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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 1a. Jisħaq li s-Sħubija tal-Lvant tal-
UE u l-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni mal-
pajjiżi parteċipanti għandu jkollhom l-
għan li jrawmu d-djalogu u jippromwovu 
kooperazzjoni ta’ benefiċċju reċiproku 
ma’ dawn il-pajjiżi li għandhom ukoll 
rabtiet b’saħħithom mal-Federazzjoni 
Russa; jenfasizza li t-tensjonijiet li 
għaddejjin fil-Georgia u f’pajjiżi oħra tas-
Sħubija tal-Lvant jistgħu jiġu solvuti biss 
permezz ta’ djalogu inklużiv li jqis il-
partijiet kollha; jiddispjaċih, għalhekk, li 
l-FA ġie strumentalizzat sabiex jipprovoka 
konfrontazzjoni bejn il-Georgia u l-ġirien 
tagħha għad-detriment tal-paċi u l-
istabbiltà fil-fruntiera tal-Lvant tal-UE;
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2. Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għas-
sovranità u l-integrità territorjali tal-
Georgia fi ħdan il-fruntieri tagħha 
rikonoxxuti internazzjonalment u jafferma 
mill-ġdid l-impenn tiegħu li jkompli 
jikkontribwixxi għar-riżoluzzjoni paċifika 
tal-kunflitt bejn ir-Russja u l-Georgia, 
inkluż permezz tar-Rappreżentant Speċjali 
tal-UE għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-
kriżi fil-Georgia, il-kopresidenza tad-
Diskussjonijiet Internazzjonali ta' Ġinevra, 
l-attivitajiet tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-
UE (EUMM) u l-politika ta' 
nonrikonoxximent u impenn; jikkundanna 
bil-qawwa l-okkupazzjoni illegali tar-
reġjuni Georgjani tal-Abkażja u 
Tskhinvali/l-Ossezja tan-Nofsinhar mill-
Federazzjoni Russa u l-installazzjoni 
illegali li għadha għaddejja ta' ħitan tal-
barbed wire u ostakli artifiċjali oħra 
("frunterizzazzjoni") tul il-Linja ta' 
Demarkazzjoni Amministrattiva minn 
atturi tas-sigurtà Russi u de facto tal-
Ossezja tan-Nofsinhar u jenfasizza li dan 
il-ksur tad-dritt internazzjonali jeħtieġ li 
jitwaqqaf; jesiġi li l-awtoritajiet de facto fl-
Abkażja u r-reġjun ta' Tskhinvali/l-Ossezja 
tan-Nofsinhar jerġgħu jiftħu l-punti ta' 
qsim magħluqa mingħajr dewmien u jieqfu 
milli jillimitaw il-libertà tal-moviment 
f'dawk ir-reġjuni; jistieden lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
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l-attivitajiet tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-
UE (EUMM) u l-politika ta' 
nonrikonoxximent u impenn; jikkundanna 
bil-qawwa l-okkupazzjoni illegali tar-
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Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà u lill-Istati Membri 
jiddenunzjaw dan il-proċess; jenfasizza li l-
FA jkopri t-territorju kollu tal-Georgia, 
inklużi r-reġjuni okkupati tagħha, u għandu 
l-għan li jkun ta' benefiċċju għall-
popolazzjoni kollha; jistieden lill-
Federazzjoni Russa tissodisfa l-obbligi 
tagħha skont il-ftehim ta' waqfien mill-
ġlied li kien medjat mill-UE fit-
12 ta' Awwissu 2008, b'mod partikolari 
biex tirtira l-forzi militari kollha tagħha 
mit-territorji okkupati tal-Georgia u 
tippermetti aċċess bla xkiel għall-EUMM 
għat-territorju kollu tal-Georgia; jistieden 
lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE), f'dan ir-rigward, jikkomunika 
b'mod ċar id-dispożizzjonijiet li għadhom 
ma ġewx issodisfati mill-Federazzjoni 
Russa; jitlob lill-Kummissjoni u lis-SEAE 
jsaħħu l-isforzi tagħhom biex isolvu l-
kunflitt b'mod paċifiku billi jużaw l-
istrumenti diplomatiċi kollha, inkluż 
permezz tal-EUMM u r-Rappreżentant 
Speċjali tal-UE għall-Kawkasu tan-
Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia, u biex 
ikomplu jappoġġaw l-inizjattiva tal-
Parlament Georgjan "Pass lejn Futur 
Aħjar" u jrawmu miżuri ta' kuntatt bejn il-
persuni u għall-bini tal-fiduċja; jilqa' l-
isforzi tal-Georgia biex tippromwovi 
relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
kooperazzjoni kostruttiva fost il-pajjiżi tal-
Kawkasu tan-Nofsinhar;
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isforzi tal-Georgia biex tippromwovi 
relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
kooperazzjoni kostruttiva fost il-pajjiżi tal-
Kawkasu tan-Nofsinhar;

Or. en


