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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

– wara li kkunsidra d-

dikjarazzjonijiet konġunti tad-79 Laqgħa 

Interparlamentari tad-Djalogu Trans-

Atlantiku bejn il-Leġiżlaturi (TLD) li saret 

fit-28 u fid-29 ta' Novembru 2016 

f'Washington, D.C., tat-80 TLD li saret fit-

2 u fit-3 ta' Ġunju fil-Belt Valletta u tal-

81 TLD li saret fil-5 ta' Diċembru 2017 

f'Washington, D.C., 

– wara li kkunsidra d-

dikjarazzjonijiet konġunti tad-79 Laqgħa 

Interparlamentari tad-Djalogu Trans-

Atlantiku bejn il-Leġiżlaturi (TLD) li saret 

fit-28 u fid-29 ta' Novembru 2016 

f'Washington, D.C., tat-80 TLD li saret fit-

2 u fit-3 ta' Ġunju 2017 fil-Belt Valletta, 

tal-81 TLD li saret fil-5 ta' Diċembru 2017 

f'Washington, D.C., u tat-82 TLD li saret 

fit-30 ta' Ġunju f'Sofija, il-Bulgarija, 
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  2a. Jilqa' l-laqgħa bejn il-President 

tal-Kummissjoni Juncker u l-President 

tal-Istati Uniti Trump bħala sinjal ta' 

titjib fir-relazzjonijiet bilaterali; jieħu 

nota tad-dikjarazzjoni tagħhom u tar-

rieda tagħhom li jaħdmu biex inaqqsu t-

tensjonijiet trans-Atlantiċi fil-qasam tal-

kummerċ; ifakkar, f'dan ir-rigward, l-

impatt qerriedi tat-tariffi punittivi; itenni 

fl-istess ħin l-appoġġ tiegħu għal approċċ 

wiesa’ u komprensiv rigward il-ftehimiet 

kummerċjali u l-multilateraliżmu ; 
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10. Jiddispjaċih bid-dewmien twil biex 

jinħatar Ambaxxatur tal-Istati Uniti għall-

Unjoni Ewropea, madankollu, jilqa' l-

aħbar li saret nomina għal din il-kariga u 

li bħalissa tinsab għall-approvazzjoni tas-

Senat tal-Istati Uniti; 

10. Jiddispjaċih għad-dewmien twil 

biex jinħatar Ambaxxatur tal-Istati Uniti 

għall-Unjoni Ewropea, madankollu, jilqa' l-

fatt tan-nomina tal-Ambaxxatur il-ġdid u 

l-konferma sussegwenti mis-Senat tal-

Istati Uniti fid-29 ta' Ġunju 2018; 
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24. Huwa tal-fehma li tenħtieġ risposta 

trans-Atlantika konġunta li tindirizza t-

tentattivi tar-Russja li teżerċita pressjoni, 

tinfluwenza, tiddestabbilizza u tisfrutta d-

dgħufijiet u l-għażliet demokratiċi tas-

soċjetajiet tal-Punent; jemmen, għalhekk, li 

l-Istati Uniti u l-UE għandhom jagħtu 

prijorità lill-azzjonijiet koordinati fir-

rigward tar-Russja, bl-involviment tan-

NATO fejn xieraq; ifakkar fil-periklu ċar 

għad-demokraziji tagħna li jirrappreżentaw 

l-aħbarijiet foloz, id-diżinformazzjoni, u 

b'mod partikolari, is-sorsi ta' ndħil 

malizzjuż; jappella għat-tnedija ta' djalogu 

politiku u soċjetali li jibbilanċja l-anonimat 

u r-responsabbiltà fil-midja soċjali; 

24. Huwa tal-fehma li tenħtieġ risposta 

trans-Atlantika konġunta li tindirizza t-

tentattivi tar-Russja li teżerċita pressjoni, 

tinfluwenza, tiddestabbilizza u tisfrutta d-

dgħufijiet u l-għażliet demokratiċi tas-

soċjetajiet tal-Punent; jemmen, għalhekk, li 

l-Istati Uniti u l-UE għandhom jagħtu 

prijorità lil azzjonijiet koordinati fir-

rigward tar-Russja, bl-involviment tan-

NATO fejn xieraq; jinnota bi tħassib, 

f'dan ir-rigward, id-dikjarazzjonijiet mill-

Presidenti tal-Istati Uniti u tar-Russja fil-

kuntest tal-laqgħa bejniethom fis-

16 ta' Lulju 2018 f'Helsinki; ifakkar fil-

periklu ċar għad-demokraziji tagħna li 

jirrappreżentaw l-aħbarijiet foloz, id-

diżinformazzjoni, u b'mod partikolari, is-

sorsi ta' ndħil malizzjuż; jappella għat-

tnedija ta' djalogu politiku u soċjetali li 

jibbilanċja l-anonimat u r-responsabbiltà 

fil-midja soċjali; 
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54. Jilqa' l-ftuħ ta' djalogi ġodda ta' 

livell għoli mal-Korea ta' Fuq (RDPK) u s-

summit reċenti f'Singapore tat-

12 ta' Ġunju, u jfakkar li dawn it-taħditiet, 

li għad iridu juru xi riżultati tanġibbli u 

verifikabbli, għandhom bħala għan ir-

riżoluzzjoni paċifika tat-tensjonijiet u 

b'hekk il-promozzjoni tal-paċi, tas-sigurtà u 

tal-istabbiltà reġjonali u globali; 

jissottolinja li, fl-istess ħin, il-komunità 

internazzjonali, inkluż l-UE u l-Istati Uniti, 

jeħtiġilhom ikomplu jagħmlu pressjoni 

fuq il-Korea ta' Fuq sakemm hija ma 

tiddenuklearizzax b'mod kredibbli billi 

tirratifika t-Trattat dwar il-Projbizzjoni 

Totali ta' Provi Nukleari (CTBT) u tħalli 

lill-Kummissjoni Preparatorja tal-

Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-

Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari 

(CTBTO) u lill-Aġenzija Internazzjonali 

tal-Enerġija Atomika (IAEA) 

jiddokumentaw id-denuklearizzazzjoni 

tagħha; 

54. Jilqa' l-ftuħ ta' djalogi ġodda ta' 

livell għoli mal-Korea ta' Fuq (RDPK) u s-

summit reċenti f'Singapore tat-

12 ta' Ġunju; ifakkar li dawn it-taħditiet, li 

għad iridu juru xi riżultati tanġibbli u 

verifikabbli, għandhom bħala għan ir-

riżoluzzjoni paċifika tat-tensjonijiet u 

b'hekk il-promozzjoni tal-paċi, tas-sigurtà u 

tal-istabbiltà reġjonali u globali; 

jissottolinja li, fl-istess ħin, il-komunità 

internazzjonali, inklużi l-UE u l-Istati 

Uniti, jeħtiġilha tkompli tagħmel pressjoni 

fuq il-Korea ta' Fuq sakemm hija ma 

tiddenuklearizzax b'mod kredibbli billi 

tirratifika t-Trattat dwar il-Projbizzjoni 

Totali ta' Provi Nukleari (CTBT) u tħalli 

lill-Kummissjoni Preparatorja tal-

Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-

Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari 

(CTBTO) u lill-Aġenzija Internazzjonali 

tal-Enerġija Atomika (IAEA) 

jiddokumentaw id-denuklearizzazzjoni 

tagħha; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-

progress insuffiċjenti li r-RDPK għamlet 

lejn id-denuklearizzazzjoni, li wassal biex, 

fl-24 ta' Awwissu 2018, il-President 

Trump ħassar it-taħditiet li kellhom isiru 

fir-RDPK mas-Segretarju tal-Istat Mike 

Pompeo; 

Or. en 
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