn jiġu implimentati sabiex jiggarantixxu sigurtà globali 

u żvilupp ta' ekonomija u soċjetà aktar sostenibbli; jappoġġa kooperazzjoni msaħħa bejn 

l-UE u l-Istati Uniti dwar kwistjonijiet tal-enerġija rinnovabbli, li tibni fuq il-qafas tal-

Kunsill tal-Enerġija bejn l-UE u l-Istati Uniti; jirrifjuta l-estensjoni tal-kummerċ tal-

LNG li joriġina minn fratturazzjoni; 

22. Jistieden lill-UE tagħmel dak kollu possibbli sabiex timpedixxi l-pjanijiet tal-

amministrazzjoni tal-Istati Uniti għat-tħaffir għaż-żejt u għall-gass fir-Riżerva Naturali 

Nazzjonali tal-Artiku, li jpoġġi f'riskju l-fawna selvaġġa rikka fir-reġjun tal-Artiku; 

23. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jegħlbu l-impatt tal-"gag rule" billi jżidu b'mod 

sinifikanti l-finanzjament għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, b'mod 

partikolari fondi espliċitament iddestinati biex jiġi żgurat aċċess għall-kontraċezzjoni u 

abort sikur u legali, kif ukoll bl-użu ta' finanzjament għall-iżvilupp kemm nazzjonali kif 

ukoll tal-UE, sabiex timtela l-lakuna fil-finanzjament wara d-deċiżjonijiet tal-

amministrazzjoni Trump li twaqqaf il-finanzjament lill-organizzazzjonijiet kollha barra 

mill-pajjiż li jipprovdu servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati; 

jenfasizza li r-rispett universali tad-drittijiet fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva 
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u l-aċċess għalihom jikkontribwixxu għall-kura ta' qabel it-twelid u l-kapaċità li jiġi 

evitat twelid b'riskju għoli, bħal fil-każ ta' tqala fit-tfulija, u li titnaqqas il-mortalità tat-

trabi u tat-tfal; jirrimarka li s-servizzi ta' ppjanar tal-familja, is-saħħa materna u l-abort 

sikur huma elementi fundamentali sabiex jiġu salvati il-ħajjiet tal-bniet u n-nisa; 

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-

parlamenti tal-Istati Membri, lill-President tal-Istati Uniti u lis-Senat tal-Istati Uniti u 

lill-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti. 
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