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22. Jikkundanna l-ġlieda għall-armi 
dejjem akbar fid-dinja; ifakkar fl-
ambizzjoni tal-UE li ssir attur globali favur 
il-paċi; għalhekk jistieden lill-UE twettaq 
rwol attiv fl-oqsma tan-nonproliferazzjoni 
tal-armi u d-diżarm globali; jilqa' 
pożittivament il-fatt li l-aġġornament tal-
Pożizzjoni Komuni jikkunsidra l-iżviluppi 
rilevanti f'dan ir-rigward, bħall-adozzjoni 
tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi 
(ATT), li l-Istati Membri kollha partijiet 
tiegħu; jilqa' pożittivament l-attivitajiet tal-
UE li għandhom l-għan li jappoġġaw l-
universalizzazzjoni tal-ATT, b'mod 
partikolari l-assistenza lil pajjiżi terzi fit-
titjib u l-implimentazzjoni ta' sistemi 
effettivi ta' kontroll tal-armi f'konformità 
mal-Pożizzjoni Komuni; jistieden lill-
pajjiżi esportaturi tal-armi ewlenin, bħalma 
huma l-Istati Uniti, iċ-Ċina u r-Russja, biex 
jiffirmaw u jirratifikaw l-ATT;

22. Jinsab imħasseb dwar it-tellieqa 
tal-armi dejjem akbar fid-dinja; ifakkar fl-
ambizzjoni tal-UE li ssir attur globali favur 
il-paċi; għalhekk jistieden lill-UE twettaq 
rwol attiv fl-oqsma tan-nonproliferazzjoni 
tal-armi u d-diżarm globali; jilqa' 
pożittivament il-fatt li l-aġġornament tal-
Pożizzjoni Komuni jikkunsidra l-iżviluppi 
rilevanti f'dan ir-rigward, bħall-adozzjoni 
tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi 
(TKA), li l-Istati Membri kollha partijiet 
tiegħu; jilqa' pożittivament l-attivitajiet tal-
UE li għandhom l-għan li jappoġġaw l-
universalizzazzjoni tat-TKA, b'mod 
partikolari l-assistenza lil pajjiżi terzi fit-
titjib u l-implimentazzjoni ta' sistemi 
effettivi ta' kontroll tal-armi f'konformità 
mal-Pożizzjoni Komuni; jistieden lill-
pajjiżi esportaturi tal-armi ewlenin, bħalma 
huma l-Istati Uniti, iċ-Ċina u r-Russja, biex 
jiffirmaw u jirratifikaw it-TKA;
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53. Jitlob li jittieħdu passi biex 
jinħoloq mekkaniżmu ta' sanzjonijiet tal-
UE għall-Istati Membri li jiksru l-
Pożizzjoni Komuni;

imħassar
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