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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà (VP/RGħ) tad-9 ta' Marzu 2020 bit-titlu "Lejn strateġija komprensiva mal-
Afrika" u jqisha bħala pass lejn sħubija verament ġeopolitika; jissottolinja li l-Ewropa u 
l-Afrika jinsabu fi prossimità ġeografika mill-qrib, għandhom rabtiet storiċi, kulturali u 
soċjoekonomiċi qawwija, li qed jitqarrbu dejjem aktar biż-żieda fl-għadd ta' sfidi 
komuni u ta' interessi strateġiċi, li jvarjaw mill-avvanz tad-drittijiet tal-bniedem u d-
demokrazija, il-ħruġ tal-komunitajiet mill-faqar u l-għoti ta' kundizzjonijiet ta' għajxien 
deċenti permezz tal-għoti ta' opportunitajiet ekonomiċi, l-iżvilupp sostenibbli jew il-
governanza tajba, u l-potenzjal tal-migrazzjoni għal opportunitajiet ta' impjieg u żvilupp 
sinifikanti; it-tisħiħ tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment, is-sigurtà, il-ġlieda 
kontra t-terroriżmu, u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-traffikar ta' bnedmin, 
ir-riforma multilaterali tal-istituzzjonijiet u l-kummerċ globali, l-ambjent, is-sigurtà tal-
ikel, l-aċċess għall-ilma, it-tkabbir tal-popolazzjoni, l-urbanizzazzjoni, il-kwistjonijiet 
tal-enerġija, l-avvanz tas-saħħa pubblika, l-aċċess għall-kura tas-saħħa, it-tibdil fil-
klima; jenfasizza l-fatt li r-relazzjonijiet tal-UE mal-Afrika huma ta' importanza kbira 
għall-futur taż-żewġ kontinenti tagħna u li l-prosperità taż-żewġ kontinenti hija marbuta 
mill-qrib, fatti li jitolbu approċċ olistiku kontinentali u Afrikan li jista' jirrikonċilja dawn 
it-taqsimiet diverġenti fi strateġija komprensiva koerenti li se titkejjel f'termini tar-
riżultati li tikseb, u li tiġi mmonitorjata u evalwata kontinwament; jitlob li jkun hemm 
koerenza akbar bejn il-politiki tal-UE, l-allokazzjoni trasparenti u orjentata lejn ir-
riżultati tar-riżorsi tal-UE u alleanza politika msaħħa mill-ġdid, li trid tmur lil hinn mill-
iżvilupp tradizzjonali u l-kooperazzjoni umanitarja bil-għan li tassew jiġi sfruttat il-
potenzjal sħiħ tas-sħubija tagħna;

2. Ifakkar li skont iċ-Ċentru għar-Riċerka dwar l-Epidemjoloġija tad-Diżastri (ĊRED), fl-
2019, kważi 16,6 miljun Afrikan ġew affettwati minn avvenimenti estremi tat-temp, 
195 % aktar milli fl-2018, u li d-diżastri naturali għandhom impatt negattiv fuq il-
ħajjiet, l-għajxien, id-djar u l-ekosistemi, kif ukoll fuq il-makroekonomija;

3. Jissottolinja li s-sħubija UE-Unjoni Afrikana (UA) tista' tkun ta' suċċess biss jekk tkun 
verament sħubija bejn partijiet ugwali, jiġifieri sħubija aktar ibbilanċjata, aktar ġusta u 
sinifikanti, mibnija fuq ir-responsabbiltà proprja u s-solidarjetà u fuq viżjoni komuni 
għall-futur tagħna; itenni, għalhekk, l-appelli tiegħu għal sħubija ġenwina "minn 
kontinent għal kontinent" bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana; ifakkar li l-Afrika 
hija l-eqreb ġar tagħna, fejn jgħixu aktar minn biljun ruħ u li aktar minn nofs it-tkabbir 
tal-popolazzjoni tad-dinja sal-2050 huwa previst li jseħħ fl-Afrika, filwaqt li 6 mill-
10 ekonomiji li qed jikbru bl-aktar rata mgħaġġla fid-dinja huma Afrikani; jisħaq fuq il-
fatt li l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkostitwixxu l-akbar sieħeb tal-Afrika taħt l-
aspetti kollha, f'dak li għandu x'jaqsam mal-investiment, il-kummerċ, l-għajnuna għall-
iżvilupp, l-assistenza umanitarja u s-sigurtà; jinnota, madankollu, li din il-kooperazzjoni 
dejjem aktar mill-qrib għad trid twassal għal fehim kondiviż jew għal sħubija strateġika 
vijabbli, f'konformità mal-interessi kondiviżi, il-potenzjal tat-tkabbir, il-prossimità 
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ġeografika u r-rabtiet li ilhom jeżistu għal sekli sħaħ bejn iż-żewġ kontinenti; 
jissottolinja li l-proċess ta' żvilupp sostenibbli fil-kontinent Afrikan huwa ta' importanza 
ewlenija għall-prosperità, l-istabbiltà u s-sigurtà, kemm tal-UE kif ukoll tal-Afrika, li 
huma kundizzjonijiet ewlenin għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali għall-Afrikani kif 
identifikati fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU; jisħaq li l-UE trid tkun 
kunfidenti fil-ħolqien ta' approċċ ġdid u modern għall-politika tagħha dwar l-Afrika 
abbażi ta' fehim ċar tal-interessi u r-responsabbiltajiet rispettivi u reċiproċi tagħhom, li 
jirrifletti l-komprensività u l-maturità tar-relazzjonijiet tagħhom; jinsab ferm konvint li 
s-sħubija tagħna trid tkun ibbażata fuq pożizzjonijiet u prijoritajiet ċari identifikati mis-
sħab Afrikani tagħna u f'dan il-kuntest jemmen li s-6 Summit UA-UE f'din il-ħarifa 
jipprovdi opportunità f'waqtha biex jinstemgħu s-sħab Afrikani, isir skambju dwar 
talbiet u proposti reċiproċi u biex jiġu definiti objettivi komuni sabiex jiġu inkorporati 
fl-istrateġija konġunta ġdida li jmiss, li għandha tkun ta' benefiċċju reċiproku u tirrifletti 
l-interessi taż-żewġ naħat u ssaħħaħ ir-rabtiet bejn iż-żewġ kontinenti;

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jitjiebu s-sinerġiji u titjieb il-koerenza bejn l-oqfsa legali u 
politiċi kollha li fuqhom huma bbażati r-relazzjonijiet UE-Afrika sabiex ikunu aktar 
effettivi u sostenibbli, bi sħubija fit-tul, multidimensjonali u multisettorjali aktar 
b'saħħitha, li għandha tissarraf ukoll f'kooperazzjoni politika aktar b'saħħitha u 
f'koordinazzjoni effettiva mibnija fuq l-ugwaljanza, il-fiduċja, ir-rispett reċiproku, is-
solidarjetà, is-sovranità, il-valuri kondiviżi u fuq viżjoni komuni dwar il-futur tagħna; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, il-
paċi u s-sigurtà, kif ukoll il-governanza tajba, l-iżvilupp sostenibbli, l-istat tad-dritt, l-
elezzjonijiet ħielsa u ġusti, it-tranżizzjonijiet tal-poter ibbażati fuq il-liġi u paċifiċi fil-
pajjiżi Afrikani, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bħala l-pedamenti meħtieġa għal sħubija 
sostenibbli, inklużiva u ta' benefiċċju reċiproku UE-Afrika; jisħaq li sħubija b'saħħitha 
UE-Afrika teħtieġ Unjoni Afrikana b'saħħitha, jenfasizza r-rwol importanti tal-UE fl-
appoġġ tal-Unjoni Afrikana biex teżerċita l-mandat tagħha b'mod aktar effettiv, fil-bini 
tal-paċi u s-sigurtà fil-kontinent kollu u fit-tmexxija tal-progress fl-integrazzjoni 
kontinentali kif ukoll l-istituzzjonalizzazzjoni tal-Unjoni Afrikana, inkluż il-Parlament 
Pan-Afrikan, permezz tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki kif ukoll assistenza teknika u 
finanzjarja; jilqa' l-proposta għal programm pan-Afrikan fil-kuntest tal-Istrument il-ġdid 
ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali 
(NDICI) li għandu l-għan li jindirizza l-isfidi tal-kontinent Afrikan kollu kemm hu;

5. Itenni l-appoġġ għall-Afrika fil-proċessi ewlenin ta' integrazzjoni fil-livelli reġjonali, 
kontinentali u internazzjonali u jinnota li l-Ewropa u l-Afrika għandhom interess 
komuni li jikkooperaw dwar il-multilateraliżmu u l-isfidi komuni li jistgħu jiġu 
indirizzati b'mod effettiv biss billi jaħdmu flimkien; jisħaq fuq il-ħtieġa li jingħelbu d-
diviżjonijiet, fejn jeżistu, speċjalment f'oqsma ta' importanza strateġika ewlenija, bħall-
issodisfar tal-istandards u l-prattiki internazzjonali fil-kummerċ, id-drittijiet tal-
bniedem, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-iżvilupp sostenibbli u l-
pożizzjonament f'organizzazzjonijiet internazzjonali; huwa tal-fehma li sħubija olistika 
minn kontinent għal kontinent għandha tippermetti wkoll aktar reġjonalizzazzjoni; 
itenni l-appoġġ kontinwu tiegħu għall-integrazzjoni reġjonali u l-organizzazzjonijiet 
reġjonali, bħall-ECOWAS (il-Komunità Ekonomika tal-Istat tal-Afrika tal-Punent), is-
CEMAC (il-Komunità Ekonomika u Monetarja tal-Afrika Ċentrali), l-EAC (il-
Komunità tal-Afrika tal-Lvant), l-SADC (il-Komunità għall-Iżvilupp tal-Afrika t'Isfel), 
l-IGAD (l-Awtorità Intergovernattiva għall-Iżvilupp) u l-ECCAS (il-Komunità 
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Ekonomika tal-Istati tal-Afrika Ċentrali), kif ukoll l-ICGLR (Konferenza 
Internazzjonali dwar ir-Reġjun tal-Lagi l-Kbar); jappoġġa l-fehma li l-UE jeħtiġilha 
żżomm approċċi flessibbli minn pajjiż għal pajjiż u fil-livell subreġjonali li jirregolaw 
il-parteċipazzjoni tagħha u l-appoġġ skont il-bżonnijiet u ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull 
pajjiż fi ħdan il-ħames reġjuni tal-Afrika; jappella għal aġġornament tad-diversi politiki 
reġjonali tal-UE lejn is-subreġjuni tal-Afrika, bħall-Afrika ta' Fuq, il-Golf tal-Guinea, 
is-Saħel, il-Lagi l-Kbar u l-Qarn tal-Afrika; jiddispjaċih għall-fatt li 25 sena mill-bidu 
tal-Proċess ta' Barċellona, il-ħolqien ta' żona ta' prosperità kondiviża, stabbiltà u libertà 
mal-pajjiżi tal-viċinat tan-Nofsinhar għad fadallu biex jitlesta;

6. Jinnota l-importanza li tiġi implimentata l-Viżjoni Afrikana fuq it-Tħaffir fil-Minjieri 
adottata fl-2009 mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern Afrikani biex jiġi żgurat sfruttament 
trasparenti, ekwu u ottimali tar-riżorsi minerali;

7. Ifakkar fir-rwol importanti li l-Unjoni Afrikana u l-Istati Afrikani għandhom 
f'organizzazzjonijiet multilaterali, b'mod partikolari n-Nazzjonijiet Uniti, fejn l-Istati 
Afrikani jirrappreżentaw 28 % tas-sħubija, u jissottolinja, għalhekk, l-importanza li 
napprofondixxu aktar ir-relazzjonijiet politiċi tagħna sabiex nirriformaw il-korpi 
multilaterali tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex nagħmluhom aktar ġusti u rappreżentattivi, 
fattur li huwa kruċjali biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi globali komuni tagħna;

8. Jilqa' l-ħames sħubijiet fl-istrateġija l-ġdida proposta; jemmen li barra minn hekk din 
għandha tiġi aġġornata biex tirrifletti l-ħtiġijiet ekonomiċi u tas-saħħa tal-Afrika fl-
indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19; jappella għal impenn tal-UE b'saħħtu, kostanti, 
ambizzjuż u koerenti fis-sigurtà, l-istabbiltà u l-iżvilupp tal-Afrika, inkluż permezz tal-
promozzjoni tat-tranżizzjoni ekoloġika u l-aċċess għall-enerġija, it-trasformazzjoni 
diġitali, it-tkabbir u l-impjiegi sostenibbli, il-paċi u l-governanza, u approċċ bilanċjat u 
komprensiv għall-migrazzjoni u l-mobilità; jirrikonoxxi li saru sforzi biex jiġu inklużi l-
ilħna u l-interessi tas-sħab Afrikani tagħna, iżda jinnota wkoll li xi ilħna esprimew 
diżappunt dwar perċezzjoni ta' nuqqas ta' komunikazzjoni ma' xi sħab Afrikani qabel il-
pubblikazzjoni tagħha; jirrimarka, madankollu, il-ħtieġa li jiġi definit b'mod ċar kif l-
istrateġija l-ġdida għandha tiġi implimentata u jiġi indikat liema attur tal-UE huwa 
responsabbli biex jagħmel xiex; jissottolinja l-importanza tar-relazzjonijiet futuri mal-
Afrika u l-fatt li dan jirrikjedi l-involviment wiesa' tas-soċjetajiet ċivili taż-żewġ 
kontinenti; jappella għal involviment aktar b'saħħtu fil-livelli kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs), in-negozju, l-akkademja, il-gruppi ta' 
riflessjoni, l-istituzzjonijiet kulturali u reliġjużi, it-trade unions, u oħrajn; jilqa' 
b'sodisfazzjon kbir is-sinjali mibgħuta mill-President tal-Kummissjoni Ursula von der 
Leyen biex ir-relazzjonijiet mal-Afrika jsiru l-qofol tal-mandat tagħha; jilqa' f'dan ir-
rigward il-fatt li l-ewwel żjara tal-President il-ġdid tal-Kummissjoni kienet fl-Afrika u 
jitlob laqgħat u kuntatti ta' livell għoli aktar frekwenti; iqis li tali laqgħat personali fl-
ogħla livell huma ta' importanza kbira peress li mhux biss irawmu rabtiet personali, iżda 
wkoll jissensibilizzaw lill-pubbliku dwar is-sħubija tagħna fil-midja nazzjonali 
rispettiva tagħna; jitlob, għalhekk, biex jiġu intensifikati aktar dawn il-laqgħat u l-
iskambji ta' livell għoli, inklużi fora u laqgħat kummerċjali u tas-soċjetà ċivili; jesprimi 
d-dispjaċir tiegħu li l-komunikazzjoni hija nieqsa minn proposti ċari għal approċċi 
kkoordinati bejn l-UE u l-UA biex jiġu indirizzati sfidi komuni, li jistgħu jiġu indirizzati 
b'mod konġunt f'sistemi multilaterali (eż. in-NU); jisħaq fuq il-fatt li l-VP/RGħ u l-
missjonijiet tal-UE fil-kapitali tal-kontinent Afrikan għandhom ikunu aktar attivi fil-
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preżentazzjoni tal-objettiv ta' politika tal-UE; iħeġġeġ lill-gruppi ta' riflessjoni Ewropej 
u lill-akkademja f'dan ir-rigward biex jikkooperaw b'mod aktar attiv mal-kontropartijiet 
Afrikani tagħhom; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi adottat, fi ħdan is-sħubija Afrika-UE, 
approċċ koordinat u komprensiv, kemm bejn l-UE-UA kif ukoll fost l-UE u l-Istati 
Membri tagħha, kif previst fl-Artikolu 210 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea; jistieden lill-UE taħdem aktar fuq din il-perspettiva konġunta fid-dawl tas-
Summit UE-Afrika li jmiss skedat għall-2020;

9. Jinnota li l-potenzjal tal-Afrika jattira interess akbar minn ħafna atturi fix-xena dinjija u 
jesprimi tħassib li, f'ħafna żoni, l-Afrika saret arena ġdida ta' kompetizzjoni kbira għall-
poter; jisħaq fuq il-fatt li l-UE hija minn tal-ewwel li tgħin lill-kontinent Afrikan, 
filwaqt li l-politiki distruttivi użati minn atturi oħra jwasslu għad-detriment tan-
nazzjonijiet Afrikani, li għandhom ukoll riperkussjonijiet negattivi fuq l-UE; 
jissottolinja li l-UE fil-qalba tagħha, fir-relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi tagħha ma' 
pajjiżi terzi, hija motivata mill-avvanz tad-drittijiet fundamentali, mill-għoti ta' appoġġ 
lill-istituzzjonijiet demokratiċi u mis-sostenn tar-responsabbiltà demokratika; jemmen li 
pajjiżi terzi, bħaċ-Ċina, qed ifittxu li jiksbu objettivi oħra li, xi drabi, huma ta' tħassib 
għalina; jisħaq fuq il-fatt li l-objettiv tagħna huwa li nsaħħu r-reżiljenza u l-
indipendenza tas-sħab Afrikani tagħna; jesprimi d-dispjaċir tiegħu, għalhekk, li l-
azzjonijiet ta' atturi oħra, speċjalment iċ-Ċina u r-Russja, qed javvanzaw l-interessi 
ġeopolitiċi tagħhom u huma ffukati fuq l-unilateraliżmu li qed jikber, u jisħaq li l-
benefiċċji proprji tagħhom huma askapitu tas-sovranità tal-pajjiżi Afrikani u s-sigurtà 
Ewropea; jistieden lill-UE tikkoordina ma' kull pajjiż li huwa verament interessat fi 
żvilupp fit-tul prosperuż u pożittiv tal-kontinent Afrikan, abbażi tar-rispett sħiħ tad-
drittijiet tal-bniedem, il-libertà u r-responsabbiltà tal-midja, il-governanza trasparenti u 
reattiva u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li huma elementi vitali biex jiġi żgurat ambjent 
politiku, soċjali u ekonomiku stabbli u inklużiv fl-Afrika; jistieden lill-UE tiżviluppa 
rispons strateġiku u fit-tul għall-Inizjattiva Ċiniża "Belt and Road", li għandha tkun 
iggwidata mill-valuri komuni tagħna kif ukoll mill-prijoritajiet u l-ħtiġijiet espressi mill-
ġirien Afrikani tagħna; jisħaq fuq il-fatt li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtieġ li jsiru 
sors ta' stabbiltà u affidabbiltà fir-reġjun; jemmen li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jkollha 
rwol ġeopolitiku akbar fl-Afrika u tistabbilixxi relazzjonijiet li huma ta' ġid għal 
kulħadd;

10. Huwa tal-idea li l-istrateġija UE-Afrika għandha tinkludi wkoll miżuri li jgħinu lill-
pajjiżi Afrikani jikkonvertu l-ġid tar-riżorsi minerali tagħhom fi żvilupp reali u jitlob 
għal rieżami tal-effikaċja tal-miżuri eżistenti, anke fir-rigward tal-isfruttament dubjuż 
miċ-Ċina u r-Russja; jistieden lill-Kummissjoni u lis-sħab Afrikani jimplimentaw 
miżuri għar-Regolament dwar il-Minerali ta' Kunflitt1 mingħajr ostakli, u jippubblikaw 
mingħajr dewmien il-lista ta' kumpaniji barra mill-UE li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti 
stabbiliti mir-regolament; jenfasizza l-karatteristiċi ta' qawwa tal-Ewropa (jiġifieri t-
trasparenza, il-prodotti u s-servizzi ta' kwalità għolja u l-governanza demokratika) u 
jittama li l-attrazzjoni ta' dawk il-valuri fundamentali hija alternattiva konvinċenti għall-
mudelli awtoritarji;

11. Ifakkar li s-settur tal-estrazzjoni jaqdi rwol importanti fl-ekonomiji ta' bosta pajjiżi 
Afrikani u huwa marbut ma' interdipendenza mhux ugwali tar-riżorsi mal-Ewropa, li 

1 ĠU L 130, 19.5.2017, p. 1.
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għandha tiġi korretta billi tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-flussi illeċiti ta' dħul mit-taxxa u 
royalties fis-settur tal-estrazzjoni permezz tad-Direttiva dwar it-Trasparenza u d-
Direttiva dwar il-Kontabilità2;

12. Jilqa' l-fatt li l-UE tqis il-paċi u s-sigurtà fl-Afrika bħala kundizzjoni ewlenija għall-
iżvilupp sostenibbli u li l-Unjoni hija impenjata li "żżid b'mod sinifikanti l-appoġġ 
tagħha lill-Afrika f'kooperazzjoni mal-komunità internazzjonali"; jaqbel mal-fehma li l-
kwistjoni tas-sigurtà fl-Afrika hija ta' importanza kbira għall-iżvilupp tal-kontinent bis-
sostenn ta' organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali, filwaqt li l-istati Afrikani 
huma l-garanti ewlenin tas-sigurtà tagħhom stess; jitlob, għalhekk, lill-UE tkompli bl-
isforzi tagħha biex taħdem f'kooperazzjoni mas-sħab Afrikani tagħha fl-iżvilupp 
ulterjuri ta' Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà (APSA), tikseb paċi u stabbiltà 
fit-tul u tegħleb il-kriżijiet u l-kunflitti f'dak il-kontinent permezz ta' approċċ integrat li 
jisfrutta l-għodod kollha disponibbli, inkluż l-appoġġ għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' 
sigurtà u ta' difiża Afrikani u l-operazzjonijiet militari tagħha, il-missjonijiet ċivili, il-
bini tal-paċi u l-proġetti ta' demilitarizzazzjoni b'rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-
dritt umanitarju internazzjonali u l-indipendenza u s-sovranità tal-pajjiżi Afrikani, u l-
appoġġ għal inizjattivi li joriġinaw mill-UA, minn organizzazzjonijiet reġjonali bħall-
ECOWAS u l-G5 tas-Saħel; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipparteċipaw f'missjonijiet u 
operazzjonijiet tal-UE u jilqa' l-isforzi bilaterali li jikkontribwixxu għall-paċi u l-
istabbiltà u jħeġġeġ lill-Kunsill, f'dan ir-rigward, japprova malajr il-Fond Ewropew 
għall-Paċi sabiex jipprovdi assistenza aktar komprensiva lis-sħab Afrikani fir-reġjuni 
milquta mill-kunflitt; jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni multilaterali fi ħdan it-
triangolu UA-UE-NU fil-qasam tas-sigurtà lokali, reġjonali u internazzjonali u r-rwol 
tal-atturi tas-soċjetà ċivili fl-isforzi għaż-żamma tal-paċi u l-bini tal-paċi; ifakkar, f'dan 
ir-rigward, li r-riforma tas-settur tas-sigurtà, ir-riforma tal-ġustizzja, il-governanza tajba, 
ir-responsabbiltà demokratika, u l-protezzjoni taċ-ċivili huma prerekwiżit biex tintrebaħ 
il-fiduċja tal-popolazzjonijiet fil-gvernijiet u l-forzi tas-sigurtà tagħhom; jissottolinja, 
barra minn hekk, il-konnessjoni bejn iċ-ċivil u l-militar u l-ħtieġa li ż-żewġ komponenti 
tal-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) jiġu armonizzati 
aħjar; jappoġġa l-approċċ dejjem aktar proattiv meħud mill-organizzazzjonijiet 
kooperattivi ta' sigurtà reġjonali lejn l-operazzjonalizzazzjoni sħiħa tal-APSA, li 
tipprovdi lill-Unjoni Afrikana u lill-organizzazzjonijiet fil-livell reġjonali bl-għodod 
meħtieġa għall-prevenzjoni, il-ġestjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti; ifaħħar, b'mod 
partikolari, inizjattivi bħall-G5 tas-Saħel minħabba r-rwol dejjem aktar kruċjali tiegħu 
fit-teħid ta' azzjoni deċiżiva biex in-nazzjonijiet Afrikani jiżguraw il-paċi u s-sigurtà fil-
viċinat tagħhom stess u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ 
politiku, finanzjarju, operattiv u loġistiku lill-G5 tas-Saħel; jisħaq fuq il-fatt li, sabiex 
jiġu żgurati livelli xierqa ta' sigurtà u żvilupp, il-pajjiżi Afrikani jrid ikollhom 
kapaċitajiet adegwati fis-setturi essenzjali kollha, l-aktar importanti fir-rigward tas-
sigurtà u d-difiża; jistieden lill-Unjoni Ewropea tikkoordina l-inizjattivi ta' żvilupp u 
sigurtà li fihom hija involuta fil-kontinent Afrikan bħala parti minn strateġija integrata li 
tinkludi l-governanza tajba, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, b'enfasi partikolari fuq ir-reġjuni fejn il-vulnerabbiltajiet u t-
tensjonijiet huma l-ogħla; jilqa' l-kooperazzjoni mwettqa bejn l-UE u l-Afrika fil-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u l-gruppi armati f'konformità mad-dritt internazzjonali; u jitlob, 
biex fil-kuntest tal-politiki kontra t-terroriżmu, jiġu stabbiliti proċessi ta' teħid tad-

2 ĠU L 294, 6.11.2013, p. 13.
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deċiżjonijiet aktar trasparenti, aktar konformi ma' approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem u aktar involviment mal-komunitajiet affettwati minn dawn il-miżuri;

13. Jissottolinja r-rwol importanti li s-Saħel għandu mil-lat strateġiku u ta' sigurtà, u f'dan 
ir-rigward jilqa' b'sodisfazzjon kbir il-ħolqien tal-G5 tas-Saħel fl-2014 kif ukoll il-Forza 
Konġunta tal-G5 (G5 Force Conjointe), li nħolqot fl-2017 biex tiġġieled it-theddid 
għas-sigurtà fir-reġjun;

14. Jenfasizza l-fatt li l-mandati tal-missjoni tal-PSDK huma komprensivi u għandhom l-
għan, fost affarijiet oħra, li jrawmu r-riforma tas-settur tas-sigurtà, javvanzaw ir-riforma 
tal-ġustizzja u jsaħħu t-taħriġ militari u tal-pulizija, kif ukoll li jmexxu 'l quddiem is-
sorveljanza; jissottolinja l-ħtieġa urġenti li tittejjeb kemm il-politika ta' komunikazzjoni 
tal-missjonijiet tal-PSDK kif ukoll l-ippjanar strateġiku ġenerali tal-UE bil-għan li 
tiżdied il-viżibbiltà tal-azzjonijiet tal-UE u l-għan tagħha li tissalvagwardja s-sigurtà u l-
benessri tal-poplu Afrikan;

15. Jenfasizza r-rwol speċjali tal-entitajiet reliġjużi fl-Afrika li regolarment jaġixxu ta' 
medjaturi fil-kunflitti, li magħhom jeħtieġ li jkun hemm djalogu u kooperazzjoni, 
speċjalment fiż-żoni ta' kunflitt peress li d-djalogu interreliġjuż jista' jikkontribwixxi 
għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni;

16. Jieħu nota li l-komunikazzjoni għandha l-għan li tapprofondixxi l-appoġġ tal-UE għall-
isforzi għall-paċi Afrikani permezz ta' forma aktar strutturata u strateġika ta' 
kooperazzjoni li tiffoka fuq reġjuni fl-Afrika fejn it-tensjonijiet huma l-ogħla u jitlob li 
strateġiji speċifiċi fir-reġjuni ta' kunflitt jitqiesu bħala prijorità; iħeġġeġ lill-UE u lill-
Istati Membri tagħha jkomplu l-kondiviżjoni tal-piżijiet ma' organizzazzjonijiet u sħab 
internazzjonali, inklużi alleati u stati Afrikani li jservu bħala alleati affidabbli kontra t-
terroriżmu bħall-Kenja, il-Marokk, in-Niġerja, il-Ghana u l-Etjopja; jitlob li jissaħħu r-
relazzjonijiet tal-UE ma' dawn l-istati ewlenin; jistieden lill-UE tkompli tassisti lis-sħab 
Afrikani fil-bini tal-kapaċità tal-forzi u tal-istituzzjonijiet tas-sigurtà tagħhom, sabiex 
tipprovdi servizzi ta' sigurtà u infurzar tal-liġi effettivi u sostenibbli liċ-ċittadini 
tagħhom, inkluż permezz tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi u l-missjonijiet tal-PSDK 
tagħha, u jistieden lill-UE tiffoka fuq approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, filwaqt 
li taġixxi fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-kunflitt, mill-prevenzjoni u r-rispons tal-kunflitti 
sal-ġestjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti;

17. Jenfasizza l-fatt li l-objettiv tal-appoġġ tal-UE lis-settur tas-sigurtà Afrikan huwa li 
jħeġġeġ is-sjieda Afrikana rigward kwistjonijiet ta' sigurtà u difiża; iqis li l-Unjoni 
Afrikana u l-Istati Afrikani huma sħab ewlenin li magħhom l-UE hija involuta b'mod 
sinifikanti sabiex b'mod konġunt jinkisbu l-iżvilupp sostenibbli u s-sigurtà tal-bniedem; 
jilqa' bil-qawwa, f'dan ir-rigward, il-pjanijiet tal-Unjoni Afrikana li tibgħat 3 000 suldat 
b'appoġġ għall-G5 tas-Saħel u jarah bħala sinjal li l-UA u l-UE qed tassew isegwu 
objettivi ta' sigurtà simili, mibnija fuq objettivi u responsabbiltajiet kondiviżi; jilqa', 
f'dan ir-rigward, il-kummenti li saru mill-VP/RGħ Borrell lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU fit-28 ta' Mejju 2020 meta tkellem dwar "is-sejba ta' soluzzjonijiet Afrikani għall-
problemi Afrikani";

18. Jikkonferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għall-missjonijiet għaż-żamma tal-paċi tan-NU 
fil-kontinent Afrikan u jistieden lill-atturi ewlenin, b'mod partikolari l-Istati Uniti tal-
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Amerka, ir-Russja, iċ-Ċina u r-Renju Unit, biex jingħaqdu mal-isforzi ta' medjazzjoni 
tal-UE u biex flimkien magħha javvanzaw il-kooperazzjoni u l-paċi sostenibbli fil-
kontinent Afrikan kollu; itenni, f'dan ir-rigward, ir-rieda tal-UE li żżid l-appoġġ tagħha 
għall-missjonijiet tan-NU u li tavvanza l-koordinazzjoni bejn id-diversi missjonijiet tan-
NU u tal-UE;

19. Ifakkar fl-importanza tar-rwol tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) biex tiġi 
indirizzata l-impunità u biex jiġu difiżi l-valuri tal-paċi, is-sigurtà, l-ugwaljanza, il-
korrettezza, il-ġustizzja u l-kumpens; jistieden lill-UE u lill-Istati Afrikani jkomplu 
jappoġġaw l-Istatut ta' Ruma u l-QKI; jistieden lill-Istati Afrikani kollha li għadhom ma 
ffirmawx u ma rratifikawx l-Istatut ta' Ruma biex jagħmlu dan;

20. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li l-UE tindirizza r-ribelljoni terroristika li qed teskala fit-
Tramuntana tal-Mozambique, li diġà kkawżat aktar minn 1 000 persuna mejta u ġiegħlet 
lil madwar 200 000 persuna jaħarbu minn djarhom, u li toħloq riskju serju li tixtered fir-
reġjun tan-Nofsinhar tal-Afrika; iħeġġeġ lill-VP/RGħ joffri l-appoġġ tal-UE lill-
Mozambique u liċ-ċittadini tiegħu; jisħaq li n-nuqqas ta' reazzjoni mill-UE jista' jwassal 
biex atturi internazzjonali oħra jieħdu r-rwol ewlieni li l-Unjoni beħsiebha tikseb fil-
kontinent;

21. Jenfasizza li l-konsegwenzi soċjoekonomiċi tal-COVID-19 jista' jkollhom impatt gravi 
fuq l-istati u s-soċjetajiet Afrikani u għalhekk itenni t-talba tiegħu biex jingħata appoġġ 
akbar lis-settur tas-saħħa fl-istati Afrikani kollha li talbuh; jappoġġa bil-qawwa r-
rispons qawwi tal-UE għall-kriżi dwar id-dimensjoni esterna permezz tal-approċċ "Tim 
Ewropa" u jarah bħala sinjal reali ta' solidarjetà globali u ta' valuri Ewropej; jinsab 
imħasseb dwar in-nuqqas mifrux ta' apparat mediku fis-settur tal-kura tas-saħħa fl-
Afrika, li jpoġġi s-saħħa tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u tal-pazjenti f'riskju, b'mod 
partikolari fil-każ ta' tifqigħat ta' virus; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha 
jiskopru modi kif jassistu lill-pajjiżi Afrikani bil-provvisti mediċi kull meta jkun 
possibbli;

22. Jappella għal appoġġ akbar mill-UE għall-Afrika fil-qasam tal-ġustizzja fiskali u t-
trasparenza fiskali, it-tnaqqis u l-ġestjoni tad-dejn, b'mod partikolari f'każijiet ta' dejn 
odjuż, u s-sostenibbiltà tad-dejn bħala messaġġ ċar ta' solidarjetà matul il-kriżi 
pandemika tal-COVID-19; jemmen li dan ikun pass importanti fil-bini ta' "sħubija bejn 
partijiet ugwali", kif iddikjarat mill-Kummissjoni, u b'hekk titwarrab r-relazzjoni bejn 
donatur u riċevitur li ilha għal ħafna żmien tikkaratterizza r-relazzjonijiet UE-Afrika; 
jilqa' b'sodisfazzjon kbir it-tħabbira mill-G20 li jissospendi l-pagamenti kollha tad-dejn 
għall-ifqar pajjiżi tad-dinja sa tmiem l-2020;

23. Jisħaq fuq il-fatt li l-għajnuna għall-iżvilupp hija fundamentali għad-diversifikazzjoni 
tal-ekonomiji tal-pajjiżi Afrikani u biex dawn ilaħħqu mal-kriżi ekonomika u soċjali 
attwali; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżidu l-għajnuna finanzjarja u 
umanitarja biex jissodisfaw il-ħtiġijiet urġenti tal-popolazzjonijiet; jitlob li l-għajnuna 
tal-UE u tal-Istati Membri tkun fil-forma ta' għotjiet u mhux self sabiex ma jiżdiedx il-
piż tad-dejn; jiddeplora l-fatt li ħafna Stati Membri naqsu milli jilħqu l-mira ta' 0,7 % 
tal-introjtu nazzjonali gross u li xi wħud saħansitra naqqsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għall-għajnuna għall-iżvilupp;
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24. Jissottolinja l-fatt li l-Afrika, bħala kontinent sinjur fir-riżorsi, b'ekonomiji dinamiċi u li 
qed jiżviluppaw li juru livelli għoljin ta' tkabbir, klassi medja li qed tikber u 
popolazzjoni żagħżugħa u kreattiva, hija kontinent ta' opportunitajiet li wera, f'diversi 
okkażjonijiet, li l-progress ekonomiku u l-iżvilupp huma possibbli; jisħaq fuq l-
importanza li tkompli tingħata spinta lill-infrastruttura diġitali tal-Afrika fil-proċess tad-
diġitalizzazzjoni u li jiġu żgurati konnettività xierqa u aċċess għall-internet madwar il-
kontinent, kemm fiż-żoni rurali kif ukoll f'dawk urbani; jenfasizza li l-ekonomija 
diġitali fl-Afrika tipprovdi mhux biss opportunitajiet għal aktar ħolqien ta' impjiegi u 
data dwar osservazzjonijiet li tista' tittieħed azzjoni dwarhom, iżda wkoll il-bażi għall-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-aċċellerazzjoni tal-aċċess għal servizzi bażiċi 
ta' kwalità, it-titjib tat-trasparenza u r-responsabbiltà tal-gvernijiet, u t-tisħiħ tad-
demokrazija; jappella għal kooperazzjoni kontinwa, imsaħħa, sistematika u ta' 
benefiċċju reċiproku mal-Istati Afrikani dwar id-diġitalizzazzjoni, it-teknoloġiji u s-
soluzzjonijiet innovattivi fil-livelli kollha tas-soċjetà, inkluż dwar il-governanza 
elettronika, il-kummerċ elettroniku, il-ħiliet diġitali u ċ-ċibersigurtà, bi qbil mal-approċċ 
Diġitali għall-Iżvilupp (D4D); jistieden lill-UE taħdem mill-qrib mas-sħab Afrikani biex 
tiżgura s-sigurtà, ir-reżiljenza u d-deterrenza kontra ċ-ċiberkriminalità u tipprevjeni l-
isfruttament tal-internet għat-terroriżmu u l-estremiżmu vjolenti;

25. Jenfasizza l-fatt li l-Afrika hija affettwata b'mod sproporzjonat mill-impatti negattivi tat-
tibdil fil-klima; jinnota li għandna responsabbiltà komuni li nintroduċu miżuri għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima permezz tal-promozzjoni tal-protezzjoni kontra t-tibdil 
fil-klima tal-investimenti, l-adattament, l-aċċess deċentralizzat għall-enerġija 
rinnovabbli, u l-mitigazzjoni tal-klima fil-kontinent Afrikan; jisħaq fuq l-importanza tat-
tibdil fil-klima bħala multiplikatur tar-riskju għal kunflitti, in-nixfa, il-ġuħ u l-
migrazzjoni fl-Afrika u madwar id-dinja; jitlob li l-istrateġija UE-Afrika tindirizza 
b'mod espliċitu l-migrazzjoni klimatika; jissottolinja r-rwol kruċjali tad-diplomazija fil-
qasam tal-ilma, peress li, bħala riżultat tat-tibdil fil-klima, hemm ir-riskju li l-ilma jsir 
riżorsa dejjem aktar skarsa, u jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Etjopja, lill-Eġittu u lis-
Sudan jilħqu soluzzjoni paċifika u ta' benefiċċju reċiproku fir-rigward tat-tlestija tad-
diga Grand Ethiopian Renaissance; jilqa' l-medjazzjoni tal-Istati Uniti u tal-Bank Dinji 
f'dan il-każ u jistieden lill-UA u lill-UE jagħmlu dak kollu possibbli biex jiffaċilitaw 
soluzzjoni kostruttiva; jissottolinja l-ħtieġa għal diplomazija klimatika aktar effettiva 
sabiex jiġu promossi r-rabtiet bejn il-politika domestika, barranija u internazzjonali 
dwar il-klima; jinkoraġġixxi sforzi akbar biex jingħeleb il-paradoss li l-Afrika, minkejja 
li hija għanja ħafna f'sorsi ta' enerġija sostenibbli, għadha tiddependi ħafna fuq sorsi ta' 
enerġija tradizzjonali, li jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima u mhumiex inklużivi, 
peress li l-parti kbira tal-familji Afrikani għadhom qed ibatu l-faqar enerġetiku; 
iħeġġeġ, għalhekk, lill-pajjiżi Afrikani biex jisfruttaw il-potenzjal enormi tas-setturi tal-
enerġija tagħhom għat-tkabbir u l-impjiegi, u jistieden lill-investituri privati jinvolvu 
ruħhom fi proġetti innovattivi;

26. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-Botswana, il-Ghana, l-Uganda u ż-Żimbabwe huma inklużi 
fil-lista s-sewda aġġornata tal-UE ta' pajjiżi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir-reġimi 
tagħhom kontra l-ħasil tal-flus/il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu 
(AML/CFT), u jappella lil dawn il-pajjiżi biex minnufih jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni meħtieġa u l-implimentazzjoni tagħha (jiġifieri r-
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Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2020/8553); jilqa' l-fatt li l-Etjopja u t-
Tuneżija, wara li wettqu għadd ta' riformi, issa tneħħew mil-lista s-sewda;

27. Itenni li l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli fit-tul, u l-ħolqien sussegwenti ta' impjiegi 
deċenti u mħallsa tajjeb, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ, huma prerekwiżit għall-
iżvilupp u l-prosperità tal-poplu Afrikan u fl-aħħar mill-aħħar għall-kisba ta' stabbiltà 
politika, demokrazija u żieda fid-drittijiet ċivili u tal-bniedem; jilqa', f'dan ir-rigward, l-
isforzi magħmula mill-Kummissjoni biex tagħmel mill-"Alleanza Afrika-Ewropa'" 
pilastru ċentrali tar-relazzjonijiet ekonomiċi bejn iż-żewġ kontinenti; jirrimarka l-ħtieġa 
ta' riformi ekonomiċi strutturali u l-importanza li jiġu avvanzati l-kapaċitajiet ta' 
produzzjoni domestika u tal-manifattura, li jgħinu biex titnaqqas id-dipendenza fuq l-
importazzjonijiet barranin; ifakkar fil-ħtieġa li l-UE ssaħħaħ l-appoġġ għall-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u jindika l-opportunitajiet ipprovduti mill-Aġenzija 
Eżekuttiva tal-UE għall-SMEs (EASME) biex tippromwovi l-kooperazzjoni bejn in-
negozji u l-impriżi konġunti ma' kumpaniji Afrikani, li mhux biss iżid il-viżibbiltà tal-
opportunitajiet ta' negozju iżda jrawwem ukoll l-aċċess tant meħtieġ għall-finanzi u l-
aċċess għat-teknoloġija permezz tat-trasferiment tal-għarfien; jissottolinja, barra minn 
hekk, il-ħtieġa li jittejbu l-iskemi ta' protezzjoni tal-investiment sabiex jiġu ffaċilitati u 
mħeġġa aktar investimenti; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri 
jaġixxu bħala atturi aktar konsistenti u unifikati fl-indirizzar tal-kontinent Afrikan u 
biex javvanzaw il-koordinazzjoni interna sabiex jiddefinixxu aħjar triq komuni 'l 
quddiem; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija koerenti u 
komprensiva lejn l-Afrika, li trid tibni fuq l-isforzi eżistenti Afrikani u Ewropej u li tkun 
iċċentrata fuq il-ħolqien ta' opportunitajiet ekonomiċi u ta' impjiegi; iħeġġeġ lill-UE 
tkompli tappoġġa l-proċess ta' integrazzjoni fl-Afrika permezz tal-UA, b'mod partikolari 
billi tappoġġa l-implimentazzjoni taż-Żona ta' Kummerċ Ħieles Kontinentali Afrikana 
(AfCFTA); jirrikonoxxi l-ambizzjonijiet tan-nazzjonijiet Afrikani li jegħlbu l-isfidi 
eżistenti u jilqa' bil-qawwa d-dħul fis-seħħ tal-AfCFTA, bħala għodda biex in-
nazzjonijiet Afrikani jiżviluppaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom stess, u b'hekk iqawwu 
l-awtonomija u r-reżiljenza tagħhom għall-pressjonijiet esterni; jissottolinja l-potenzjal 
ekonomiku u politiku enormi li għandha għall-futur tal-kummerċ Afrikan u globali; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jestendu l-assistenza massima tagħhom 
billi jaqsmu l-aħjar prattiki tal-esperjenza miksuba fl-UE sabiex jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni b'suċċess tal-AfCFTA hekk kif is-sitwazzjoni tas-saħħa tippermetti; 
huwa tal-fehma li suq uniku Afrikan u suq diġitali uniku Afrikan ikunu valur miżjud 
nett kemm f'termini ekonomiċi, politiċi kif ukoll kulturali, u jindika, barra minn hekk, 
il-ħtieġa li jsir investiment sinifikanti fl-infrastruttura tat-trasport biex jiġi ffaċilitat il-
kummerċ intra-Afrikan; jisħaq li l-istrateġija l-ġdida UE-Afrika għandha tippromwovi 
kummerċ ġust u etiku u standards tax-xogħol u ambjentali;

28. Jissottolinja bil-qawwa l-importanza tar-rwol tal-istituzzjonijiet tal-istat, l-awtoritajiet u 
l-infrastruttura li jiffunzjonaw, u jemmen li n-nuqqas tagħhom jista' jkun ostaklu 
sinifikanti għall-iżvilupp, il-paċi u l-progress; jissottolinja l-importanza tas-
salvagwardja tas-sigurtà tal-ikel u tal-ġlieda kontra l-malnutrizzjoni, b'mod partikolari 
fil-biedja fuq skala żgħira, u jisħaq fuq l-importanza tat-trasformazzjoni agrikola 
multisettorjali u l-iżvilupp rurali fil-pajjiżi u r-reġjuni Afrikani kollha, li jwasslu għall-
ħolqien tal-impjiegi u d-deċentralizzazzjoni tal-komunitajiet minn żoni urbani kbar; 
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jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu opportunitajiet ekonomiċi u impjiegi, li huwa ta' 
importanza ewlenija meta wieħed ifakkar fix-xejriet demografiċi fil-kontinent Afrikan; 
jirrimarka, f'dan il-kuntest, l-impatt pożittiv tal-Pjan ta' Investiment Estern tal-UE, li ġie 
varat mill-ex President tal-Kummissjoni Juncker fl-2017, u jesprimi l-appoġġ qawwi 
tiegħu għall-Alleanza Afrika-Ewropa għal investimenti u impjiegi sostenibbli, li ġiet 
varata b'riżultat ta' dan;

29. Jirrikonoxxi l-isfidi u l-opportunitajiet kumplessi li l-movimenti tal-migrazzjoni 
għandhom kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Afrika għall-prosperità u l-iżvilupp taż-żewġ 
kontinenti u jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni tagħhom, abbażi tar-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt internazzjonali, il-prinċipji ta' kooperazzjoni, 
solidarjetà, il-bilanċ u responsabbiltà kondiviża; jissottolinja li l-iżvilupp Afrikan huwa 
bbażat fuq il-kapaċitajiet tal-poplu tiegħu, u għalhekk il-migrazzjoni m'għandhiex 
twassal għal eżodu ta' mħuħ; jenfasizza l-importanza li tinbena strateġija fit-tul biex jiġu 
miġġielda n-networks ta' faċilitaturi ta' dħul klandestin ta' bnedmin u traffikanti tal-
bnedmin biex tiġi evitata l-migrazzjoni irregolari mill-pajjiżi Afrikani lejn l-UE u biex 
jissaħħaħ id-Djalogu UE-Afrika dwar il-Migrazzjoni u l-Mobilità (MMD) u s-Sħubija 
Afrika-UE dwar il-Migrazzjoni, il-Mobilità u l-Impjiegi (MME); huwa tal-opinjoni, 
madankollu, li ż-żewġ sħab għandhom jiffukaw ukoll aktar fuq l-indirizzar tal-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni u jagħmlu użu aktar effettiv mill-istrumenti eżistenti u 
ġodda ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; jinnota li 36 pajjiż mill-pajjiżi l-aktar fraġli tad-
dinja jinsabu fl-Afrika, spiss imdgħajfa minħabba l-kunflitti, filwaqt li l-kontinent 
jospita 390 miljun persuna li jgħixu taħt il-linja tal-faqar; jisħaq fuq il-fatt li n-nuqqas ta' 
progress ekonomiku fir-reġjun, il-governanza dgħajfa, l-instabbiltà, il-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem, il-korruzzjoni, in-nuqqas ta' stat tad-dritt u l-impunità, l-inugwaljanza, il-
qgħad, it-tkabbir tal-popolazzjoni f'xi wħud mill-pajjiżi l-aktar foqra u sottożviluppati, 
flimkien mal-effetti tat-tibdil fil-klima u dawk ambjentali u akkumpanjati minn fatturi 
bħall-kunflitti vjolenti, ir-radikalizzazzjoni u l-proliferazzjoni tal-kriminalità 
organizzata inevitabbilment se jwasslu għal sensiela ta' sfidi ġodda, li, jekk ma jiġux 
indirizzati immedjatament, jistgħu jirriżultaw fi spostament furzat u movimenti 
migratorji mħallta - kemm fi ħdan il-kontinent Afrikan u lejn l-Ewropa, li jistgħu 
jwasslu għal xenarji ta' sfida qawwija għall-pajjiżi Afrikani, l-Unjoni Ewropea u għall-
Istati Membri tagħha; ifakkar li, fil-kontinent Afrikan, għall-kuntrarju tat-twemmin 
komuni, il-migrazzjoni intrareġjonali qed tkompli tissupera l-migrazzjoni 
extraterritorjali u jirrikonoxxi li l-pajjiżi Afrikani jospitaw parti kbira mill-għadd totali 
ta' rifuġjati u persuni spostati internament madwar id-dinja; jisħaq, għalhekk, fuq il-
ħtieġa li tinbena strateġija kondiviża fit-tul u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-oqsma 
kollha, li tenfasizza l-ħtieġa li jiġu miġġielda l-iffaċilitar tad-dħul klandestin tal-
bnedmin u r-rotot tal-migrazzjoni irregolari, u biex jiġu stabbiliti opportunitajiet ta' 
risistemazzjoni; jinnota li l-Afrika u l-Ewropa għandhom interess u responsabbiltà 
komuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni u l-mobilità u jisħaq li l-ġestjoni tal-
migrazzjoni titlob soluzzjonijiet globali li huma bbażati fuq il-prinċipji tal-
kooperazzjoni, is-solidarjetà, il-bilanċ u r-responsabbiltà kondiviża u r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u d-dritt internazzjonali u ż-żamma ta' approċċ sostenibbli biex jiġi 
indirizzat iċ-ċaqliq sfurzat u l-movimenti tar-rifuġjati; jistieden lill-Kummissjoni u lis-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jieħdu azzjonijiet speċifiċi biex 
jipproteġu lill-migranti mill-mewt, l-għajbien, is-separazzjoni tal-familja u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom; huwa tal-opinjoni, madankollu, li ż-żewġ sħab għandhom jiffukaw 
aktar fuq il-kawżi fundamentali tal-faqar u l-inugwaljanzi u fuq l-użu effettiv tal-



AD\1213380MT.docx 13/20 PE652.358v02-00

MT

istrumenti ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp; jitlob li jiġu stabbiliti mekkaniżmi effettivi 
biex tkun tista' tiġi kkontrollata bir-reqqa d-destinazzjoni finali tal-Istrumenti Finanzjarji 
Esterni u biex jiġu vvalutati l-proġetti li rċevew finanzjament; jinkoraġġixxi t-tkomplija 
tal-kooperazzjoni mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni u aġenziji 
oħra tan-NU biex jingħata appoġġ addizzjonali lir-rifuġjati u lill-persuni spostati 
internament;

30. Jissottolinja bil-qawwa r-rwol importanti tal-istituzzjonijiet tal-istat, l-awtoritajiet u l-
infrastruttura li jiffunzjonaw u jemmen li n-nuqqas tagħhom jista' jkun ostaklu 
sinifikanti għall-iżvilupp, il-paċi u l-progress; jissottolinja li s-sigurtà, l-istabbiltà u fl-
aħħar mill-aħħar il-prosperità u l-iżvilupp sostenibbli se jinkisbu biss fir-reġjuni 
kkonċernati jekk tiġi segwita strateġija komprensiva; ifakkar, f'dan ir-rigward, li r-
riforma tas-settur tas-sigurtà, ir-riforma tal-ġustizzja, il-governanza tajba, ir-
responsabbiltà demokratika, u l-protezzjoni taċ-ċivili huma prerekwiżit biex tintrebaħ il-
fiduċja tal-popolazzjonijiet fil-gvernijiet u fil-forzi tas-sigurtà tagħhom; jenfasizza li, 
filwaqt li għadd ta' pajjiżi għadhom qed jitħabtu mal-korruzzjoni, man-nuqqas ta' 
governanza tajba u mal-libertajiet soċjali u politiċi, ħafna pajjiżi bdew it-tranżizzjoni 
lejn ir-riformi u d-demokrazija; ifaħħar, f'dan ir-rigward, u b'mod partikolari lill-poplu 
tas-Sudan, għall-kuraġġ u l-qlubija tagħhom; ifakkar li l-pajjiżi fi tranżizzjoni huma 
partikolarment vulnerabbli u għandhom ikunu jistgħu jiddependu fuq l-UE meta jitolbu 
appoġġ; jitlob, għalhekk, appoġġ u assistenza kkoordinati tajjeb lil dawk il-pajjiżi fil-
bini ta' stati u soċjetajiet aktar reżiljenti sabiex jinżammu u jiġu appoġġati l-
aspirazzjonijiet għal bidla pożittiva kif espressi mill-popli tagħhom; jissuġġerixxi li l-
VP/RGħ jistabbilixxi gruppi ta' kuntatt ad hoc speċjali li jissemplifikaw u jiffaċilitaw l-
appoġġ fl-UE kollha għal pajjiżi fi tranżizzjoni individwali; huwa tal-fehma li 
għandhom isiru aktar sforzi biex jiġu promossi sistemi politiċi inklużivi b'diversi partiti 
u governanza demokratika u responsabbli fl-Afrika, speċjalment fi stati fraġli, billi jiġu 
ffaċilitati l-gruppi ta' ħidma bejn iċ-ċittadini u l-gvern u s-sorveljanza parlamentari – 
inkluż permezz tal-użu ta' pjattaformi teknoloġiċi – biex jinġabar il-kontribut taċ-
ċittadini dwar kwistjonijiet ta' politika u biex jiġu promossi l-aħjar prattiki permezz ta' 
skambji bejn il-pari, sabiex tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-gvern u r-rispons tiegħu, li 
huwa fundamentali biex jinkiseb żvilupp sostenibbli, jiġu indirizzati l-isfidi globali u 
jitnaqqas ir-riskju tat-tixrid tal-instabbiltà; jisħaq fuq l-importanza li jiġu inklużi l-
prinċipji tat-trasparenza u l-governanza tajba fl-istrateġija UE-Afrika u fl-ippjanar, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tagħha;

31. Jilqa' l-inizjattiva tal-Patt tal-G20 mal-Afrika (CwA), varata fl-2017 sabiex jiġi promoss 
l-investiment privat fl-Afrika, inkluż fl-infrastruttura u jaraha bħala pjattaforma tajba 
għall-avvanz ta' aġendi ta' riforma komprensivi, koordinati u speċifiċi għall-pajjiż; jilqa' 
l-fatt li, s'issa, 12-il pajjiż Afrikan ingħaqdu mal-inizjattiva: il-Benin, il-Burkina Faso, 
il-Kosta tal-Avorju, l-Eġittu, l-Etjopja, il-Ghana, il-Guinea, il-Marokk, ir-Rwanda, is-
Senegal, it-Togo u t-Tuneżija;

32. Jilqa' t-tnaqqis deċiżiv fil-piraterija 'l barra mill-kosti tal-Afrika tal-Lvant u tal-Punent 
bħala riżultat ta' sforzi ta' sigurtà marittima internazzjonali li jservu ta' preċedent għall-
kooperazzjoni fis-sigurtà Ewropea, Afrikana u transatlantika;

33. Iqis li huwa importanti li l-UE tkompli bl-isforzi tagħha biex tibni stati u soċjetajiet 
aktar reżiljenti permezz tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u r-riformi tas-settur tas-sigurtà, inkluż 
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permezz tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi u l-missjonijiet tal-PSDK tagħha, u tiffoka fuq 
approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, filwaqt li taġixxi fl-istadji kollha taċ-ċiklu 
tal-kunflitt;

34. Huwa tal-fehma li l-UE għandha tagħmel aktar sforzi biex issaħħaħ l-istat tad-dritt, ir-
riforma tas-sistemi ġudizzjarji u l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi; jisħaq fuq il-fatt li l-
istituzzjonijiet responsabbli jgħinu fil-promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku aktar ekwu u 
sostnut, li jgħin biex jiġu indirizzati l-flussi finanzjarji illeċiti, il-kriminalità organizzata 
serja, u l-kultura ta' impunità; jinnota l-importanza tal-appoġġ u l-kooperazzjoni tal-UE 
mal-pajjiżi Afrikani fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; ifakkar li huwa stmat li l-flussi 
finanzjarji illeċiti (IFFs) jikkostitwixxu problema sostanzjali għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u li fl-Afrika l-flussi finanzjarji illeċiti jammontaw għal USD 50 biljun – 
darbtejn l-ammont tal-għajnuna għall-iżvilupp uffiċjali; jisħaq li r-rapport tal-Bord ta' 
Livell Għoli tan-NU dwar l-IFFs mill-Afrika evalwa l-attivitajiet kummerċjali li 
jammontaw għal 65 % tal-IFFs; jistieden lill-UE tadotta qafas regolatorju dwar il-
korruzzjoni, id-drittijiet obbligatorji tal-bniedem u d-diliġenza dovuta ambjentali u l-
obbligu ta' rendikont korporattiv għall-kumpaniji Ewropej li jinvestu u joperaw fl-
Afrika;

35. Jissottolinja l-importanza li jingħata appoġġ għal elezzjonijiet ħielsa, ġusti u 
kompetittivi u favur proċessi elettorali kredibbli; jappoġġa l-koordinazzjoni bejn l-UE u 
l-UA dwar il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali u l-assistenza fit-titjib tal-kapaċità 
tal-UA fit-twettiq ta' osservazzjoni elettorali fit-tul, li tagħmilhom konformi mal-
istandards internazzjonali, u l-kooperazzjoni bilaterali mal-pajjiżi rispettivi u s-
soċjetajiet ċivili tagħhom, fi sforz biex jitwettqu elezzjonijiet inklużivi, trasparenti u 
kredibbli fl-Afrika; jindika, għalhekk, l-għadd kbir ta' missjonijiet ta' osservazzjoni 
elettorali (MOE) immexxija mill-UE, li għandhom l-appoġġ qawwi tal-Parlament; 
iħeġġeġ lill-UE, lill-NGOs Ewropej, lill-partiti politiċi u lis-soċjetà ċivili jikkooperaw 
mill-qrib mal-kontropartijiet Afrikani, inklużi uffiċjali pubbliċi, biex jiġġeneraw djalogu 
politiku sostantiv permezz tal-iżvilupp ta' politiki bbażati fuq kwistjonijiet, 
jippromwovu prattiki b'saħħithom ta' governanza demokratika, isaħħu r-rappreżentanza 
u l-inklużjoni ta' popolazzjonijiet emarġinati; u biex jippromwovu parteċipazzjoni 
sinifikanti mis-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini fil-ħajja pubblika fil-livelli kollha;

36. Jappella lill-UA, lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħhom, jiżguraw 
kooperazzjoni aktar b'saħħitha fir-rigward tal-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, is-soċjetà ċivili, u biex jagħtu 
appoġġ politiku u finanzjarju sħiħ għall-mekkaniżmi tad-drittijiet tal-bniedem rispettivi 
tagħhom; iqis li l-parteċipazzjoni komuni fix-xena globali biex issaħħaħ l-ordni 
multilaterali bbażat fuq ir-regoli tirrikjedi valuri kondiviżi u rispett għad-dritt 
internazzjonali u d-drittijiet fundamentali; huwa tal-fehma li istituzzjonijiet demokratiċi 
stabbli, elezzjonijiet ħielsa u ġusti, u l-edukazzjoni huma kollha prerekwiżiti għall-
iżvilupp u jridu jkunu fil-qalba tal-kooperazzjoni UE-Afrika; jisħaq fuq il-fatt li s-
soċjetà ċivili trid tkun inklużiva biex tirrappreżenta l-minoranzi kollha u jesprimi t-
tħassib serju tiegħu li d-drittijiet tagħhom, inklużi l-persuni LGBTIQ, fil-biċċa l-kbira 
mhumiex protetti fil-kontinent kollu; iqis li l-kooperazzjoni interkontinentali bejn l-UE 
u l-Afrika tista' tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-ġlieda kontra l-ksenofobija u l-
fundamentaliżmu u għall-istabbilizzazzjoni tar-reġjun tal-Mediterran; jenfasizza r-rwol 
kruċjali mwettaq mis-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fit-tisħiħ tad-
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demokrazija, il-paċi, l-istat tad-dritt u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fiż-żewġ 
kontinenti; jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fis-
Sħubija Afrika-UE bil-promozzjoni tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet; jistieden lill-Unjoni 
Ewropea tappoġġa inizjattivi konkreti biex jissaħħu l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u d-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza r-rwol importanti ta' settur tal-midja u tal-
istampa ħieles u vibranti u jfakkar li huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-pubbliku jkun 
infurmat tajjeb u jkun jista' jiddefinixxi l-prijoritajiet tiegħu stess; jisħaq fuq il-fatt li 
settur tal-midja u tal-istampa ħieles u vibranti jżid ir-reżiljenza kontra l-aħbarijiet foloz; 
jistieden lill-UE tkun involuta b'mod aktar attiv flimkien mal-Afrika fir-rigward tal-
appoġġ għal-libertà tal-espressjoni, il-pluraliżmu tal-midja u s-sikurezza tal-ġurnalisti; u 
jissottolinja r-rwol importanti ta' stampa ħielsa fir-rigward tal-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u s-superviżjoni u r-responsabbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi; jisħaq fuq l-
importanza li jiġu inklużi klawżoli legalment vinkolanti dwar id-drittijiet tal-bniedem 
fil-ftehimiet internazzjonali kollha tal-UE, b'mekkaniżmu ta' konsultazzjoni ċar u preċiż 
imfassal fuq l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou; jilqa' f'dan ir-rigward il-fatt li 
ddaħħlet klawżola simili fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-ġenerazzjoni l-ġdida;

37. Jissottolinja li l-futur tal-Afrika jinsab f'idejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa tagħha; 
jistieden lill-UE tappoġġa inizjattivi konkreti li jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ u lin-nisa 
fl-istrateġija UE-Afrika mġedda tagħha u tiżgura l-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-
proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-ħajja ċivika u politika; jisħaq fuq il-fatt li l-
iżvilupp tal-Afrika jiddependi fuq l-inklużjoni tal-edukazzjoni u li jeħtieġ li jkomplu 
jiġu indirizzati l-inugwaljanzi fl-edukazzjoni u li jiżdied l-investiment fil-politiki u l-
programmi tal-edukazzjoni u tas-saħħa għall-iżvilupp tat-tfal u ż-żgħażagħ; jissottolinja 
li l-kooperazzjoni UE-Afrika trid ikollha element xieraq tas-soċjetà ċivili u għalhekk ma 
jistax ikollha approċċ minn fuq għal isfel, jitlob li jsiru aktar sforzi f'dan il-qasam biex 
isir avvanz fir-relazzjonijiet bejn il-persuni, speċjalment fost iż-żgħażagħ; jirrimarka, 
f'dan il-kuntest, l-impatt pożittiv u importanti fit-tul ta' Erasmus+; ifakkar li l-ġid ta' 
talent żagħżugħ fl-Afrika jista' jilħaq il-potenzjal tiegħu biss meta l-Afrika u s-sħab 
tagħha jinvestu fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni; jisħaq fuq il-fatt li l-governanza tajba u 
l-iżvilupp b'suċċess huma prerekwiżit indispensabbli biex jintlaħaq dan l-għan, u 
jistieden lill-UE torbot l-għajnuna għall-iżvilupp mal-istandards tal-edukazzjoni għolja 
u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa; jesprimi d-dispjaċir tiegħu li l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tinjora d-dimensjoni tal-politika kulturali barranija u l-potenzjal 
promettenti offrut minn kollaborazzjoni kulturali Ewropea u Afrikana approfondita; 
iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħtu prijorità lil dan il-qasam billi 
jippromwovu u jiffinanzjaw sħubijiet bikontinentali bejn l-istituzzjonijiet u l-individwi; 
iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kummissjoni tipproponi inizjattiva komprensiva UE-Afrikana 
biex tirrifletti l-istorja kolonjali mħabbla u tinvestiga każijiet ta' approprjazzjoni illeċita 
u tesplora miżuri ta' ripatrijazzjoni u restituzzjoni ta' artefatti kulturali ta' oriġini 
Afrikana;

38. Ifakkar it-theddida li l-kriminalità organizzata transnazzjonali, l-inkwiet ċivili u l-
kriminalità domestika joħolqu għal Stati fraġli u ta' wara l-kunflitt, li jsibuha diffiċli 
biex jipprovdu s-sigurtà meħtieġa liċ-ċittadini tagħhom; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-
importanza ta' forza tal-pulizija nazzjonali u reġjonali mħarrġa sew; jinnota, 
madankollu, li l-forza tal-pulizija spiss hija nieqsa mit-taħriġ kif ukoll mit-tagħmir 
xieraq, u, l-aktar kruċjali, mhux dejjem ikollha komunikazzjoni tajba mal-popolazzjoni 
lokali u l-fiduċja tagħha; jissottolinja, għalhekk, l-importanza tat-tisħiħ u l-bini ta' 
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strutturi professjonali tal-pulizija, u jitlob, fost l-oħrajn, appoġġ kunċettwali, loġistiku u 
amministrattiv intensifikat għall-Mekkaniżmu Afrikan għall-Kooperazzjoni tal-Pulizija 
f'Algiers, li ġie varat fl-2014; jemmen li l-kooperazzjoni f'dan il-qasam se tgħin ukoll 
biex tiġi avvanzata l-kapaċità tal-missjonijiet għaż-żamma tal-paċi u biex trawwem il-
komponent tal-pulizija tal-APSA;

39. Jinnota li l-isfera tal-informazzjoni fl-Afrika hija dejjem aktar influwenzata mill-
avversarji globali tagħna; jistieden, f'dan ir-rigward, lis-SEAE u lill-Kummissjoni 
jindirizzaw b'mod attiv il-problema tan-nuqqas ta' preżenza ta' vuċi Ewropea fis-
soċjetajiet Afrikani u biex jiġġieldu kontra n-narrattivi foloz u jippromwovu aħjar l-
approċċ Ewropew u l-valuri demokratiċi għall-poplu Afrikan; jinnota li dan ikun jeħtieġ 
komunikazzjoni strateġika aħjar li tkun iffukata fuq reġjuni u pajjiżi ewlenin, u tirrikjedi 
l-istabbiliment ta' unità speċjali responsabbli għal tali azzjonijiet li taħdem 
f'kooperazzjoni mill-qrib mad-delegazzjonijiet tal-UE;

40. Jissottolinja l-perikli tal-proliferazzjoni ta' armi ħfief illeċiti, u billi dawn l-armi 
mingħajr dokumenti, u fil-biċċa l-kbira jinżammu illegalment, mhux biss jheddu s-
sikurezza u s-sigurtà tal-komunitajiet iżda huma wkoll jintużaw minn networks 
kriminali transnazzjonali perikolużi involuti f'diversi forom ta' traffikar, inkluż ta' armi, 
bnedmin u drogi illegali;

41. Iħeġġeġ it-tkomplija tal-Laqgħat Konsultattivi Konġunti Annwali tal-Kumitat Politiku u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea u tal-Kunsill tal-Paċi u s-Sigurtà tal-Unjoni Afrikana bil-
għan li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-kooperazzjoni biex jinkludi żjarat konġunti 
fuq il-post, sessjonijiet konġunti, l-iżvilupp ta' fehim u analiżi kondiviżi dwar 
sitwazzjonijiet ta' kriżi, u biex jiġu investigati modi għal azzjoni bikrija konġunta bħala 
l-aħjar mezz għall-istabbiliment ta' sħubiji strateġiċi vijabbli;

42. Ifakkar li l-Afrika tospita l-ogħla numru ta' operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi (PSOs) 
fid-dinja u hija l-akbar kontributur ta' truppi u ta' pulizija; jindika l-ħtieġa li l-PSOs 
madwar l-Afrika jiġu adattati għar-realtà l-ġdida tal-COVID-19 sabiex kemm iċ-
ċittadini kif ukoll il-persunal tal-PSO jiġu protetti kif xieraq; jindika l-ħtieġa li jiġi 
żgurat finanzjament adegwat għall-missjonijiet, minħabba l-biża' ta' kriżi ekonomika 
imminenti u t-tnaqqis fil-finanzjament disponibbli;

43. Jistieden lill-UE tiżgura li l-missjonijiet tal-PSDK jiġu ppjanati b'mod effettiv, 
responsabbli u robust b'operazzjonijiet effiċjenti u b'mandati aktar b'saħħithom marbuta 
ma' rieda politika sostantiva, li jkollhom l-għan li jsolvu l-kunflitti minflok 
jiffriżawhom;

44. Jindika l-importanza tad-diplomazija parlamentari u, f'dan id-dawl, ifakkar fil-bosta 
laqgħat u missjonijiet parlamentari li wettaq il-Parlament, b'mod partikolari l-laqgħat 
regolari bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Pan-Afrikan; jitlob, għalhekk, għat-
tisħiħ tad-dimensjoni parlamentari fir-relazzjonijiet UE-UA, u jitlob li l-missjonijiet 
annwali tal-kumitati ewlenin tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu u jiskambjaw fuq bażi 
regolari mal-kontropartijiet Afrikani tagħhom;

45. Iħeġġeġ il-fatt li l-għajnuna tal-UE m'għandhiex ittawwal il-kunflitti jew tiffaċilita l-
imġiba predatorja tar-reġimi awtokratiċi, li huma l-kawża ta' ħafna mill-problemi 
soċjoekonomiċi u l-kunflitti politiċi tal-Afrika; jenfasizza li l-insegwiment tal-interessi 
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komuni u l-kooperazzjoni jrid ikun konsistenti mad-dritt internazzjonali, mal-valuri 
fundamentali tal-UE u mal-objettivi ta' appoġġ għad-demokrazija, il-governanza tajba u 
d-drittijiet tal-bniedem;

46. Japprezza l-isforzi li saru biex jissaħħu l-mekkaniżmi u r-regolamenti ta' sjieda Afrikana 
dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem bħall-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Popli u l-protokolli tagħha, il-Karta Afrikana dwar id-Demokrazija, l-
Elezzjonijiet u l-Governanza, il-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Popli u l-Qorti Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli; japprezza l-fatt li 
tali mekkaniżmi u regolamenti jkomplu jassistu lis-sħab Afrikani biex jadattaw l-
istrumenti u l-mekkaniżmi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem għall-prinċipji, il-
liġijiet u l-istandards rikonoxxuti internazzjonalment;

47. Jemmen li l-parteċipazzjoni akbar tan-nisa fil-ħajja pubblika, inkluż fil-politika, hija 
fundamentali għal soċjetà egalitarja u inklużiva; jisħaq fuq l-importanza ta' sforzi 
konġunti UE-Afrika biex jittejbu l-politiki u l-leġiżlazzjoni dwar kwistjonijiet bħall-
aċċess għall-edukazzjoni għall-bniet u l-waqfien taż-żwieġ tat-tfal, it-tmiem tal-
mutilazzjoni ġenitali femminili, l-iżgurar tad-drittijiet ekonomiċi, politiċi u soċjali tan-
nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fl-oqsma kollha tas-soċjetà, fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, fil-bini tal-paċi u l-isforzi għaż-żamma tal-paċi, biex tintemm il-vjolenza 
psikoloġika, fiżika u sesswali, inkluż l-istupru fiż-żwieġ, u kwalunkwe forma oħra ta' 
abbuż; ifakkar li l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija waħda mill-aktar modi 
effettivi biex jiġi xprunat it-tkabbir inklużiv, jitnaqqas il-faqar u tiġi avvanzata l-paċi; 
jinkoraġġixxi aktar appoġġ għat-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa Afrikani 
permezz tal-edukazzjoni, it-trasferiment tal-ħiliet, l-aċċess għall-finanzi u l-assistenza 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħolqien ta' negozji, u l-aċċess għall-art; jilqa' ż-żieda fir-
rappreżentanza tan-nisa f'ċerti nazzjonijiet Afrikani; josserva, madankollu, li n-nisa 
għadhom ftit li xejn rappreżentati f'għadd ta' pajjiżi fil-kontinent Afrikan; jisħaq fuq il-
fatt li r-rispett u t-twettiq sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa huma s-sisien ta' soċjetà 
demokratika; iqis, għalhekk, li dawn id-drittijiet u l-objettivi fundamentali jridu 
jintlaħqu biex tinbena soċjetà tassew demokratika; jissottolinja li d-disparità bejn il-
ġeneri fl-edukazzjoni għadha problema serja fl-Afrika, speċjalment f'komunitajiet 
emarġinati, u jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi pprovdut aċċess xieraq għall-edukazzjoni, 
programmi ta' tagħlim tal-ħiliet, u opportunitajiet fil-ħajja reali għall-bniet u n-nisa;

48. Jinkoraġġixxi lis-SEAE biex isaħħaħ il-preżenza tiegħu fid-delegazzjonijiet tal-UE fil-
kontinent kollu, b'mod partikolari dawk fl-Istati Membri ewlenin tal-UA, sabiex isir 
aktar progress fir-relazzjonijiet bilaterali u reġjonali tagħna u jiġi żgurat skambju xieraq 
mal-partijiet interessati rilevanti; jissottolinja li tali rabtiet mill-qrib jikkostitwixxu l-
bażi biex jiġu żgurati sħubijiet globali xierqa u strutturati tajjeb, kif ukoll għal risponsi 
mfassla apposta; jistieden lis-SEAE jtejjeb b'mod sinifikanti l-istrateġija dwar il-midja u 
l-komunikazzjoni tiegħu, mhux biss sabiex irawwem għarfien dwar l-isforzi tal-UE fir-
reġjuni rispettivi, iżda wkoll biex iżid is-sensibilizzazzjoni u l-appoġġ fost iċ-ċittadini 
tal-UE għal aktar kooperazzjoni UE-Afrika;

49. Jisħaq li r-relazzjonijiet UE-Afrika għandhom jaqilbu minn relazzjoni orjentata lejn l-
iżvilupp għal waħda li għandha l-għan li tpoġġi n-nazzjonijiet Afrikani fuq l-istess 
livell, ikkaratterizzata minn relazzjonijiet kummerċjali ambizzjużi sabiex tgħolli l-
istandards Afrikani; jisħaq li l-UE għandha tgħin lin-nazzjonijiet Afrikani fil-mixja lejn 
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l-awtodipendenza; jemmen li t-tisħiħ tar-rabtiet ekonomiċi mal-Afrika huwa vitali għas-
salvagwardja tal-indipendenza ekonomika tal-istati Afrikani;

50. Jinkoraġġixxi lill-mexxejja Afrikani jagħżlu proġetti ta' investiment barrani ta' kwalità 
għolja, trasparenti, inklużivi u sostenibbli u jappoġġa l-aċċess għal opportunitajiet ta' 
finanzjament li jipprovdu alternattivi b'saħħithom għal inizjattivi esterni diretti mill-
istat;

51. Ifakkar fl-importanza li l-istrateġija UE-Afrika tiġi koordinata flimkien man-NU, in-
NATO, l-OSKE u ma' pajjiżi oħra tal-istess fehma, bħall-Istati Uniti tal-Amerka, il-
Kanada, ir-Renju Unit, l-Awstralja u l-Ġappun.
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