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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. Jissottolinja li l-Ewropa u l-Afrika huma ġeografikament qrib, għandhom rabtiet storiċi 
u kulturali qawwija u qed jitressqu dejjem eqreb biż-żieda fl-isfidi kummerċjali u dawk 
kondiviżi, li jsejħu għal approċċ kontinentali Afrikan u użu orjentat lejn ir-riżultati tar-
riżorsi tal-UE;

2. Jissottolinja li l-proċess ta' żvilupp fil-kontinent Afrikan huwa ta' importanza ewlenija 
għall-prosperità, l-istabbiltà u s-sigurtà kemm tal-UE kif ukoll tal-Afrika;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti għal sħubija aktar b'saħħitha fit-tul u multidimensjonali, li 
għandha wkoll tissarraf f'kooperazzjoni politika aktar b'saħħitha mibnija fuq l-
ugwaljanza, il-fiduċja u l-valuri kondiviżi;

4. Jinnota li l-Afrika għadha għaddejja mill-proċess ta' integrazzjoni fil-livell reġjonali, 
kontinentali u internazzjonali u li s'issa 54 pajjiż Afrikan għadhom maqsuma u 
diversifikati f'oqsma ta' importanza strateġika ewlenija għall-UE, bħall-issodisfar ta' 
standards u prattiki rikonoxxuti internazzjonalment fil-kummerċ, id-drittijiet tal-
bniedem, l-iżvilupp sostenibbli u l-pożizzjoni f'organizzazzjonijiet internazzjonali;

5. Jilqa' l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tad-9 ta' Marzu 2020 intitolata "Lejn 
strateġija komprensiva mal-Afrika" (JOIN(2020)0004); jappella għal impenn tal-UE 
b'saħħtu u kostanti fis-sigurtà, l-istabbiltà u l-iżvilupp tal-Afrika;

6. Jisħaq fuq il-fatt li l-UE hija fost l-ewwel li ġġarrab l-ispejjeż tal-politiki distruttivi 
kollha użati kontra n-nazzjonijiet Afrikani, filwaqt li atturi oħra, speċjalment iċ-Ċina u 
r-Russja, huma ffukati biss fuq il-benefiċċji proprji tagħhom għad-detriment tas-
sovranità Afrikana u s-sigurtà Ewropea;

7. Jikkondividi l-opinjoni li l-kwistjoni tas-sigurtà tal-Afrika għandha tiġi trasferita f'idejn 
l-Afrikani u li l-UE għandha tgħin lis-sħab Afrikani tagħha fit-twettiq b'suċċess ta' dan 
l-għan aħħari.


