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MT Magħquda fid-diversità MT

16.6.2020 A9-0117/2

Emenda 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

8a. Jitlob li jiġi żgurat li jinżammu d-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-
UE li jgħixu fir-Renju Unit u taċ-ċittadini 
tar-Renju Unit li jgħixu fl-UE, kif ukoll li 
jkun hemm impenn f'dan is-sens, jiġifieri: 
id-dritt ta' residenza, id-dritt għal 
trattament indaqs, id-dritt ta' aċċess għall-
kura tas-saħħa u għall-edukazzjoni 
permezz tas-servizzi pubbliċi, id-dritt 
għar-riunifikazzjoni tal-familja, id-dritt 
għall-mobilità, id-drittijiet għall-vot u 
għall-eliġibbiltà fl-elezzjonijiet lokali, il-
portabbiltà tal-benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali u d-dritt għar-rikonoxximent 
reċiproku tal-kwalifiki akkademiċi u 
professjonali; jistieden liż-żewġ partijiet 
jistabbilixxu mekkaniżmi għall-
monitoraġġ tal-bidliet u tad-diffikultajiet 
li jistgħu jgħaddu minnhom iċ-ċittadini 
tal-Istati Membri tal-UE li jgħixu fir-
Renju Unit u ċ-ċittadini Brittaniċi li 
jgħixu fl-UE, bil-għan li jiġu identifikati 
s-sitwazzjonijiet ta' inċertezza tad-dritt u li 
dawn jiġu solvuti;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Emenda 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 36a (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

36a. Jistieden lill-Unjoni Ewropea 
tistudja l-impatt tal-ġeneri fuq il-ftehim 
kummerċjali futur bejn ir-Renju Unit u l-
UE; jitlob li jiddaħħlu klawżoli effikaċi u 
mekkaniżmu ta' sanzjonijiet biex tinkiseb 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jiġu 
ggarantiti d-drittijiet u l-emanċipazzjoni 
tan-nisa; jitlob il-promozzjoni tal-prinċipji 
tal-istandards rikonoxxuti fuq livell 
internazzjonali, tal-Ftehimiet 
internazzjonali u tal-Konvenzjonijiet tan-
NU, speċjalment il-Konvenzjoni ta' 
Istanbul, u l-impenji dwar id-drittijiet tal-
bniet u tan-nisa, l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, l-integrazzjoni tal-kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
emanċipazzjoni tan-nisa f'dawn il-
ftehimiet, abbażi tad-Dikjarazzjoni u l-
Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, l-
SDGs, is-CEDAW u l-Konvenzjonijiet 
fundamentali tal-ILO; jistieden lill-UE u 
lir-Renju Unit jinkludu l-impatt fuq il-
ġeneri tal-politika kummerċjali tal-UE u 
tal-ftehim futur bejn ir-Renju Unit u l-UE 
fil-valutazzjonijiet tal-impatt ex ante u 
ex post u jiżguraw li l-ftehimiet 
kummerċjali ma jaggravawx l-
inugwaljanzi eżistenti jew joħolqu 
inugwaljanzi ġodda;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Emenda 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 148

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

148. Ifakkar li kemm l-UE kif ukoll ir-
Renju Unit jikkondividu prinċipji, valuri u 
interessi; jisħaq li huwa fl-interess taż-
żewġ naħat li tinżamm kooperazzjoni 
ambizzjuża, mill-qrib u dejjiema li 
tirrispetta l-awtonomija tal-UE fil-forma ta' 
qafas komuni dwar il-politika estera u ta' 
sigurtà bbażata fuq l-Artikolu 21 tat-TUE u 
li tqis il-Karta tan-NU u n-NATO fl-oqsma 
li ġejjin:

(a) il-promozzjoni tal-paċi;

(b) approċċ kondiviż lejn sfidi 
ta' sigurtà komuni, u stabbiltà 
globali inkluż fil-viċinat Ewropew; 

(c) il-promozzjoni ta' ordni 
internazzjonali bbażat fuq ir-regoli; 

(d) il-konsolidazzjoni tad-
demokrazija u l-istat tad-dritt;

(e) il-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet 
fundamentali;

(f) il-promozzjoni tal-
prosperità globali, l-iżvilupp 
sostenibbli, il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u l-mitigazzjoni tat-telf 
tal-bijodiversità;

148. Ifakkar li kemm l-UE kif ukoll ir-
Renju Unit jikkondividu prinċipji, valuri u 
interessi; jisħaq li huwa fl-interess taż-
żewġ naħat li tinżamm kooperazzjoni 
ambizzjuża, mill-qrib u dejjiema li 
tirrispetta l-awtonomija tal-UE fil-forma ta' 
qafas komuni dwar il-politika estera u ta' 
sigurtà bbażata fuq l-Artikolu 21 tat-TUE u 
li tqis il-Karta tan-NU fl-oqsma li ġejjin:

(a) il-promozzjoni tad-
demokrazija u tal-paċi;

(b) approċċ kondiviż lejn sfidi 
komuni fil-qasam tas-sigurtà tal-
bniedem, u stabbiltà globali inkluż 
fil-viċinat Ewropew; 

(c) il-promozzjoni ta' ordni 
internazzjonali bbażat fuq ir-regoli; 

(d) il-konsolidazzjoni tad-
demokrazija u l-istat tad-dritt;

(e) il-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet 
fundamentali;

(f) il-promozzjoni tal-
prosperità globali, l-iżvilupp 
sostenibbli, il-ġlieda kontra t-tibdil 
fil-klima u l-mitigazzjoni tat-telf 
tal-bijodiversità;

(g) il-ksib tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u intersezzjonali, kif ukoll 
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il-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa 
u tal-persuni LGBTQI+;
(h) id-diżarm u n-
nonproliferazzjoni;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Emenda 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 149a (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

149a. Jirrikonoxxi li l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri hija rekwiżit preliminari għall-
ġestjoni effiċjenti tal-isfidi marbuta mal-
klima; ifakkar li parteċipazzjoni 
sinifikattiva u ndaqs tan-nisa fl-organi 
deċiżjonali u fil-politiki u fl-azzjonijiet tal-
UE, nazzjonali u lokali dwar il-klima hija 
vitali biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi 
fit-tul fil-qafas tal-ftehim futur bejn ir-
Renju Unit u l-UE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Emenda 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 152

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

152. Jistieden kemm lill-UE kif ukoll lir-
Renju Unit isaħħu l-paċi u l-istabbiltà 
internazzjonali inkluż billi jiżviluppaw 
strateġiji konġunti biex jissaħħu l-isforzi 
tan-NU għaż-żamma tal-paċi; jistieden liż-
żewġ partijiet jippromwovu l-kultura tal-
paċi u d-djalogu bħala mezz għall-
prevenzjoni tal-kunflitti, il-ġestjoni tal-
kunflitti u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, id-
drittijiet tan-nisa u tal-ġeneru; jappoġġa t-
tkomplija tal-kooperazzjoni eżistenti 
f'dawk l-oqsma; jitlob li jkun hemm 
kooperazzjoni preferenzjali sistematika fl-
operazzjonijiet għaż-żamma tal-paċi; 
jappella għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-
UE u r-Renju Unit dwar kwistjonijiet 
marbuta mal-iżvilupp demokratiku, il-
proċessi ta' riforma u l-prattiki parlamentari 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, inkluża l-
osservazzjoni elettorali;

152. Jistieden kemm lill-UE kif ukoll lir-
Renju Unit isaħħu l-paċi u l-istabbiltà 
internazzjonali inkluż billi jiżviluppaw 
strateġiji konġunti biex jissaħħu l-isforzi 
tan-NU għaż-żamma tal-paċi; jistieden liż-
żewġ partijiet jippromwovu l-kultura tal-
paċi u d-djalogu bħala prijorità u elementi 
prinċipali tal-istrateġija għall-prevenzjoni 
tal-kunflitti, il-ġestjoni tal-kunflitti u r-
riżoluzzjoni tal-kunflitti, id-drittijiet tan-
nisa u tal-ġeneru; jappoġġa t-tkomplija tal-
kooperazzjoni eżistenti f'dawk l-oqsma; 
jitlob li jkun hemm kooperazzjoni 
preferenzjali sistematika fl-operazzjonijiet 
għaż-żamma tal-paċi; jistieden lill-UE u 
lir-Renju Unit jieħdu rwol attiv fir-
riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti ewlenin 
fid-dinja tal-lum, filwaqt li jagħtu spinta 
lil mekkaniżmu internazzjonali għar-
riżoluzzjoni tal-kunflitti permezz tad-
djalogu, f'konformità sħiħa mar-
riżoluzzjoni 1325 tan-Nazzjonijiet Uniti; 
jisħaq fuq il-fatt li għandu jiġi promoss 
appoġġ politiku u finanzjarju bbażat fuq 
il-medjazzjoni kostruttiva u r-riżoluzzjoni 
paċifika u demokratika tal-kunflitti; 
jemmen li ma għandu jingħata bidu lill-
ebda missjoni li tmur kontra d-dritt 
internazzjonali u mingħajr approvazzjoni 
demokratika; iqis li l-konsultazzjonijiet 
fil-parlamenti nazzjonali dwar il-
finanzjament u l-parteċipazzjoni fl-
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operazzjonijiet internazzjonali u Ewropej 
għandhom dejjem jitmexxew fir-rispett 
tad-dritt internazzjonali u bl-
awtorizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti; 
jappella għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-
UE u r-Renju Unit dwar kwistjonijiet 
marbuta mal-iżvilupp demokratiku, il-
proċessi ta' riforma u l-prattiki parlamentari 
demokratiċi f'pajjiżi terzi, inkluża l-
osservazzjoni elettorali;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Emenda 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 153

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

153. Jiddikjara l-interess b'saħħtu tal-
UE f'tali sħubija tal-affarijiet barranin u 
tas-sigurtà, fid-dawl tal-benefiċċji 
reċiproċi li jirriżultaw mis-siġġu 
permanenti tar-Renju Unit u ta' Franza 
fil-Kunsill tas-Sigurtà, is-servizz 
diplomatiku effiċjenti ħafna tar-Renju 
Unit u tal-membri tal-UE, u l-fatt li r-
Renju Unit għandu l-aktar forzi armati 
b'saħħithom fl-Ewropa;

imħassar

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Emenda 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023 (INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 156

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

156. Jisħaq fuq il-fatt li huwa fl-
interess reċiproku tal-UE u tar-Renju 
Unit, amplifikat mill-prossimità 
ġeografika tagħhom, li jikkooperaw fl-
iżvilupp ta' kapaċitajiet tad-difiża effikaċi 
u tassew interoperabbli, anki fi ħdan l-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża, li magħha 
għandu jiġi konkluż arranġament 
amministrattiv, u jkomplu s-sħubijiet ta' 
valur kbir fi ħdan il-programmi tan-
NATO u tal-UE fil-qasam tad-difiża u tas-
sigurtà esterna, Galileo, il-programmi 
marbuta maċ-ċibersigurtà u l-ġlieda 
kontra kampanji ta' diżinformazzjoni u 
ċiberattakki mmirati, kif uriet il-
pandemija attwali tal-COVID-19; ifakkar 
li, fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-
Servizz Pubbliku Regolat ta' Galileo, 
ftehim speċifiku huwa kemm possibbli kif 
ukoll meħtieġ; jinnota wkoll li, fir-
rigward tal-Fond Ewropew għad-Difiża li 
jmiss, ir-Renju Unit jista' jiġi assoċjat 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti għall-
pajjiżi terzi; jistieden kemm lill-UE kif 
ukoll lir-Renju Unit jiżviluppaw approċċ 
konġunt għall-istandardizzazzjoni tat-
teknoloġija tad-difiża;

imħassar

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Emenda 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 158

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

158. Ifakkar li numru ta' miżuri 
restrittivi (reġimi ta' sanzjonijiet) 
attwalment huma fis-seħħ fir-Renju Unit 
skont il-leġiżlazzjoni tal-UE; jirrikonoxxi 
l-użu effikaċi tas-sanzjonijiet għad-
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, u l-
istat tad-dritt f'konformità mal-Karta tan-
NU; jissottolinja l-fatt li r-Renju Unit 
xorta jkun marbut japplika r-reġimi ta' 
sanzjonijiet tan-NU wara l-ħruġ tiegħu u 
jappella lir-Renju Unit ikompli jallinja l-
politika tiegħu dwar is-sanzjonijiet mal-
UE; u jitlob il-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' 
koordinament adegwat għas-sanzjonijiet 
bejn iż-żewġ partijiet, u kooperazzjoni 
mill-qrib dwar is-sanzjonijiet fil-fora 
globali, bil-għan li jimmassimizza l-impatt 
tagħhom u jiżgura konverġenza u l-fatt li 
l-interessi reċiproċi jkunu segwiti u 
ssodisfati fil-promozzjoni tal-valuri 
komuni;

imħassar

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Emenda 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 158a (ġdid)

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

158a. Jisħaq fuq l-importanza tal-
ġustizzja u tas-solidarjetà globali; 
jistieden lill-UE u lir-Renju Unit itemmu 
minnufih is-sanzjonijiet u l-imblokki 
ekonomiċi applikati fil-konfront ta' pajjiżi 
terzi, sabiex jiġu ffaċilitati l-isforzi 
tagħhom biex jassistu lill-popolazzjonijiet 
tagħhom u jindirizzaw il-kriżi tas-saħħa u 
ekonomika li tirriżulta mill-pandemija tal-
COVID-19;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Emenda 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni
Paragrafu 159

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda

159. Iħeġġeġ lir-Renju Unit 
jipparteċipa fl-aġenziji rilevanti tal-UE u 
jieħu rwol prominenti fl-operazzjonijiet 
ta' ġestjoni tal-kriżijiet immexxija mill-UE 
u fil-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-
PSDK, inkluż f'missjonijiet umanitarji u 
ta' salvataġġ, fil-prevenzjoni tal-kunflitti u 
fiż-żamma tal-paċi, fil-konsulenza u l-
assistenza militari u fl-istabbilizzazzjoni 
ta' wara l-kunflitti kif ukoll fi proġetti fl-
ambitu tal-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti (PESCO), fejn ikun mistieden 
jipparteċipa, u jisħaq li tali 
parteċipazzjoni għandha tkun soġġetta 
għal kundizzjonijiet stretti li jirrispettaw l-
awtonomija tal-UE fit-teħid tad-
deċiżjonijiet kif ukoll is-sovranità tar-
Renju Unit, il-prinċipju ta' drittijiet u 
obbligi bbilanċjati u abbażi ta' reċiproċità 
effettiva, inkluża kontribuzzjoni 
finanzjarja ġusta u xierqa; jistieden lill-
Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna jinformaw b'mod regolari 
lill-Parlament dwar il-proċess tad-djalogu 
politiku mar-Renju Unit u dwar l-aspetti 
ewlenin tal-iskambji ta' informazzjoni 
dwar il-PSDK u l-ġestjoni tal-kriżijiet;

imħassar

Or. en


