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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi permezz tal-FA/DCFTA l-UE 
u r-Repubblika tal-Moldova impenjaw 
ruħhom li jippromwovu l-assoċjazzjoni 
politika u jiksbu l-integrazzjoni 
ekonomika, u r-Repubblika tal-Moldova 
impenjat ruħha li tinkorpora l-acquis tal-
UE fil-liġijiet u fil-prattiki tagħha f'għadd 
kbir ta' oqsma; billi, bil-għan li jkunu 
sostnuti dawn l-isforzi, l-Unjoni impenjat 
ruħha biex tagħti assistenza finanzjarja u 
tal-baġit sostanzjali lir-Repubblika tal-
Moldova, bil-kundizzjoni li jkunu rispettati 
l-valuri u l-prinċipji fundamentali Ewropej, 
bħall-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-
bniedem u demokratiċi, u tkun garantita l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità 
organizzata, il-ħasil tal-flus, l-istrutturi 
oligarkiċi u n-nepotiżmu; billi l-
kooperazzjoni tista' tkun annullata f'każijiet 
gravi ta' regressjoni;

A. billi permezz tal-FA/DCFTA l-UE 
u r-Repubblika tal-Moldova impenjaw 
ruħhom li jippromwovu l-assoċjazzjoni 
politika u l-kooperazzjoni ekonomika mill-
qrib, u r-Repubblika tal-Moldova impenjat 
ruħha li tinkorpora l-acquis tal-UE fil-
liġijiet u fil-prattiki tagħha f'għadd kbir ta' 
oqsma; billi, bil-għan li jkunu sostnuti 
dawn l-isforzi, l-Unjoni impenjat ruħha 
għall-kooperazzjoni sħiħa, inkluża 
assistenza finanzjarja u tal-baġit sostanzjali 
lir-Repubblika tal-Moldova, bil-
kundizzjoni li jkunu rispettati l-valuri u l-
prinċipji fundamentali Ewropej, bħall-istat 
tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem u 
demokratiċi, u tkun garantita l-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni, il-kriminalità 
organizzata, il-ħasil tal-flus, l-istrutturi 
oligarkiċi u n-nepotiżmu; billi l-
kooperazzjoni tista' tkun annullata f'każijiet 
gravi ta' regressjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Ifakkar li l-valuri komuni li fuqhom 
inbniet l-Unjoni, jiġifieri d-demokrazija, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, 
huma wkoll il-qofol tal-assoċjazzjoni 
politika u tal-integrazzjoni ekonomika bejn 
l-Unjoni u r-Repubblika tal-Moldova; 
itenni l-impenn tal-Unjoni biex issostni l-
perkors Ewropew tar-Repubblika tal-
Moldova permezz ta' assoċjazzjoni 
politika, integrazzjoni ekonomika u r-
riformi rispettivi; josserva li l-FA/DCFTA 
jibqa' ta' importanza primarja għall-
iżvilupp tar-Repubblika tal-Moldova, 
speċjalment fiż-żminijiet eċċezzjonali ta' 
bħalissa, u jfaħħar l-impenn deċiż tas-
soċjetà u tal-awtoritajiet tar-Repubblika 
tal-Moldova f'dan il-proċess; ifakkar, 
madankollu, li jinħtieġ li jsir aktar progress 
f'termini ta' implimentazzjoni biex ikunu 
realizzati b'mod sħiħ il-potenzjal u l-
benefiċċji tiegħu, partikolarment b'enfasi 
fuq l-indipendenza tal-istituzzjonijiet 
statali, ir-reżiljenza tagħhom għall-
influwenza tal-oligarki, il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, il-ġustizzja, it-tisħiħ tal-istat 
tad-dritt u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-
ħajja taċ-ċittadini; jissottolinja li l-
FA/DCFTA kien l-istrument prinċipali li 
stimola u sostna l-proċess tar-riformi 
strutturali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

1. Ifakkar li l-valuri komuni li fuqhom 
inbniet l-Unjoni, jiġifieri d-demokrazija, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, 
huma wkoll il-qofol tal-assoċjazzjoni 
politika u tal-kooperazzjoni ekonomika 
bejn l-Unjoni u r-Repubblika tal-Moldova; 
itenni l-impenn tal-Unjoni biex issostni l-
perkors Ewropew tar-Repubblika tal-
Moldova permezz ta' assoċjazzjoni 
politika, kooperazzjoni ekonomika u r-
riformi rispettivi; josserva li l-FA/DCFTA 
jibqa' ta' importanza primarja għall-
iżvilupp tar-Repubblika tal-Moldova, 
speċjalment fiż-żminijiet eċċezzjonali ta' 
bħalissa, u jfaħħar l-impenn deċiż tas-
soċjetà u tal-awtoritajiet tar-Repubblika 
tal-Moldova f'dan il-proċess; ifakkar, 
madankollu, li jinħtieġ li jsir aktar progress 
f'termini ta' implimentazzjoni biex ikunu 
realizzati b'mod sħiħ il-potenzjal u l-
benefiċċji tiegħu, partikolarment b'enfasi 
fuq l-indipendenza tal-istituzzjonijiet 
statali, ir-reżiljenza tagħhom għall-
influwenza tal-oligarki, il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, il-ġustizzja, it-tisħiħ tal-istat 
tad-dritt u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-
ħajja taċ-ċittadini; jissottolinja li l-
FA/DCFTA kien l-istrument prinċipali li 
stimola u sostna l-proċess tar-riformi 
strutturali, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jilqa' pożittivament l-intenzjonijiet 
kollha favur integrazzjoni politika, umana 
u ekonomika akbar mal-Unjoni, skont il-
prinċipju ta' differenzjazzjoni u abbażi tal-
prestazzjonijiet, tar-riżultati u tal-
aspirazzjonijiet tal-awtoritajiet u tas-soċjetà 
tar-Repubblika tal-Moldova;

2. Jilqa' pożittivament l-intenzjonijiet 
kollha favur kooperazzjoni politika, umana 
u ekonomika akbar mal-Unjoni, skont il-
prinċipju ta' differenzjazzjoni u abbażi tal-
prestazzjonijiet, tar-riżultati u tal-
aspirazzjonijiet tal-awtoritajiet u tas-soċjetà 
tar-Repubblika tal-Moldova;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jirrikonoxxi l-isforzi li għamlu l-
awtoritajiet tar-Repubblika tal-Moldova 
biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet ifformulati fir-
rapporti annwali dwar il-mekkaniżmu ta' 
sospensjoni tal-viżi; jirrakkomanda li 
titkompla l-implimentazzjoni tal-
parametri ta' riferiment marbuta mal-
politika tal-liberalizzazzjoni tal-viżi u 
jistieden lill-awtoritajiet ikomplu dawn l-
isforzi biex jissodisfaw il-parametri ta' 
riferiment għal-liberalizzazzjoni tal-viżi, 
b'mod partikolari fil-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, fit-tisħiħ tal-ġudikatura, fl-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-
ħasil tal-flus u fl-adozzjoni ta' miżuri 
konkreti biex tkun indirizzata ż-żieda fl-
applikazzjonijiet għal ażil infondati; 
jinsab imħasseb, f'dan ir-rigward, biż-
żieda fin-numru ta' ċittadini tar-
Repubblika tal-Moldova li nqabdu 
joqogħdu illegalment fiż-żona Schengen+ 
(żieda ta' 47 %) u biż-żieda fl-
applikazzjonijiet għal ażil (żieda ta' 
48 %); iħeġġeġ lill-awtoritajiet tar-
Repubblika tal-Moldova jimplimentaw 
ulterjorment l-impenji li ħadu fil-kuntest 
tar-reġim liberalizzat tal-viżi għaż-żona 
Schengen fil-qasam tal-ġestjoni effikaċi 
tal-migrazzjoni u jiżguraw id-dritt għal 
ażil fir-Repubblika tal-Moldova lill-
applikanti għal ażil ta' pajjiżi terzi;

imħassar



AM\1215819MT.docx PE658.392v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Or. en



AM\1215819MT.docx PE658.392v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

14.10.2020 A9-0166/5

Emenda 5
Emmanuel Maurel
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0166/2020
Dragoş Tudorache
L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
(2019/2201(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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27. Jiddeplora t-tbegħid progressiv 
mill-perkors Ewropew tal-gvern attwali 
f'Chișinău, askapitu tal-aspirazzjonijiet 
demokratiċi tal-pajjiż u jħeġġeġ lill-partiti 
politiċi pro-Ewropa kollha jsibu 
soluzzjonijiet permezz tad-djalogu, sabiex 
tiġi żgurata l-kontinwità tal-proċess ta' 
integrazzjoni Ewropea tar-Repubblika tal-
Moldova u biex il-pajjiż jibbenefika bis-
sħiħ mill-vantaġġi kollha offruti mill-
FA/DCFTA;

27. Jinnota t-tbegħid progressiv mill-
perkors Ewropew tal-gvern attwali 
f'Chișinău; jitlob li ssir analiżi bir-reqqa 
tar-raġunijiet għal dan l-iżvilupp u 
valutazzjoni awtokritika tal-politiki tal-UE 
li setgħu kkontribwew għalih;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Jilqa' l-parteċipazzjoni tar-
Repubblika tal-Moldova fil-missjonijiet u 
fl-operazzjonijiet tal-politika estera u ta' 
sigurtà komuni (PESK) u fl-
investigazzjonijiet dwar iċ-ċibersigurtà u ċ-
ċiberkriminalità kif ukoll il-kooperazzjoni 
tar-Repubblika tal-Moldova man-NATO u 
l-allinjament tagħha mad-Dikjarazzjonijiet 
tal-PESK tal-UE; jistieden lill-
istituzzjonijiet tal-UE jinkludu lir-
Repubblika tal-Moldova f'formati ġodda ta' 
kooperazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà, it-
theddid ibridu u l-investigazzjonijiet dwar 
iċ-ċiberkriminalità;

35. Jilqa' l-parteċipazzjoni tar-
Repubblika tal-Moldova fil-missjonijiet u 
fl-operazzjonijiet tal-politika estera u ta' 
sigurtà komuni (PESK) u fl-
investigazzjonijiet dwar iċ-ċibersigurtà u ċ-
ċiberkriminalità u l-allinjament tagħha 
mad-Dikjarazzjonijiet tal-PESK tal-UE; 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jinkludu 
lir-Repubblika tal-Moldova f'formati ġodda 
ta' kooperazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà, it-
theddid ibridu u l-investigazzjonijiet dwar 
iċ-ċiberkriminalità;
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