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 20a. Jirrikonoxxi r-rwol importanti li 
għandu l-Mali għall-istabbiltà tas-Saħel u 
jikkondividi t-tħassib profond tal-
ECOWAS rigward il-kolp ta' stat f'Mali 
fit-18 ta' Awwissu; jissottolinja li l-
kooperazzjoni kontinwa mal-komunità 
internazzjonali u l-appoġġ mingħandha, 
b'mod partikolari l-UE u n-NU, jistgħu 
biss isiru b'suċċess jekk jittieħdu għadd 
ta' passi importanti, prinċipalment l-
istabbiliment ta' sistema elettorali 
mħejjija tajjeb, vijabbli, trasparenti u 
dejjiema li tiżgura elezzjonijiet kredibbli, 
ħielsa u ġusti u kondizzjonijiet ekwivalenti 
ta' kompetizzjoni ġenwini għall-partiti 
politiċi; japprova l-bżonn ta' gvern 
tranżitorju inklużiv, li għandu jinkludi l-
gruppi politiċi u soċjali kollha u jfittex li 
jissalvagwardja d-drittijiet u l-libertajiet 
kostituzzjonali ta' kull ċittadin, filwaqt li 
qatt ma jinsa l-isfidi urġenti tal-lum għas-
soċjetà, għas-sigurtà u għall-ekonomija li 
jeħtieġu azzjoni urġenti biex jirreaġixxu 
għat-talbiet leġittimi tal-poplu għal 
djalogu inklużiv u kostruttiv dwar il-
perkors futur ta' pajjiżhom; jappoġġja l-
isforzi tas-SEAE biex jgħin tinstab 
soluzzjoni paċifika u demokratika li fl-
aħħar mill-aħħar tirritorna l-istabbiltà 
dejjiema u l-fiduċja taċ-ċittadini tal-Mali 
fl-istituzzjonijiet u fl-amministrazzjoni 
pubblika tagħhom, li għandha tkun 
verament inklużiva, ħielsa mill-
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korruzzjoni u taqdi liċ-ċittadini kollha fl-
aspirazzjonijiet tagħhom għall-prosperità, 
il-paċi, l-iżvilupp, l-istabbiltà u s-
sikurezza;

Or. en



AM\1212855MT.docx PE655.439v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

9.9.2020 A9-0129/2

Emenda 2
Javier Nart, Željana Zovko, Roberta Metsola

Rapport A9-0129/2020
Javier Nart
Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-
Qarn tal-Afrika
(2020/2002(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Jisħaq li l-koordinazzjoni mal-
pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq hija meħtieġa kif 
inhu kontribut effettiv għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni fil-Libja sabiex jiġi evitat 
li l-pajjiż isir hotspot għat-tixrid tal-
ġiħadiżmu, tat-terroriżmu, tal-gruppi 
kriminali u armati, tal-armi u tat-traffikar 
tal-bnedmin; iħeġġeġ, għaldaqstant, it-
taħdidiet ta' paċi 5+5 u jistieden lill-pajjiżi 
kollha jirrispettaw l-ispirtu tal-Konferenza 
ta' Berlin;

32. Jisħaq li l-koordinazzjoni mal-
pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq hija meħtieġa kif 
inhu kontribut effettiv għall-paċi u r-
rikonċiljazzjoni fil-Libja sabiex jiġi evitat 
li l-pajjiż isir hotspot għat-tixrid tal-
ġiħadiżmu, tat-terroriżmu, tal-gruppi 
kriminali u armati, tal-armi u tat-traffikar 
tal-bnedmin; iħeġġeġ, għaldaqstant, it-
taħdidiet ta' paċi 5+5 u jistieden lill-pajjiżi 
kollha jirrispettaw l-ispirtu tal-Konferenza 
ta' Berlin; jesprimi t-tama li s-sinjali 
reċenti għal waqfien mill-ġlied u paċi fil-
Libja jimmaterjalizzaw; jilqa', f'dan ir-
rigward, l-inizjattivi reċenti tas-SEAE u 
tal-VP/RGħ, b'mod partikolari ż-żjara 
tiegħu fil-Libja fl-1 ta' Settembru, u 
jissottolinja li l-UE għandu jkollha rwol 
ewlieni fil-proċess ta' medjazzjoni;
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