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Rapport A9-0266/2020
David McAllister
L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni – rapport annwali 2020
(2020/2206(INI))

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 ta' reġim globali 
ġdid ta' sanzjonijiet tal-UE b'rabta mad-
drittijiet tal-bniedem (att tal-UE bħal dak 
ta' Magnitsky), li jippermetti lill-UE 
timponi sanzjonijiet immirati fuq dawk 
responsabbli għal ksur u abbużi serji tad-
drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; 
jirrakkomanda li l-kamp ta' applikazzjoni 
tar-reġim ta' sanzjonijiet jitwessa' fil-futur 
biex jinkludi atti ta' korruzzjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

25. Jitlob lill-UE tirrikonoxxi l-
ispeċifiċitajiet ta' kull wieħed mill-pajjiżi 
tan-Nofsinhar tal-Mediterran fil-politiki 
tagħha fir-rigward tar-reġjun; jitlob lill-UE 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni ma' atturi 
reġjonali bħal-Lega Għarbija, l-Unjoni 
Afrikana u l-Unjoni għall-Mediterran u 
tappoġġja b'mod attiv il-kooperazzjoni 
intrareġjonali fost il-pajjiżi tal-Viċinat tan-
Nofsinhar, bħala strument indispensabbli 
għas-sigurtà u l-iżvilupp ekonomiku 
sostenibbli; jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħu 
r-relazzjonijiet tal-Unjoni mal-pajjiżi tal-
Afrika ta' fuq; jesprimi dispjaċir għall-fatt 
li, 25 sena wara t-tnedija tal-hekk imsejjaħ 
Proċess ta' Barċellona, il-bini taż-żona ta' 
prosperità, stabbiltà u libertà kondiviżi 
mal-pajjiżi Mediterranji tal-Viċinat tan-
Nofsinhar għadu ma tlestiex; jappoġġja 
bis-sħiħ il-proċess ta' Berlin u l-inizjattivi 
kollha tan-NU li għandhom l-għan li jsibu 
soluzzjoni politika komprensiva għall-kriżi 
fil-Libja; 

25. Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta 
li jmiss mill-Kummissjoni u r-
Rappreżentant Għoli dwar sħubija 
mġedda mal-Viċinat tan-Nofsinhar; jitlob 
lill-UE tirrikonoxxi l-ispeċifiċitajiet ta' kull 
wieħed mill-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-
Mediterran fil-politiki tagħha fir-rigward 
tar-reġjun; jitlob lill-UE ssaħħaħ il-
kooperazzjoni ma' atturi reġjonali bħal-
Lega Għarbija, l-Unjoni Afrikana u l-
Unjoni għall-Mediterran u tappoġġja b'mod 
attiv il-kooperazzjoni intrareġjonali fost il-
pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar, bħala 
strument indispensabbli għas-sigurtà u l-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli; 
jissottolinja l-ħtieġa li jissaħħu r-
relazzjonijiet tal-Unjoni mal-pajjiżi tal-
Afrika ta' Fuq; jesprimi dispjaċir għall-fatt 
li, 25 sena wara t-tnedija tal-hekk imsejjaħ 
Proċess ta' Barċellona, il-bini taż-żona ta' 
prosperità, stabbiltà u libertà kondiviżi 
mal-pajjiżi Mediterranji tal-Viċinat tan-
Nofsinhar għadu ma tlestiex; jappoġġja 
bis-sħiħ il-proċess ta' Berlin u l-inizjattivi 
kollha tan-NU li għandhom l-għan li jsibu 
soluzzjoni politika komprensiva għall-kriżi 
fil-Libja; 
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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 risposti komuni biex 
jindirizzaw l-isfidi tal-politika estera, ta' 
sigurtà u ta' difiża abbażi tal-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; jilqa' l-konklużjoni tal-
Ftehim dwar il-Kummerċ u l-
Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, 
li jipprovdi ċarezza u ċertezza għaċ-
ċittadini u n-negozji fuq iż-żewġ naħat; 
jissottolinja li bħalissa qed jiskrutinizza l-
ftehim, u biħsiebu jimmonitorja mill-qrib 
l-implimentazzjoni tal-ftehim bejn l-UE u 
r-Renju Unit fid-dettalji kollha tiegħu; 

Or. en



AM\1222220MT.docx PE662.814v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2021 A9-0266/14

Emenda 14
David McAllister
f'isem il-Grupp PPE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni – rapport annwali 2020
(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 47

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

47. Jitlob, f'dan ir-rigward, impenn 
immirat u multidimensjonali mar-reġjun, 
appoġġjat minn narrattiva komuni tal-UE li 
tippromwovi strateġiji li jgħinu biex jiġu 
indirizzati flimkien sfidi komuni bħall-
promozzjoni tal-paċi, is-sigurtà u l-
prosperità filwaqt li jiġi żgurat front 
komuni fid-dawl tat-theddid li ġej mit-
tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza tal-
Amerka Latina għall-UE u jitlob li dan ir-
reġjun ikompli jitqies bħala ta' interess 
ġeostrateġiku ewlieni għall-PESK, 
permezz tal-parteċipazzjoni fil-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem fir-reġjun u l-
għajnuna fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu; 
jenfasizza li r-rispett tal-istat tad-dritt u 
qafas politiku u ġuridiku stabbli, inkluża l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-impunità, 
kif ukoll il-progress lejn id-demokrazija u 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-
promozzjoni tal-libertajiet fundamentali, 
huma l-pedamenti għal integrazzjoni u 
kooperazzjoni aktar fil-fond mal-pajjiżi 
ALK; jisħaq fuq l-importanza li tissokta u 
titlesta r-reviżjoni tal-ftehimiet globali 
maċ-Ċilì u l-Messiku, kif ukoll il-Ftehim 
ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Mercosur, u 
jenfasizza li dawn huma alleati u sħab 
ewlenin tal-UE; jesprimi t-tħassib serju 
tiegħu dwar in-nuqqas ta' rispett għad-
demokrazija u l-istat tad-dritt, u dwar l-

47. Jitlob, f'dan ir-rigward, impenn 
immirat u multidimensjonali mar-reġjun, 
appoġġjat minn narrattiva komuni tal-UE li 
tippromwovi strateġiji li jgħinu biex jiġu 
indirizzati flimkien sfidi komuni bħall-
promozzjoni tal-paċi, is-sigurtà u l-
prosperità filwaqt li jiġi żgurat front 
komuni fid-dawl tat-theddid li ġej mit-
tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza tal-
Amerka Latina għall-UE u jitlob li dan ir-
reġjun ikompli jitqies bħala ta' interess 
ġeostrateġiku ewlieni għall-PESK, 
permezz tal-parteċipazzjoni fil-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem fir-reġjun u l-
għajnuna fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu; 
jenfasizza li r-rispett tal-istat tad-dritt u 
qafas politiku u ġuridiku stabbli, inkluża l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-impunità, 
kif ukoll il-progress lejn id-demokrazija u 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-
promozzjoni tal-libertajiet fundamentali, 
huma l-pedamenti għal integrazzjoni u 
kooperazzjoni aktar fil-fond mal-pajjiżi 
ALK; jisħaq fuq l-importanza li tissokta u 
titlesta r-reviżjoni u r-ratifika tal-ftehimiet 
globali maċ-Ċilì u l-Messiku, kif ukoll il-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-
Mercosur, u jenfasizza li dawn huma alleati 
u sħab ewlenin tal-UE; jesprimi t-tħassib 
serju tiegħu dwar in-nuqqas ta' rispett 
għad-demokrazija u l-istat tad-dritt, u dwar 
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attakki fuq il-mexxejja tal-oppożizzjoni 
eletti demokratikament, ġurnalisti, studenti 
u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari dawk li jaħdmu fuq kwistjonijiet 
ambjentali, u l-avukati tagħhom; 

l-attakki fuq il-mexxejja tal-oppożizzjoni 
eletti demokratikament, ġurnalisti, studenti 
u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari dawk li jaħdmu fuq kwistjonijiet 
ambjentali, u l-avukati tagħhom; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 56

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

56. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li l-
Kummissjoni ma inkludietx l-Artiku fil-
programm ta' ħidma tagħha għall-2020; 
jirrikonoxxi, madankollu, li fetħet 
konsultazzjoni pubblika li tfittex kontribut 
dwar il-punti b'saħħithom u l-lakuni tal-
politika eżistenti, bil-ħsieb li possibbilment 
tħejji approċċ aġġornat; iqis li jeħtieġ li l-
UE jkollha strateġija għall-Artiku;

56. Jilqa' l-inklużjoni ta' 
komunikazzjoni konġunta dwar l-Artiku 
fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni 
għall-2021; iqis li jeħtieġ li l-UE jkollha 
strateġija għall-Artiku;

Or. en


