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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jinsisti li jiġi adottat u implimentat 
malajr mekkaniżmu b'saħħtu ta' 
sanzjonijiet immirati tal-UE għall-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem (att tal-UE bħal 
dak ta' Magnitsky) li jinvolvi 
projbizzjonijiet ta' ħruġ ta' viża u ffriżar ta' 
assi; jenfasizza li mekkaniżmu ta' 
sanzjonijiet bħal dan għandu jimmira wkoll 
lejn l-atti ta' korruzzjoni kif ukoll it-
traffikar ta' bnedmin u vjolenza sesswali u 
bbażata fuq il-ġeneru; jissottolinja li r-
reġim tas-sanzjonijiet irid jinkludi 
mekkaniżmu ta' implimentazzjoni effikaċi 
li jiżgura l-konformità mill-Istati Membri 
kollha;

14. Jilqa' l-adozzjoni u jinsisti fuq l-
implimentazzjoni rapida tar-Reġim 
Globali ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta 
mad-Drittijiet tal-Bniedem li jinvolvi 
projbizzjonijiet ta' ħruġ ta' viżi u ffriżar tal-
assi; jenfasizza li mekkaniżmu ta' 
sanzjonijiet bħal dan għandu jimmira wkoll 
lejn l-atti ta' korruzzjoni kif ukoll it-
traffikar ta' bnedmin u vjolenza sesswali u 
bbażata fuq il-ġeneru; jissottolinja li r-
reġim tas-sanzjonijiet irid jinkludi 
mekkaniżmu ta' implimentazzjoni effikaċi 
li jiżgura l-konformità mill-Istati Membri 
kollha;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jissottolinja li huwa essenzjali u fl-
interess reċiproku tal-UE u tar-Renju Unit, 
amplifikat mill-prinċipji komuni u l-valuri 
kondiviżi tagħhom, kif ukoll mill-
prossimità ġeografika tagħhom u l-
kooperazzjoni strateġika konġunta li ilha 
teżisti, li jaqblu dwar risposta komuni biex 
jindirizzaw l-isfidi tal-politika estera, ta' 
sigurtà u ta' difiża bbażat fuq il-prinċipji 
tal-multilateraliżmu, ir-riżoluzzjoni tal-
kunflitti permezz tad-djalogu u d-
diplomazija, u d-dritt internazzjonali, 
filwaqt li jqisu li l-biċċa l-kbira tat-theddid 
internazzjonali jaffettwa liż-żewġ naħat bl-
istess intensità; jissottolinja l-importanza li 
jintlaħaq ftehim tajjeb dwar ir-
relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju 
Unit li jipproteġi l-interessi tal-UE;

38. Jissottolinja li huwa essenzjali u fl-
interess reċiproku tal-UE u tar-Renju Unit, 
amplifikat mill-prinċipji komuni u l-valuri 
kondiviżi tagħhom, kif ukoll mill-
prossimità ġeografika tagħhom u l-
kooperazzjoni strateġika konġunta li ilha 
teżisti, li jaqblu dwar risposta komuni biex 
jindirizzaw l-isfidi tal-politika estera, ta' 
sigurtà u ta' difiża bbażat fuq il-prinċipji 
tal-multilateraliżmu, ir-riżoluzzjoni tal-
kunflitti permezz tad-djalogu u d-
diplomazija, u d-dritt internazzjonali, 
filwaqt li jqisu li l-biċċa l-kbira tat-theddid 
internazzjonali jaffettwa liż-żewġ naħat bl-
istess intensità;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 41a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

41a. Jikkundanna bl-aktar mod qawwi 
l-attakk tal-marmalja fuq il-Kungress tal-
Istati Uniti minn irvellijiet inċitati mit-
teoriji ta' kospirazzjoni tal-President 
Donald Trump u allegazzjonijiet bla bażi 
li l-elezzjoni presidenzjali tat-
3 ta' Novembru 2020 ġiet imbagħbsa; 
jinsab fiduċjuż li l-Istati Uniti se jiżguraw 
trasferiment paċifiku tal-poter lill-
President elett Joseph Biden u lill-Viċi 
President elett Kamala Harris; jinsab 
allarmat biż-żieda tal-populiżmu u l-
estremiżmu fuq iż-żewġ naħat tal-
Atlantiku u jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li 
d-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u 
l-istat tad-dritt jiġu mħarsa fuq livell 
globali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 52

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

52. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-
Kunsill u lill-VP/RGħ ikomplu 
jikkomunikaw lir-RPĊ li l-UE mhux se 
tittollera l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-
bniedem f'Hong Kong, fit-Tibet u fix-
Xinjang, u lanqas it-trattament tagħha ta' 
persuni li jappartjenu għal minoranzi, u 
biex tassumi rwol deċiżiv fix-xena 
internazzjonali biex tiżgura l-awtonomija 
ta' Hong Kong; jikkundanna l-ksur tal-
mudell ta' "pajjiż wieħed, żewġ sistemi" bl-
adozzjoni tal-Liġi dwar is-Sigurtà 
Nazzjonali fiċ-Ċina, li timmina serjament 
il-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong 
u għandha impatt detrimentali fuq l-
indipendenza tal-ġudikatura u fuq il-libertà 
tal-espressjoni f'Hong Kong; jesprimi 
tħassib dwar l-impatt tal-impożizzjoni tal-
Liġi dwar is-Sigurtà Nazzjonali f'Hong 
Kong fuq ir-relazzjoni bejn iċ-Ċina u t-
Tajwan; jissottolinja li l-imminar kontinwu 
tal-awtonomija ta' Hong Kong minn 
Beijing mhux biss imur kontra l-obbligi 
taċ-Ċina skont it-trattati bilaterali u d-dritt 
internazzjonali, iżda jqajjem ukoll dubji 
dwar ir-rwol ta' Beijing bħala sieħeb 
kredibbli; jinnota li l-Parlament se jqis l-
abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina 
kontinentali u f'Hong Kong meta jintalab 
japprova ftehim komprensiv dwar l-
investiment u kwalunkwe ftehim 
kummerċjali futur maċ-Ċina; iħeġġeġ lill-

52. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-
Kunsill u lill-VP/RGħ ikomplu 
jikkomunikaw lir-RPĊ li l-UE mhux se 
tittollera l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-
bniedem f'Hong Kong, fit-Tibet u 
f'Xinjang, u lanqas it-trattament tagħha ta' 
persuni li jappartjenu għal minoranzi, u 
biex tassumi rwol deċiżiv fix-xena 
internazzjonali biex tiżgura l-awtonomija 
ta' Hong Kong; jikkundanna l-ksur tal-
mudell ta' "pajjiż wieħed, żewġ sistemi" bl-
adozzjoni tal-Liġi dwar is-Sigurtà 
Nazzjonali fiċ-Ċina, li timmina serjament 
il-livell għoli ta' awtonomija ta' Hong Kong 
u għandha impatt detrimentali fuq l-
indipendenza tal-ġudikatura u fuq il-libertà 
tal-espressjoni f'Hong Kong; jesprimi 
tħassib dwar l-impatt tal-impożizzjoni tal-
Liġi dwar is-Sigurtà Nazzjonali f'Hong 
Kong fuq ir-relazzjoni bejn iċ-Ċina u t-
Tajwan; jissottolinja li l-imminar kontinwu 
tal-awtonomija ta' Hong Kong minn 
Beijing mhux biss imur kontra l-obbligi 
taċ-Ċina skont it-trattati bilaterali u d-dritt 
internazzjonali, iżda jqajjem ukoll dubji 
dwar ir-rwol ta' Beijing bħala sieħeb 
kredibbli; jinnota li l-Parlament se jqis l-
abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina 
kontinentali u f'Hong Kong meta jintalab 
japprova ftehim komprensiv dwar l-
investiment u kwalunkwe ftehim 
kummerċjali futur maċ-Ċina; iħeġġeġ lill-
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Istati Membri jimplimentaw il-pakkett ta' 
miżuri miftiehem mill-Kunsill Affarijiet 
Barranin fit-28 ta' Lulju 2020, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tad-
19 ta' Ġunju 20201; jitlob li l-Kummissjoni 
u l-Istati Membri jaħdmu b'mod attiv 
kontra l-persekuzzjoni brutali tal-Ujguri 
fix-Xinjang, kif ukoll ta' gruppi ta' 
minoranza etniċi u reliġjużi oħra, b'mod 
partikolari l-Insara u t-Tibetani;

_______________________
1 Testi adottati, P9_TA(2020)0174.

Istati Membri jimplimentaw il-pakkett ta' 
miżuri miftiehem mill-Kunsill Affarijiet 
Barranin fit-28 ta' Lulju 2020, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tad-
19 ta' Ġunju 20201; jitlob li l-Kummissjoni 
u l-Istati Membri jaħdmu b'mod attiv 
kontra l-persekuzzjoni brutali tal-Ujguri 
f'Xinjang, kif ukoll ta' gruppi ta' 
minoranza etniċi u reliġjużi oħra, b'mod 
partikolari l-Insara u t-Tibetani; jistieden 
lill-Istati Membri u lill-VP/RGħ jadottaw 
sanzjonijiet fl-ambitu tar-Reġim Globali 
ta' Sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-
Drittijiet tal-Bniedem kontra l-uffiċjali 
Ċiniżi u l-entitajiet immexxija mill-istat 
responsabbli għall-organizzazzjoni tal-
politika ta' detenzjoni tal-massa tal-Ujguri 
u x-xogħol furzat fiċ-Ċina;

_______________________
1 Testi adottati, P9_TA(2020)0174.
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