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29.9.2021 A9-0250/1

Emenda 1
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

F. billi, fit-tfittxija u l-approfondiment 
tal-kooperazzjoni trans-Atlantika, l-UE 
għandha tistinka għal sħubija fit-tmexxija 
mal-Istati Uniti, b'enfasi fuq it-tfittxija ta' 
interessi kondiviżi; billi l-UE għandha 
trawwem ukoll l-awtonomija strateġika 
tagħha fir-relazzjonijiet ekonomiċi u dwar 
id-difiża bħala mezz biex issaħħaħ ir-rabta 
trans-Atlantika u żżid l-influwenza 
konġunta tal-UE u tal-Istati Uniti fix-xena 
dinjija, iżda anki bil-ħsieb li żżid il-
kapaċità tagħha li tieħu responsabbiltà 
akbar biex tindirizza l-isfidi globali u 
reġjonali ewlenin u tiddeċiedi u taġixxi 
b'mod awtonomu, jekk meħtieġ, fi 
kwistjonijiet ta' affarijiet barranin u ta' 
sigurtà u difiża;

F. billi, fit-tfittxija u l-approfondiment 
tal-kooperazzjoni trans-Atlantika, l-UE 
għandha tistinka għal sħubija fit-tmexxija 
mal-Istati Uniti, b'enfasi fuq it-tfittxija ta' 
interessi kondiviżi; billi l-UE jenħtieġ li 
trawwem ukoll l-awtonomija strateġika 
tagħha fir-relazzjonijiet ekonomiċi u dwar 
id-difiża bħala mezz biex tfittex l-interessi 
diplomatiċi, tas-sigurtà u ekonomiċi 
tagħha stess filwaqt li ssaħħaħ ir-rabta 
trans-Atlantika u biex żżid l-influwenza 
konġunta tal-UE u tal-Istati Uniti fix-xena 
dinjija, iżda anki bil-ħsieb li żżid il-
kapaċità tagħha li tieħu responsabbiltà 
akbar biex tindirizza l-isfidi globali u 
reġjonali ewlenin u tiddeċiedi u taġixxi 
b'mod awtonomu, jekk meħtieġ, fi 
kwistjonijiet ta' affarijiet barranin u ta' 
sigurtà u difiża;
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29.9.2021 A9-0250/2

Emenda 2
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jikkonferma mill-ġdid l-appoġġ 
tiegħu għall-kooperazzjoni, is-sħubija u l-
ħbiberija trans-Atlantika b'saħħithom bejn 
l-UE u l-Istati Uniti, li matul l-aħħar 
70 sena kkontribwew għall-iżvilupp, il-
prosperità u l-integrazzjoni b'suċċess tal-
Ewropa u li huma l-bażi għall-istabbiltà u 
s-sigurtà tagħha sa minn tmiem it-Tieni 
Gwerra Dinjija; jissottolinja li r-relazzjoni 
tal-UE mal-Istati Uniti hija mibnija fuq 
valuri komuni; ifakkar li s-sistemi politiċi 
kemm tal-Istati Uniti kif ukoll tal-UE huma 
msejsa fuq prinċipji demokratiċi, l-istat 
tad-dritt u r-rispett għal-libertajiet 
fundamentali; huwa konvint li, permezz 
tal-kooperazzjoni trans-Atlantika, nistgħu 
nikkontribwixxu bl-aħjar mod għal 
soluzzjoni paċifika, sostenibbli u 
kostruttiva għall-isfidi globali u reġjonali 
eżistenti, inkluż billi ssir enfasi fuq 
rikostruzzjoni tal-ekonomija li tkun 
sostenibbli u li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent, inkluża n-newtralità tal-karbonju 
sal-2050, u billi tingħeleb l-inġustizzja 
reġjonali, soċjali, tar-razza u tal-ġeneru; 
jinsisti li s-sħubija trans-Atlantika mġedda 
għandha tkun ibbażata fuq l-ugwaljanza 
tas-sħab; jisħaq, fl-istess ħin, li l-
awtonomija strateġika tal-UE ma tistax 
tinkiseb mingħajr titjib kwalitattiv fl-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet u l-
prinċipji tal-politika estera u ta' difiża tal-
UE, u sħubija u kooperazzjoni ambizzjużi 

2. Jikkonferma mill-ġdid l-appoġġ 
tiegħu għall-kooperazzjoni, is-sħubija u l-
ħbiberija trans-Atlantika b'saħħithom bejn 
l-UE u l-Istati Uniti, li matul l-aħħar 
70 sena kkontribwew għall-iżvilupp, il-
prosperità u l-integrazzjoni b'suċċess tal-
Ewropa u li huma l-bażi għall-istabbiltà u 
s-sigurtà tagħha sa minn tmiem it-Tieni 
Gwerra Dinjija; jissottolinja li r-relazzjoni 
tal-UE mal-Istati Uniti hija mibnija fuq 
valuri komuni; ifakkar li s-sistemi politiċi 
kemm tal-Istati Uniti kif ukoll tal-UE huma 
msejsa fuq prinċipji demokratiċi, l-istat 
tad-dritt u r-rispett għal-libertajiet 
fundamentali; huwa konvint li, permezz 
tal-kooperazzjoni trans-Atlantika, nistgħu 
nikkontribwixxu bl-aħjar mod għal 
soluzzjoni paċifika, sostenibbli u 
kostruttiva għall-isfidi globali u reġjonali 
eżistenti, inkluż billi ssir enfasi fuq 
rikostruzzjoni tal-ekonomija li tkun 
sostenibbli u li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent, inkluża n-newtralità tal-karbonju 
sal-2050, u billi tingħeleb l-inġustizzja 
reġjonali, soċjali, tar-razza u tal-ġeneru; 
jinsisti li s-sħubija trans-Atlantika mġedda 
għandha tkun ibbażata fuq l-ugwaljanza 
tas-sħab; jisħaq, fl-istess ħin, li l-
awtonomija strateġika tal-UE ma tistax 
tinkiseb mingħajr titjib kwalitattiv fl-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet u l-
prinċipji tal-politika estera u ta' difiża tal-
UE u l-kapaċità tal-UE li taġixxi b'mod 
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mal-eqreb alleati tal-Unjoni, bħall-Istati 
Uniti;

awtonomu, meta jkun meħtieġ, hi u tfittex 
l-interessi leġittimi tagħha, inkluża 
sħubija u kooperazzjoni ambizzjużi mal-
eqreb alleati tal-Unjoni, bħall-Istati Uniti;
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Emenda 3
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 29a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

29a. Jinsab imħasseb ħafna dwar l-
adozzjoni, min-naħa tal-Leġiżlatura ta' 
Texas, tal-Att ta' Texas dwar it-Taħbit tal-
Qalb (Texas Heartbeat Act), li de facto 
jipprojbixxi l-abort, bħala attakk serju fuq 
id-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-
nisa; jiddispjaċih li permezz ta' deċiżjoni 
maqsuma, il-Qorti Suprema tal-Istati 
Uniti rrifjutat li tiddeċiedi dwar l-
adozzjoni ta' din il-liġi mingħajr 
preċedent;

Or. en
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Emenda 4
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35a. Jenfasizza li l-Kunsill tal-
Kummerċ u t-Teknoloġija huwa parti 
mill-aġenda kummerċjali trans-Atlantika 
pożittiva, u l-għan aħħari tiegħu hu li 
jħaddan il-valuri demokratiċi u l-etika fit-
teknoloġiji ġodda sabiex isir struttura 
istituzzjonali trasparenti u jmexxi t-
trasformazzjoni diġitali globali; jilqa' 
f'dan ir-rigward il-fatt li l-laqgħa 
inawgurali saret kif ippjanat minkejja t-
tensjonijiet li jeħtieġ li jiġu diskussi b'mod 
miftuħ u sinċier; jirrimarka li jkun 
possibbli li jinkisbu xi kisbiet rapidi li 
jsaħħu l-kummerċ bilaterali, u għalhekk 
iħeġġeġ liż-żewġ naħat jiffukaw fuq eżiti 
konkreti u tanġibbli; jilqa' f'dan ir-
rigward l-eżiti tal-ewwel laqgħa tal-
Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija li 
saret fid-29 ta' Settembru f'Pittsburgh li 
adottat temi konkreti għal kull wieħed 
mill-10 grupp ta' ħidma; jappoġġja, fost l-
impenji, l-impenn ta' kooperazzjoni fl-
evitar ta' ostakli ġodda u bla bżonn għall-
kummerċ tat-teknoloġiji ġodda u 
emerġenti, fl-iskrinjar tal-investimenti u l-
esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju, kif 
ukoll l-impenn biex tittejjeb l-effikaċja tal-
politiki li jindirizzaw politiki u prattiki 
mhux tas-suq u li joħolqu distorsjoni tal-
kummerċ; jilqa' l-identifikazzjoni ta' temi 
speċifiċi bħall-indirizzar tal-isfidi 
ppreżentati minn ekonomiji mhux tas-suq, 
u l-kooperazzjoni fid-drittijiet tal-
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ħaddiema u l-politiki dwar il-klima 
relatati mal-kummerċ fil-Grupp ta' 
Ħidma dwar l-Isfidi Kummerċjali Globali; 
jissottolinja l-importanza tal-
kooperazzjoni fl-istabbiliment 
internazzjonali ta' standards tat-
teknoloġija; jitlob l-istabbiliment ta' 
Sottokumitat għall-Kummerċ u t-
Teknoloġija fi ħdan id-Djalogu Trans-
Atlantiku tal-Leġiżlaturi biex 
jikkomplementa r-rwol tal-eżekuttiv fil-
Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija u 
biex jeżerċita skrutinju demokratiku fuq 
dan il-Kunsill; jenfasizza li l-Kunsill tal-
Kummerċ u t-Teknoloġija mhuwiex 
forum għan-negozjar ta' ftehim 
kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti, 
mingħajr preġudizzju għall-inizjattivi 
futuri biex dan isir;

Or. en
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Emenda 5
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 53

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

53. Jappoġġja approċċ konġunt għall-
indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 billi, fost 
miżuri oħra, jiżdiedu d-disponibbiltà u l-
affordabbiltà tal-vaċċini; jappella lill-UE u 
lill-Istati Uniti biex jaħdmu flimkien u 
jmexxu l-isforzi biex jindirizzaw il-
kwistjoni tan-nuqqas ta' vaċċini u jiżguraw 
li l-vaċċini jitwasslu madwar id-dinja u lill-
aktar nies possibbli malajr kemm jista' 
jkun; ifakkar li d-dinja qed tiffaċċja 
skarsezza globali ta' vaċċini; għalhekk, 
sabiex tinkiseb l-ekwità tal-vaċċini, 
jistieden lill-UE u lill-Istati Uniti jaħdmu 
mal-manifatturi biex iżidu l-kapaċità tal-
manifattura globali għall-vaċċini u l-
komponenti tagħhom; jappella liż-żewġ 
naħat joqogħdu lura minn kwalunkwe 
miżura ta' restrizzjoni fuq l-esportazzjoni, 
jiżguraw il-funzjonament xieraq tal-ktajjen 
ta' provvista, jiżguraw it-trasferimenti tat-
teknoloġija meħtieġa u jtejbu t-tħejjija għal 
emerġenzi tas-saħħa globali futuri; iħeġġeġ 
liż-żewġ naħat iżidu l-kooperazzjoni 
regolatorja biex jiffaċilitaw l-aċċess 
essenzjali għall-mediċini;

53. Jappoġġja approċċ konġunt għall-
indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 billi, fost 
miżuri oħra, jiżdiedu d-disponibbiltà u l-
affordabbiltà tal-vaċċini; jappella lill-UE u 
lill-Istati Uniti biex jaħdmu flimkien u 
jmexxu l-isforzi biex jindirizzaw il-
kwistjoni tan-nuqqas ta' vaċċini u jiżguraw 
li l-vaċċini jitwasslu madwar id-dinja u lill-
aktar nies possibbli malajr kemm jista' 
jkun; jilqa' t-tħabbira tas-sħubija bejn l-
UE u l-Istati Uniti biex tkompli bl-isforz 
globali tat-tilqim kontra l-COVID-19 billi 
tlaqqam 70 % tad-dinja sal-Assemblea 
Ġenerali tan-NU tas-sena d-dieħla; 
ifakkar li d-dinja qed tiffaċċja skarsezza 
globali ta' vaċċini; għalhekk, sabiex 
tinkiseb l-ekwità tal-vaċċini, jistieden lill-
UE u lill-Istati Uniti jaħdmu mal-
manifatturi biex iżidu l-kapaċità tal-
manifattura globali għall-vaċċini u l-
komponenti tagħhom; jappella liż-żewġ 
naħat joqogħdu lura minn kwalunkwe 
miżura ta' restrizzjoni fuq l-esportazzjoni, 
jiżguraw il-funzjonament xieraq tal-ktajjen 
ta' provvista, jiżguraw it-trasferimenti tat-
teknoloġija meħtieġa u jtejbu t-tħejjija għal 
emerġenzi tas-saħħa globali futuri; iħeġġeġ 
liż-żewġ naħat iżidu l-kooperazzjoni 
regolatorja biex jiffaċilitaw l-aċċess 
essenzjali għall-mediċini;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Emenda 6
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 94

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

94. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu esplorati 
oqsma ta' konverġenza u kooperazzjoni 
possibbli mal-Istati Uniti dwar iċ-Ċina, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
minoranzi u t-tnaqqis tat-tensjonijiet fl-
Ibħra tan-Nofsinhar u tal-Lvant taċ-Ċina, 
f'Hong Kong u fl-Istrett ta' Tajwan; 
jenfasizza r-rilevanza tal-UNCLOS bħala 
bażi ġuridika għas-soluzzjoni tal-kunflitti; 
itenni l-appoġġ tiegħu għal inizjattivi 
kondiviżi ta' konnettività; jappella għal 
koordinazzjoni tal-azzjonijiet fir-reġjun 
Indo-Paċifiku; jappoġġja koordinazzjoni 
aktar mill-qrib dwar dawn il-kwistjonijiet 
u kwistjonijiet oħra ta' tħassib komuni;

94. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu esplorati 
oqsma ta' konverġenza, kooperazzjoni 
possibbli u koordinazzjoni u 
konsultazzjoni aħjar bejn l-Istati Uniti u l-
UE dwar iċ-Ċina, sabiex jiġu evitati t-
tensjonijiet trans-Atlantiċi, bħal dawk li 
seħħew wara l-adozzjoni tal-ftehim 
trilaterali dwar is-sigurtà bejn l-Istati 
Uniti, ir-Renju Unit u l-Awstralja, 
magħruf bħala AUKUS, mingħajr 
konsultazzjoni mal-alleati tal-UE, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi u t-
tnaqqis tat-tensjonijiet fl-Ibħra tan-
Nofsinhar u tal-Lvant taċ-Ċina, f'Hong 
Kong u fl-Istrett tat-Tajwan; jenfasizza r-
rilevanza tal-UNCLOS bħala bażi ġuridika 
għas-soluzzjoni tal-kunflitti; itenni l-
appoġġ tiegħu għal inizjattivi kondiviżi ta' 
konnettività, anke fi ħdan il-qafas tal-
istrateġija tal-UE “Global Gateway” li 
għadha kif tħabbret;

Or. en
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Emenda 7
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 95

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

95. Jindika l-ħidma li għaddejja dwar 
l-istrateġija Indo-Paċifika tal-UE u 
jenfasizza dan ir-reġjun ġeostrateġiku, li 
fih jinsabu ħbieb u sħab demokratiċi trans-
Atlantiċi komuni bħall-Ġappun, il-Korea 
t'Isfel, l-Awstralja u New Zealand, kif 
ukoll it-Tajwan, u jappella għal sħubija u 
koordinazzjoni msaħħa bejn l-UE u l-Istati 
Uniti dwar ir-reġjun Indo-Paċifiku; ifakkar 
fl-importanza li jitrawmu rabtiet mal-
membri tal-ASEAN u mal-Forum tal-
Gżejjer tal-Paċifiku (PIF);

95. Jilqa' l-progress li sar dan l-aħħar 
fl-istrateġija Indo-Paċifika tal-UE, jitlob li 
tiġi implimentata malajr u b'mod 
komprensiv peress li hija fl-interess tal-
UE u tkun qed tippromwovi l-valuri 
tagħha, u jenfasizza r-rilevanza ta' dan ir-
reġjun ġeostrateġiku, li fih jinsabu ħbieb u 
sħab demokratiċi trans-Atlantiċi komuni 
bħall-Ġappun, il-Korea t'Isfel, l-Awstralja 
u New Zealand, kif ukoll it-Tajwan, u 
jappella għal sħubija u koordinazzjoni 
msaħħa bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar ir-
reġjun Indo-Paċifiku; ifakkar fl-importanza 
li jitrawmu rabtiet strateġiċi mal-membri 
tal-ASEAN u mal-Forum tal-Gżejjer tal-
Paċifiku (PIF);

Or. en
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Emenda 8
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2021/2038(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 108

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

108. Jirrikonoxxi li, wara l-irtirar tal-
forzi tal-Istati Uniti u Ewropej, is-
sitwazzjoni fl-Afganistan ser tkompli tkun 
ikkaratterizzata minn sfidi enormi; itenni 
l-pożizzjoni tiegħu li l-komunità trans-
Atlantika għandha tkompli bl-isforzi 
tagħha biex taħdem għall-paċi, l-istabbiltà 
u l-progress fl-Afganistan; iħeġġeġ azzjoni 
impenjata responsabbli fil-konfront tal-
poplu Afgan, b'mod partikolari fl-appoġġ 
tat-Taħditiet ta' Paċi Intra-Afgani u s-
salvagwardja tal-libertajiet fundamentali 
u d-drittijiet tal-bniedem, b'attenzjoni 
partikolari għad-drittijiet tal-minoranzi 
etniċi, il-bniet u n-nisa, inkluż id-dritt 
tagħhom għall-edukazzjoni u l-
parteċipazzjoni pubblika, u gruppi 
vulnerabbli oħra;

108. Jiddeplora l-akkwiżizzjoni vjolenti 
tal-Afganistan mit-Taliban wara l-irtirar 
tal-forzi tal-Istati Uniti u Ewropej, u l-ksur 
mifrux sussegwenti tad-drittijiet tal-
bniedem, b'mod partikolari tal-bniet, in-
nisa u l-minoranzi etniċi u reliġjużi, kif 
ukoll il-kriżi umanitarja li qed tiżvolġi fil-
pajjiż; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-
komunità trans-Atlantika għandha 
tirdoppja l-isforzi tagħha biex taħdem 
għall-paċi, l-istabbiltà u l-progress fit-tul 
fl-Afganistan billi tappoġġja lis-soċjetà 
ċivili Afgana, lid-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem, b'mod partikolari d-difensuri 
tad-drittijiet tan-nisa, lill-attivisti politiċi, 
lill-ġurnalisti, lill-akkademiċi, lill-artisti u 
lil gruppi u persuni oħra li jinsabu 
f'riskju; jappella għal koordinazzjoni u 
konsultazzjoni trans-Atlantiċi robusti 
sabiex tinkiseb, tiġi ppreservata u 
kondiviża l-intelligence dwar it-theddida 
terroristika li ġejja mill-Afganistan, b'mod 
partikolari mill-ISIS, l-Al-Qaeda u l-
affiljati tagħhom; jitlob li jittieħed 
approċċ trans-Atlantiku miftiehem li 
jgħaqqad il-ħtieġa ta' impenn operattiv 
mat-Taliban għal skopijiet umanitarji u 
ta' kontra t-terroriżmu b'kundizzjonijiet 
ċari għall-involviment mal-gvern immexxi 
mit-Taliban fil-futur, liema 
kundizzjonijiet għandhom jinkludi 
impenn għar-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem u għall-ġlieda kontra t-
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terroriżmu; jitlob li ssir riflessjoni trans-
Atlantika profonda dwar il-lezzjonijiet li 
ħarġu mill-missjoni fl-Afganistan, bil-
għan li jinsiltu l-konklużjonijiet meħtieġa 
għall- isforzi futuri biex jiġu promossi l-
istabbiltà, is-sigurtà u l-governanza tajba 
fid-dinja; jistieden lis-sħab trans-
Atlantiċi, barra minn hekk, jimpenjaw 
ruħhom mal-pajjiżi kollha ġirien tal-
Afganistan, filwaqt li jżommu f'moħħhom 
is-sitwazzjoni mwiegħra tal-poplu Afgan li 
fittex rifuġju fihom u l-ħtieġa li jiġu 
megħjuna;
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