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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jappella għal aktar solidarjetà u 
koordinament imtejjeb bejn l-UE u l-Istati 
Membri tagħha; ifakkar fil-ħtieġa għal 
konsistenza fost il-politiki esterni tal-
Unjoni u ma' politiki oħrajn b'dimensjoni 
esterna, u li dawn il-politiki jiġu 
kkoordinati ma' sħab internazzjonali; 
jemmen li kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri hija fundamentali għas-
salvagwardja tad-demokrazija, tal-valuri 
komuni, tal-libertajiet u tal-istandards 
soċjali u ambjentali tal-UE; jissottolinja l-
ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri, il-pajjiżi sħab u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali tiġi 
estiża; itenni l-importanza tal-
Artikolu 24(3) tat-TUE, li jiddikjara li l-
Istati Membri għandhom isostnu l-politika 
esterna u ta' sigurtà tal-Unjoni mingħajr 
riserva u fi spirtu ta' lealtà u solidarjetà 
reċiproka u għandhom joqogħdu lura minn 
kwalunkwe azzjoni li tmur kontra l-interess 
tal-Unjoni; jissottolinja li, kif stabbilit fit-
Trattat, il-Kunsill Affarijiet Barranin tal-
UE huwa l-forum fejn il-ministri nazzjonali 
jippreżentaw il-fehmiet tagħhom u qablu 
dwar politiki, u li, ladarba jkun hemm qbil 
dwar il-politika, l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw bis-sħiħ lill-VP/RGħ fl-
eżekuzzjoni ta' din il-politika, mingħajr 
ma jaġixxu b'mod parallel;

17. Jappella għal aktar solidarjetà u 
koordinament imtejjeb bejn l-UE u l-Istati 
Membri tagħha; ifakkar fil-ħtieġa għal 
konsistenza fost il-politiki esterni tal-
Unjoni u ma' politiki oħrajn b'dimensjoni 
esterna, u li dawn il-politiki jiġu 
kkoordinati ma' sħab internazzjonali; 
jemmen li kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri hija fundamentali għas-
salvagwardja tad-demokrazija, tal-valuri 
komuni, tal-libertajiet u tal-istandards 
soċjali u ambjentali tal-UE; jissottolinja l-
ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri, il-pajjiżi sħab u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali tiġi 
estiża; itenni l-importanza tal-
Artikolu 24(3) tat-TUE, li jiddikjara li l-
Istati Membri għandhom isostnu l-politika 
esterna u ta' sigurtà tal-Unjoni mingħajr 
riserva u fi spirtu ta' lealtà u solidarjetà 
reċiproka u għandhom joqogħdu lura minn 
kwalunkwe azzjoni li tmur kontra l-interess 
tal-Unjoni; jissottolinja li, kif stabbilit fit-
Trattat, il-Kunsill Affarijiet Barranin tal-
UE huwa l-forum fejn il-ministri nazzjonali 
jippreżentaw il-fehmiet tagħhom u qablu 
dwar politiki, u li, ladarba jkun hemm qbil 
dwar il-politika, l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw bis-sħiħ lill-VP/RGħ fl-
eżekuzzjoni ta' din il-politika, inkluż fl-
isforzi diplomatiċi tagħhom stess;
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