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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Itenni li l-Artikolu 132 tal-Ftehim 
dwar il-Ħruġ jipprevedi l-possibbiltà li l-
Kumitat Konġunt jadotta deċiżjoni li 
testendi l-perjodu ta' tranżizzjoni lil hinn 
mill-31 ta' Diċembru 2020;

17. Itenni li l-Artikolu 132 tal-Ftehim 
dwar il-Ħruġ jipprevedi l-possibbiltà li l-
Kumitat Konġunt jadotta sat-
30 ta' Ġunju 2020 deċiżjoni li testendi l-
perjodu ta' tranżizzjoni lil hinn mill-
31 ta' Diċembru 2020; jirrikonoxxi d-
deċiżjoni tar-Renju Unit, wara l-laqgħa 
tal-Kumitat Konġunt tat-
12 ta' Ġunju 2020, li ma jikkunsidrax 
estensjoni tal-perjodu ta' tranżizzjoni; 
jissottolinja li l-UE għadha miftuħa għal 
tali estensjoni;
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20. Ifakkar li l-Ftehim dwar il-Ħruġ 
jipprevedi l-protezzjoni reċiproka għaċ-
ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, inkluż 
għall-membri tal-familji tagħhom, li 
għandhom jingħataw l-informazzjoni 
neċessarja kollha fir-rigward ta' 
drittijiethom u tal-proċeduri li għandhom 
isegwu sabiex ikomplu jgħixu, jaħdmu u 
jivvjaġġaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom 
u lejh; ifakkar li ċ-ċittadini milquta mill-
ħruġ tar-Renju Unit jiddependu minn 
informazzjoni puntwali u affidabbli dwar 
id-drittijiet u l-istatus tagħhom u jħeġġeġ 
kemm lill-Istati Membri kif ukoll lir-Renju 
Unit jagħtu prijorità lil din il-kwistjoni.

20. Ifakkar li l-Ftehim dwar il-Ħruġ 
jipprevedi l-protezzjoni reċiproka għaċ-
ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, inkluż 
għall-membri tal-familji tagħhom, li 
għandhom jingħataw l-informazzjoni 
neċessarja kollha fir-rigward ta' 
drittijiethom u tal-proċeduri li għandhom 
isegwu sabiex ikomplu jgħixu, jaħdmu u 
jivvjaġġaw fil-pajjiż ta' residenza tagħhom 
u lejh; ifakkar li ċ-ċittadini milquta mill-
ħruġ tar-Renju Unit jiddependu minn 
informazzjoni puntwali u affidabbli dwar 
id-drittijiet u l-istatus tagħhom u jħeġġeġ 
kemm lill-Istati Membri kif ukoll lir-Renju 
Unit jagħtu prijorità lil din il-kwistjoni; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw u 
jipproteġu bis-sħiħ id-drittijiet taċ-
ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-UE 
skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ u 
jagħtuhom l-informazzjoni kollha li 
jeħtieġu u ċertezza tad-dritt dwar is-
sitwazzjoni u d-drittijiet tagħhom, inkluż 
fil-każ li jkunu qed jimplimentaw skema 
ta' residenza kostituttiva jew dikjaratorja;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi l-UE u r-Renju Unit, fid-
Dikjarazzjoni Politika, qablu li jiltaqgħu 
f'livell għoli f'Ġunju 2020 biex jevalwaw 
il-progress, bil-għan li jaqblu dwar azzjoni 
biex jimxu 'l quddiem fin-negozjati dwar 
ir-relazzjoni futura tagħhom;

J. billi l-UE u r-Renju Unit, fid-
Dikjarazzjoni Politika, qablu li jiltaqgħu 
f'livell għoli f'Ġunju 2020 biex jevalwaw 
il-progress, bil-għan li jaqblu dwar azzjoni 
biex jimxu 'l quddiem fin-negozjati dwar 
ir-relazzjoni futura tagħhom; billi, fi tmiem 
il-Laqgħa ta' Livell Għoli tat-
15 ta' Ġunju 2020, iż-żewġ partijiet ħarġu 
dikjarazzjoni konġunta li fiha nnotaw, 
inter alia, li kien hemm bżonn momentum 
ġdid;
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