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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Itenni l-appell tiegħu għal reviżjoni 
tal-Istrateġija Globali tal-UE sabiex 
jinstiltu t-tagħlimiet mid-dinamika 
ġeopolitika l-ġdida, it-theddid attwali 
inkluża l-pandemija tal-COVID-19 u l-
isfidi futuri mistennija, u jiġu vvalutati 
mill-ġdid l-għanijiet u l-mezzi tal-PESK; 
jenfasizza li filwaqt li tkompli tiżviluppa l-
kooperazzjoni tagħha mas-sħab u l-alleati 
internazzjonali l-UE trid tħaffef it-teħid 
tad-deċiżjonijiet fl-affarijiet barranin u l-
kapaċità tagħha li taħdem ma' sħab bl-
istess fehma filwaqt li ssaħħaħ il-
multilateraliżmu, u ssaħħaħ il-kapaċitajiet 
strateġiċi tagħha li taġixxi, anke b'mod 
awtonomu jekk ikun meħtieġ; jisħaq li l-
UE għandha r-responsabbiltà li ssawwar 
l-awtonomija strateġika tagħha dwar id-
diplomazija, is-sigurtà u kwistjonijiet ta' 
difiża komuni kif ukoll dwar kwistjonijiet 
ekonomiċi, tas-saħħa u kummerċjali, bil-
għan li tindirizza l-bosta sfidi komuni biex 
tiddefendi l-interessi, in-normi u l-valuri 
tagħha fid-dinja ta' wara l-pandemija; 
jisħaq, għalhekk, fuq il-ħtieġa li l-pajjiżi 
Ewropej iżommu l-kapaċità li jieħdu 
deċiżjonijiet u azzjoni waħedhom; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri jimplimentaw u 
japplikaw malajr ir-regolament il-ġdid biex 
jistabbilixxu mekkaniżmi biex jiġu 
eżaminati l-investimenti barranin f'setturi 
kritiċi; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE 
joħolqu forum ġdid għall-kooperazzjoni 

9. Itenni l-appell tiegħu għal reviżjoni 
tal-Istrateġija Globali tal-UE sabiex 
jinstiltu t-tagħlimiet mid-dinamika 
ġeopolitika l-ġdida, it-theddid attwali 
inkluża l-pandemija tal-COVID-19 u l-
isfidi futuri mistennija, u jiġu vvalutati 
mill-ġdid l-għanijiet u l-mezzi tal-PESK; 
jenfasizza li filwaqt li tkompli tiżviluppa l-
kooperazzjoni tagħha mas-sħab u l-alleati 
internazzjonali l-UE trid tħaffef it-teħid 
tad-deċiżjonijiet fl-affarijiet barranin u l-
kapaċità tagħha li taħdem ma' sħab bl-
istess fehma filwaqt li ssaħħaħ il-
multilateraliżmu, u ssaħħaħ il-kapaċitajiet 
strateġiċi tagħha li taġixxi, anke b'mod 
awtonomu jekk ikun meħtieġ; jisħaq li l-
UE u l-Istati Membri tagħha għandhom 
jiffokaw fuq id-diplomazija, is-sigurtà u 
kwistjonijiet ta' difiża komuni kif ukoll fuq 
kwistjonijiet ekonomiċi, tas-saħħa u 
kummerċjali, bil-għan li jindirizzaw il-
bosta sfidi komuni biex jiddefendu l-
interessi, in-normi u l-valuri tagħhom fid-
dinja ta' wara l-pandemija; jisħaq, 
għalhekk, fuq il-ħtieġa li l-pajjiżi Ewropej 
iżommu l-kapaċità li jieħdu deċiżjonijiet u 
azzjoni waħedhom; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jimplimentaw u japplikaw malajr 
ir-regolament il-ġdid biex jistabbilixxu 
mekkaniżmi biex jiġu eżaminati l-
investimenti barranin f'setturi kritiċi; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-UE joħolqu 
forum ġdid għall-kooperazzjoni 
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multilaterali, billi jitgħallmu mill-wirt tal-
Kumitat ta' Koordinament għall-Kontrolli 
Strateġiċi Multilaterali tal-
Esportazzjonijiet, biex jissorveljaw u 
jikkontrollaw l-esportazzjoni ta' 
teknoloġiji, flussi ta' kummerċ u 
investimenti sensittivi lejn pajjiżi li jqajmu 
tħassib;

multilaterali, billi jitgħallmu mill-wirt tal-
Kumitat ta' Koordinament għall-Kontrolli 
Strateġiċi Multilaterali tal-
Esportazzjonijiet, biex jissorveljaw u 
jikkontrollaw l-esportazzjoni ta' 
teknoloġiji, flussi ta' kummerċ u 
investimenti sensittivi lejn pajjiżi li jqajmu 
tħassib;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jesprimi dispjaċir għan-nuqqas ta' 
progress fit-titjib tal-proċess deċiżjonali 
dwar kwistjonijiet tal-PESK, li għandu 
impatt fuq l-effiċjenza, il-ħeffa u l-
kredibbiltà tal-azzjoni tal-UE u l-proċess 
deċiżjonali fix-xena internazzjonali; 
jistieden lill-Istati Membri biex b'mod 
urġenti jiftħu dibattitu dwar il-possibbiltà 
li minn vot bl-unanimità jgħaddu għal vot 
b'maġġoranza kwalifikata tal-inqas fl-
oqsma magħżula tal-PESK, bħal 
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' drittijiet 
tal-bniedem u sanzjonijiet, bħala mezz 
konkret biex tissaħħaħ l-influwenza tal-
UE fix-xena globali;

13. Jesprimi dispjaċir għan-nuqqas ta' 
progress fit-titjib tal-proċess deċiżjonali 
dwar kwistjonijiet tal-PESK, li għandu 
impatt fuq l-effiċjenza, il-ħeffa u l-
kredibbiltà tal-azzjoni tal-UE u l-proċess 
deċiżjonali fix-xena internazzjonali; 
jenfasizza li l-unanimità fi kwistjonijiet 
tal-PESK issaħħaħ is-solidarjetà fi ħdan 
l-UE u tagħti lill-UE mandat aktar 
b'saħħtu għall-azzjonijiet globali tagħha;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 23

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

23. Jisħaq fuq l-importanza tal-impenn 
tal-UE li tappoġġja s-sovranità, l-
indipendenza u l-integrità territorjali tas-
sħab tagħha fil-fruntieri tagħhom 
rikonoxxuti fil-livell internazzjonali; jinsab 
imħasseb dwar il-proliferazzjoni ta' żoni ta' 
kunflitt jaħraq fl-eqreb viċinat tal-UE, kif 
ukoll kunflitti ffriżati u l-okkupazzjoni 
de facto li għaddejja min-naħa tal-
Federazzjoni Russa ta' territorji li 
jappartjenu għal Stati sovrani; itenni l-
kundanna tiegħu tal-politiki aggressivi tar-
Russja fil-konfront tal-Ukrajna, ir-rwol 
negattiv tagħha f'diversi kunflitti ffriżati u 
l-pressjoni tagħha kontra wħud mill-ġirien 
immedjati tagħha tal-UE, minbarra l-ksur 
tagħha tad-drittijiet tat-Tatari tal-Krimea, l-
imblokk tagħha tal-Baħar ta' Azov, is-
sekwestru kontinwu tagħha tad-depożiti 
tal-gass tal-Ukrajna fil-Baħar l-Iswed, u l-
ksur min-naħa tagħha tal-integrità 
territorjali tal-Georgia u l-Moldova; jibqa' 
impenjat bis-sħiħ għall-politika ta' nuqqas 
ta' rikonoxximent tal-annessjoni illegali tal-
Krimea; jistieden lir-Russja terfa' r-
responsabbiltà tagħha, tuża l-influwenza 
tagħha fuq is-separatisti appoġġjati mir-
Russja u timplimenta bis-sħiħ l-impenji 
tagħha skont il-ftehimiet ta' Minsk; 
jissottolinja l-ħtieġa li l-UE żżid l-azzjoni 
tagħha fir-riżoluzzjoni paċifika tal-hekk 

23. Jisħaq fuq l-importanza tal-impenn 
tal-UE li tappoġġja s-sovranità, l-
indipendenza u l-integrità territorjali tas-
sħab tagħha fil-fruntieri tagħhom 
rikonoxxuti fil-livell internazzjonali; jinsab 
imħasseb dwar il-proliferazzjoni ta' żoni ta' 
kunflitt jaħraq fl-eqreb viċinat tal-UE, kif 
ukoll kunflitti ffriżati u l-okkupazzjoni 
de facto li għaddejja min-naħa tal-
Federazzjoni Russa ta' territorji li 
jappartjenu għal Stati sovrani; itenni l-
kundanna tiegħu tal-politiki aggressivi tar-
Russja fil-konfront tal-Ukrajna, ir-rwol 
negattiv tagħha f'diversi kunflitti ffriżati u 
l-pressjoni tagħha kontra wħud mill-ġirien 
immedjati tagħha tal-UE, minbarra l-ksur 
tagħha tad-drittijiet tat-Tatari tal-Krimea, l-
imblokk tagħha tal-Baħar ta' Azov, is-
sekwestru kontinwu tagħha tad-depożiti 
tal-gass tal-Ukrajna fil-Baħar l-Iswed, u l-
ksur min-naħa tagħha tal-integrità 
territorjali tal-Georgia u l-Moldova; jibqa' 
impenjat bis-sħiħ għall-politika ta' nuqqas 
ta' rikonoxximent tal-annessjoni illegali tal-
Krimea; jistieden lir-Russja terfa' r-
responsabbiltà tagħha, tuża l-influwenza 
tagħha fuq is-separatisti appoġġjati mir-
Russja u timplimenta bis-sħiħ l-impenji 
tagħha skont il-ftehimiet ta' Minsk; 
jissottolinja l-ħtieġa li l-UE żżid l-azzjoni 
tagħha fir-riżoluzzjoni paċifika tal-hekk 
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imsejħa kunflitti ffriżati, anke fi djalogu 
mal-pajjiżi terzi involuti, tippromwovi 
b'mod attiv soluzzjonijiet ibbażati fuq in-
normi u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali, 
il-Karta tan-NU u l-Att Finali ta' Helsinki 
tal-OSKE tal-1975, u żżid l-appoġġ liċ-
ċivili milquta mill-kunflitti, lill-persuni 
spostati internament (IDPs) u lir-rifuġjati; 

imsejħa kunflitti ffriżati, anke fi djalogu 
mal-pajjiżi terzi involuti, tippromwovi 
b'mod attiv soluzzjonijiet ibbażati fuq in-
normi u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali, 
il-Karta tan-NU u l-Att Finali ta' Helsinki 
tal-OSKE tal-1975, u żżid l-appoġġ liċ-
ċivili milquta mill-kunflitti, lill-persuni 
spostati internament (IDPs) u lir-rifuġjati; 
jitlob, bl-istess mod, li l-Federazzjoni 
Russa twaqqaf l-okkupazzjoni tagħha tat-
territorji Georgjani tal-Abkażja u r-
Reġjun ta' Tskhinvali/l-Ossezja tan-
Nofsinhar u twaqqaf l-integrazzjoni de 
facto taż-żewġ reġjuni fl-amministrazzjoni 
Russa;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 25a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 25a. Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE tagħti 
aktar attenzjoni mill-qrib lill-kunflitt li 
għaddej fis-Sirja u taħdem biex il-membri 
tar-reġim Sirjan u l-alleati tiegħu 
jitressqu quddiem il-ġustizzja, b'mod 
partikolari mir-Russja u l-Iran, li huma 
responsabbli għal għadd kbir ta' delitti 
tal-gwerra mwettqa mill-2011 'l hawn; 

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Huwa tal-fehma li l-UE jeħtieġ li 
tiddefinixxi b'mod urġenti strateġija 
ġeopolitika u globali aħjar għar-
relazzjonijiet tagħha fit-terminu qasir, 
medju u twil mat-Turkija, b'mod partikolari 
fid-dawl tar-rigress demokratiku kontinwu 
u l-assertività dejjem akbar tal-politika 
estera tat-Turkija, li qed jikkontribwixxu 
għaż-żieda fit-tensjonijiet u li għandhom 
impatt destabbilizzanti li jhedded il-paċi u 
l-istabbiltà reġjonali fil-Lvant tal-
Mediterran, fil-Lvant Nofsani u fil-
Kawkasu tan-Nofsinhar, u r-rwol tagħha 
fil-kunflitti fis-Sirja, fl-Iraq, fil-Libja u fin-
Nagorno-Karabakh;

32. Huwa tal-fehma li l-UE jeħtieġ li 
tiddefinixxi b'mod urġenti strateġija 
ġeopolitika u globali aħjar għar-
relazzjonijiet tagħha fit-terminu qasir, 
medju u twil mat-Turkija, b'mod partikolari 
fid-dawl tar-rigress demokratiku kontinwu 
u l-assertività dejjem akbar tal-politika 
estera tat-Turkija, li xi kultant 
tikkontribwixxi għaż-żieda fit-tensjonijiet 
u li qed ikollha impatt destabbilizzanti li 
jhedded il-paċi u l-istabbiltà reġjonali fil-
Lvant tal-Mediterran, fil-Lvant Nofsani u 
fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, kif ukoll ir-
rwol tat-Turkija fil-kunflitti fis-Sirja, fl-
Iraq, fil-Libja u f'Nagorno-Karabakh, 
filwaqt li jqis ir-rwol tagħha bħala sieħeb 
reġjonali importanti u alleat tan-NATO u 
r-rivalità li dejjem qed tikber bejn it-
Turkija u r-Russja fir-reġjun;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 30

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

30. Jistieden lil Franza, lill-Ġermanja u 
lir-Renju Unit, bħala firmatarji tal-PAKK, 
lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jibnu l-
unità, l-iskoraġġiment u r-reżiljenza 
tagħhom kontra sanzjonijiet sekondarji 
minn pajjiżi terzi, u biex jimplimentaw 
miżuri biex jissalvagwardjaw l-interessi 
leġittimi tal-UE, inkluż permezz tat-
tħaddim sħiħ tal-Istrument b'Appoġġ għall-
Iskambji Kummerċjali (INSTEX); jirrifjuta 
l-impożizzjoni mill-ġdid ekstraterritorjali 
unilaterali tas-sanzjonijiet mill-Istati Uniti 
wara l-irtirar tagħhom mill-PAKK, 
minħabba li din timmina l-interessi 
leġittimi tal-politika ekonomika u estera 
tal-UE, b'mod partikolari billi tfixkel il-
kummerċ umanitarju mal-Iran fiż-żmien 
tal-COVID-19; jistieden lill-Istati Uniti 
jerġgħu jingħaqdu mingħajr kundizzjonijiet 
mal-PAKK, filwaqt li fl-istess ħin l-Iran 
jiġi mħeġġeġ jerġa' jirrispetta bis-sħiħ l-
impenji tiegħu skont il-ftehim;

30. Jistieden lil Franza, lill-Ġermanja u 
lir-Renju Unit, bħala firmatarji tal-PAKK, 
lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jibnu l-
unità, l-iskoraġġiment u r-reżiljenza 
tagħhom kontra sanzjonijiet sekondarji 
minn pajjiżi terzi, u jimplimentaw miżuri 
biex jissalvagwardjaw l-interessi leġittimi 
tal-UE, inkluż permezz tat-tħaddim sħiħ 
tal-Istrument ta' Appoġġ għall-Iskambji ta' 
Kummerċ (INSTEX); jirrifjuta l-
impożizzjoni mill-ġdid ekstraterritorjali 
unilaterali tas-sanzjonijiet mill-Istati Uniti 
wara l-irtirar tagħhom mill-PAKK, 
minħabba li din timmina l-interessi 
leġittimi tal-politika ekonomika u estera 
tal-UE, b'mod partikolari billi tfixkel il-
kummerċ umanitarju mal-Iran fiż-żmien 
tal-COVID-19; jistieden lill-Istati Uniti 
jerġgħu jingħaqdu mingħajr kundizzjonijiet 
mal-PAKK, filwaqt li fl-istess ħin l-Iran 
jiġi mħeġġeġ jerġa' jirrispetta bis-sħiħ l-
impenji tiegħu skont il-ftehim; 
jikkundanna, f'dan ir-rigward, id-
deċiżjoni tal-Iran li jibda jarrikkixxi l-
uranju għal 20 %, li huwa ksur dirett u 
gravi tal-ftehim nukleari;

Or. en


