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Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Il-paragrafi 12 u 58 huma mħassra

L-aħħar klawżola tal-paragrafu 51 għandha taqra: 

jinnota bi tħassib li xi diverġenzi dgħajfu s-solidarjetà tal-Alleanza wara azzjonijiet imwettqa 
mit-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran;

Il-klawżola ta' qabel tal-aħħar tal-paragrafu 54 għandha taqra:

jieħu nota tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-PSDK fil-31 ta' Diċembru 2020;

L-ewwel klawżola tal-paragrafu 60 għandha taqra: 

Huwa mħasseb li xi atturi globali u għadd dejjem akbar ta' atturi reġjonali qegħdin 
deliberatament jevitaw jew jippruvaw ikissru l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli, il-
multilateraliżmu u l-valuri tal-paċi, il-prosperità u l-libertà sostenibbli, li jikkorrispondu għall-
pedamenti li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea;

Il-Paragrafu 78 għandu jaqra: 

Jinsab allarmat bit-theddid attwali għall-valuri internazzjonali u l-istat tad-dritt u l-erożjoni 
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potenzjali futura tal-arkitettura globali tan-nonproliferazzjoni u d-diżarm; jibża' li n-nuqqas ta' 
konformità ma', l-irtirar minn, jew in-nuqqas ta' estensjoni ta' trattati ewlenin dwar il-kontroll 
tal-armi jkunu ta' ħsara serja għar-reġimi internazzjonali tal-kontroll tal-armi li pprovdew 
deċennji ta' stabbiltà, idgħajfu r-relazzjonijiet bejn l-Istati b'armi nukleari, jistgħu jkunu ta' 
theddida diretta għas-sigurtà Ewropea, b'mod partikolari fir-rigward tan-nuqqas ta' normi li 
jirregolaw u jnaqqsu l-armi nukleari tattiċi u ta' medda qasira u medja u jistgħu jwasslu għal 
tlielaq ġodda tal-armi nukleari; jissottolinja l-ħtieġa urġenti li tiġi stabbilita mill-ġdid il-
fiduċja transfruntiera;

Il-Paragrafu 79 għandu jaqra: 

Jinnota bi tħassib in-normalizzazzjoni ta' retorika perikoluża li tikkonċerna l-utilità tal-armi 
nukleari; jafferma mill-ġdid li l-paċi u s-sigurtà internazzjonali jiġu msaħħa f'dinja ħielsa mill-
eżistenza jew il-proliferazzjoni ta' armi nukleari u li d-diżarm ifisser mhux biss tnaqqis fin-
numru ta' testati attivi, iżda wkoll tnaqqis fir-rwol militari u politiku assenjat lil dan it-tip ta' 
armi;

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)


