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MT Magħquda fid-diversità MT

9.6.2020 A9-0112/1

Emenda 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt g

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(g) iżommu approċċ ibbilanċjat bejn 
differenzjazzjoni ad hoc fi ħdan is-SL u l-
inklużjoni, il-koerenza u l-konsistenza tal-
qafas multilaterali, li jibqa' punt ta' 
riferiment għall-pajjiżi kollha tas-SL; 
jevitaw li jaqsmu s-SL skont l-
ambizzjonijiet differenti tal-pajjiżi fil-
konfront tal-UE; iqiesu li l-portata u l-
profondità tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-
pajjiżi tas-SL għandhom ikunu 
ddeterminati mill-ambizzjonijiet tal-
partijiet, kif ukoll mill-implimentazzjoni 
tagħhom tar-riformi; jirrikonoxxu li l-
Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni/d-DCFTAs 
iffirmati mal-Georgia, mar-Repubblika 
tal-Moldova u mal-Ukrajna jixhdu 
approċċ differenzjat u għandhom iwasslu 
għal aktar tisħiħ tal-formati u tal-pjanijiet 
direzzjonali tar-relazzjonijiet bilaterali fuq 
il-bażi tal-prinċipju ta' "aktar għal 
aktar";

(g) iżommu approċċ ibbilanċjat bejn 
differenzjazzjoni ad hoc fi ħdan is-SL u l-
inklużjoni, il-koerenza u l-konsistenza tal-
qafas multilaterali, li jibqa' punt ta' 
riferiment għall-pajjiżi kollha tas-SL; 
jevitaw li jaqsmu s-SL skont l-
ambizzjonijiet differenti tal-pajjiżi fil-
konfront tal-UE; iqiesu li l-portata u l-
profondità tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-
pajjiżi tas-SL għandhom ikunu 
ddeterminati mill-ambizzjonijiet tal-
partijiet, kif ukoll mill-implimentazzjoni 
tagħhom tar-riformi;
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9.6.2020 A9-0112/2

Emenda 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt bt

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(b t) iqisu t-talbiet li saru mill-Gvern 
tal-Ukrajna għal forza internazzjonali 
għaż-żamma tal-paċi estiża li tkun 
stazzjonata tul il-fruntiera bejn l-Ukrajna 
u r-Russja u fid-distretti ta' Luhansk u 
Donetsk; ladarba s-sitwazzjoni tkun 
tippermetti u bħala parti mill-
implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehimiet ta' 
Minsk, għandha tiġi offruta missjoni tal-
PSDK immexxija mill-UE biex tintbagħat 
lill-partijiet fil-kunflitt, ħalli tgħin 
f'kompiti bħat-tneħħija tal-mini u t-
tħejjijiet għall-elezzjonijiet lokali u tiżgura 
l-aċċess liberu għall-organizzazzjonijiet 
ta' għajnuna umanitarja;

(b t) iqisu l-fatt li l-Ftehimiet ta' Minsk 
għadhom ma ġewx rispettati;
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MT Magħquda fid-diversità MT

9.6.2020 A9-0112/3

Emenda 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt h

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(h) fid-dawl ta' approċċ ad hoc, 
jikkunsidraw il-possibbiltà li joħolqu, 
għat-tliet pajjiżi assoċjati, strateġija ta' 
kooperazzjoni msaħħa, li tkun tista' 
tistabbilixxi programm ta' appoġġ għal 
riformi u investimenti f'oqsma bħat-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet, it-trasport, l-
infrastrutturi, il-konnettività, l-enerġija, 
il-ġustizzja u l-ekonomija diġitali, u li 
f'fażi aktar tard tkun tista' tipprevedi 
estensjoni għall-pajjiżi tas-SL l-oħra fuq 
il-bażi ta' valutazzjonijiet individwali tal-
impenji ta' riforma tal-UE u tal-progress 
li jkun sar, b'kont meħud tal-bżonn li tiġi 
sostnuta l-koerenza tas-SL u 
konformement mal-prinċipju ta' 
inklużjoni; dan id-djalogu jkun jista' 
jinkludi laqgħat fil-marġini tal-Kunsill 
Ewropew mal-mexxejja tal-pajjiżi 
assoċjati fuq bażi strutturata, u 
parteċipazzjoni regolari tar-
rappreżentanti tagħhom fil-laqgħat tal-
gruppi ta' ħidma u tal-kumitati tal-Kunsill 
Ewropew;

imħassar
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9.6.2020 A9-0112/4

Emenda 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa D

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

D. billi t-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn 
l-UE u l-pajjiżi tas-SL mhuwiex proċess 
lineari u kooperazzjoni vera u proprja 
tista' tinkiseb u tinżamm biss jekk il-valuri 
u l-prinċipji fundamentali Ewropej jiġu 
rispettati matul il-proċess kostituzzjonali u 
leġiżlattiv u jekk il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, il-kriminalità organizzata, il-
ħasil tal-flus, l-istrutturi oligarkiċi u n-
nepotiżmu tiġi garantita; jisħaq, 
madankollu, fuq il-fatt li, f'każijiet gravi 
ta' rigress, il-kooperazzjoni tista' tiġi 
revokata;

D. billi d-diffikultajiet li magħhom 
qegħdin jiltaqgħu l-pajjiżi kollha tas-SL 
biex jilħqu l-objettivi tal-UE juru l-limiti 
tas-sħubija stess, b'mod partikolari f'dik li 
hija l-implimentazzjoni ta' strateġija 
effikaċi fil-konfront tas-sitt pajjiżi li 
mhumiex ġeografikament ġirien u huma 
differenti mil-lat ekonomiku, soċjali, 
storiku u kulturali;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Emenda 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa G

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

G. billi minn mindu nħolqot is-SL, il-
pajjiżi sħab urew ritmu differenti ta' 
riformi politiċi u ekonomiċi, minħabba 
fatturi kemm interni kif ukoll esterni, u 
għadhom ma waslux f'punt li fih dawn ir-
riformi jkunu irreversibbli;

G. billi minn mindu nħolqot is-SL, il-
pajjiżi sħab urew instabbiltà ekonomika u 
finanzjarja u, għall-UE, ir-relazzjoni mas-
SL involviet għadd ta' diffikultajiet u 
riskji marbuta mal-istruttura statali fraġli 
ta' dawk il-pajjiżi, pereżempju l-
korruzzjoni, it-traffikar illegali, it-
terroriżmu u l-kunflitti etnikoterritorjali;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Emenda 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Premessa N

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

N. billi l-prosperità u s-sigurtà tal-
Ewropa huma marbuta b'mod strett mas-
sitwazzjoni tal-pajjiżi ġirien, u tal-pajjiżi 
tas-SL b'mod partikolari; billi s-Sħubija 
tal-Lvant issegwi l-għanijiet komuni ta' 
relazzjonijiet ta' bon viċinat u 
kooperazzjoni reġjonali, u r-reviżjoni tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat għandha 
trawwem u ssaħħaħ il-kapaċitajiet biex 
tirriżolvi t-tilwim bilaterali u tistinka favur 
ir-rikonċiljazzjoni bejn is-soċjetajiet fil-
viċinat tal-Lvant;

N. billi l-prosperità u s-sigurtà tal-
Ewropa huma marbuta b'mod strett mas-
sitwazzjoni tal-pajjiżi ġirien, u tal-pajjiżi 
tas-SL b'mod partikolari; billi l-azzjoni 
Ewropea, fid-dawl tal-politika barranija 
naturalment limitata u frammentarja tal-
UE, minħabba l-assenza ta' "interess 
Ewropew" f'dan il-qasam, qatt ma kienet 
kapaċi tirriżolvi jew tipprevjeni t-theddid 
għas-sigurtà fiż-żona, iżda spiss serviet, 
bis-saħħa tal-influwenza ekonomika, 
bħala mezz biex tikseb vantaġġi politiċi, u 
bħala strument kemm biex teżerċita 
pressjoni kif ukoll fil-ġlieda ġeopolitika 
mal-potenzi l-oħra mhux tal-UE;
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9.6.2020 A9-0112/7

Emenda 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt a

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(a) jirrikonoxxu li l-pajjiżi tas-SL 
assumew dejjem aktar spiss iżjed 
responsabbiltà u sjieda fir-rigward tal-
inizjattiva tas-SL; jisħqu fuq l-importanza 
li jsir sforz favur impetu kontinwu lejn 
kooperazzjoni effikaċi, djalogu intensiv u 
sħubija stretta fi ħdan is-SL, imsaħħaħ 
permezz tal-impatt trasformatur tal-
politika tas-SL, li jsostni r-riformi li 
jiġġeneraw bidla politika, soċjali, 
ekonomika, ġuridika pożittiva fil-pajjiżi 
tas-SL, meta jitqies il-livell ta' ambizzjoni 
tagħhom fil-konfront tal-UE; jenfasizzaw 
l-isforzi tal-pajjiżi assoċjati favur 
relazzjoni dejjem aktar stretta mal-UE; 
jikkonfermaw id-dritt sovran tal-pajjiżi tas-
SL li jagħżlu liberament il-livell 
individwali ta' kooperazzjoni jew 
integrazzjoni tagħhom mal-UE u li 
jirrespinġu kwalunkwe pressjoni esterna 
fuq tali għażla;

(a) jikkonfermaw id-dritt sovran tal-
pajjiżi tas-SL li jagħżlu liberament il-livell 
individwali ta' kooperazzjoni tagħhom mal-
UE, f'konformià mal-orjentamenti 
politiċi, soċjali, ġuridiċi u ekonomiċi 
tagħhom, u li jirrespinġu kwalunkwe 
pressjoni esterna fuq tali għażla;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Emenda 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt b

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(b) jissottolinjaw li, skont l-Artikolu 49 
tat-TUE, kull Stat Ewropew jista' japplika 
sabiex isir membru tal-Unjoni dment li 
jirrispetta l-valuri ta' dinjità tal-bniedem, il-
libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-
istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, 
inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu 
parti minn minoranzi, kif imsemmi fl-
Artikolu 2 tat-TUE; jirrikonoxxu li, 
filwaqt li l-adeżjoni mhijiex prevista fil-
qafas tas-SL, il-politika tas-SL tista' 
tiffaċilita proċess ta' integrazzjoni 
gradwali fl-UE; iqisu li, għal proċess ta' 
adeżjoni eventwali, kemm l-UE kif ukoll 
il-pajjiż tas-SL ikkonċernat għandhom 
ikunu ppreparati sewwa, b'kont meħud 
tal-proċess ta' riformi futuri tal-UE u tal-
approssimazzjoni tal-pajjiż sieħeb mal-
acquis tal-UE, kif ukoll ir-rispett tiegħu 
tal-kriterji ta' adeżjoni mal-UE; jiżguraw 
li l-implimentazzjoni sħiħa tal-ftehimiet 
attwali bejn l-UE u l-pajjiżi tas-SL se 
tikkostitwixxi l-ewwel pass f'dan il-
proċess ta' integrazzjoni gradwali;

(b) jissottolinjaw li, fil-qafas tas-SL, 
mhuwiex previst proċess ta' adeżjoni 
eventwali għall-pajjiżi tas-SL; 
jirrikonoxxu li, teoretikament, skont l-
Artikolu 49 tat-TUE, kull Stat Ewropew 
jista' japplika sabiex isir membru tal-
Unjoni dment li jirrispetta l-valuri ta' 
dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-
demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt 
u d-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet 
ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 2 tat-TUE;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Emenda 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020
(2019/2209(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 1 – punt c

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

(c) jattwaw fil-pront viżjoni strateġika 
u orjentata lejn il-futur għad-deċennju li 
jmiss tal-politika tal-SL wara l-2020, bil-
għan li jiġu fornuti benefiċċji l-ewwel u 
qabel kollox liċ-ċittadini, tissaħħaħ ir-
reżiljenza, jitrawwem l-iżvilupp 
sostenibbli, jiġu żgurati riżultati 
irreversibbli u jiġi approfondit l-proċess 
ta' kooperazzjoni u integrazzjoni bejn l-
UE u s-SL, li huwa fl-interessi tal-UE 
stess fl-ambitu ekonomiku u tas-sigurtà;

(c) jagħmlu analiżi fil-fond, anki fil-
livell politiku, tal-prestazzjoni ekonomika 
u tal-implikazzjonijiet ġeopolitiċi tas-SL, 
bil-għan li jiġu żgurati li jinkisbu riżultati 
konkreti fil-kooperazzjoni bejn l-UE u s-
SL għad-deċennju li jmiss;

Or. en


