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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija
(2020/2111(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-8 ta' April 2020 
dwar ir-rispons globali tal-UE għall-COVID-19,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2020 intitolata 
"Appoġġ lill-Balkani tal-Punent fil-ġlieda kontra l-COVID-19 u l-irkupru wara l-
pandemija, Il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni qabel il-laqgħa tal-mexxejja UE-Balkani 
tal-Punent fis-6 ta' Mejju 2020" (COM(2020)0315),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni mir-Rappreżentant Għoli Josep Borrell, f'isem l-
Unjoni Ewropea, dwar id-drittijiet tal-bniedem fi żminijiet tal-pandemija tal-coronavirus 
tal-5 ta' Mejju 2020,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-10 ta' Ġunju 2020 
intitolata "Nindirizzaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 - X'inhuma l-fatti",

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rispons Globali ta' Tim Ewropa 
għall-COVID-19 tat-8 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar il-pjan ta' rkupru u l-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2021-2027 tas-17-21 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Esterna u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea tat-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha1,

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-politika 
estera u ta' sigurtà komuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-COVID-19 ikkawżat pandemija globali, li qed taffettwa miljuni ta' ħajjiet ta' 
bnedmin, u li wasslet għal kriżi globali tas-saħħa, ekonomika, soċjali u umanitarja bla 
preċedent;

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
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B. billi l-UE għandha r-responsabbiltà li taġixxi bħala attur globali u taġġusta l-politika 
barranija tagħha f'konformità mal-ġlieda kontra l-COVID-19;

1. Jafferma li t-tifqigħa globali tal-pandemija tal-COVID-19 hija bidla radikali fl-ambjent 
internazzjonali u katalista għall-bidla fl-ordni globali;

2. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' tmexxija globali u ta' rispons internazzjonali kkoordinat 
fil-fażijiet inizjali tal-kriżi tal-COVID-19, kif ukoll dwar it-tendenzi li jintagħżlu 
soluzzjonijiet ta' iżolament, li tinżamm informazzjoni kritika, iż-żieda fin-
nazzjonaliżmu awtoritarju, il-kampanji ta' diżinformazzjoni sponsorjati mill-istat u l-
promozzjoni ta' narrattivi foloz li joħolqu nuqqas ta' fiduċja u jdgħajfu l-kooperazzjoni 
internazzjonali;

3. Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) biex jagħmel rieżami tal-Istrateġija 
Globali 2016, li jirrifletti dawn il-bidliet ġeopolitiċi u li jiżgura li l-UE taqdi r-rwol 
tagħha fid-difiża tal-ordni dinji multilaterali bbażat fuq ir-regoli li nħoloq wara t-Tieni 
Gwerra Dinjija;

Bilanċ ġeopolitiku mibdul wara l-COVID-19 

4. Jinnota l-kompetizzjoni u t-tensjonijiet ġeopolitiċi wara t-tifqigħa tal-COVID-19, u 
jirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea għad trid tistabbilixxi l-pożizzjoni tagħha fl-ordni dinji 
l-ġdid li fih, flimkien mal-UE, l-Istati Uniti, iċ-Ċina u r-Russja jiżvolġu rwol ewlieni;

L-Istati Uniti

5. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' tmexxija li wriet l-Istati Uniti fil-ġlieda kontra l-
COVID-19; jemmen li l-informazzjoni falza fit-tweets tal-President Trump u matul il-
konferenzi stampa tiegħu ma kinux wisq ta' għajnuna fil-ġlieda konġunta kontra l-virus;

6. Jinsab imħasseb dwar id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tirtira l-finanzjament mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u t-tendenza ġenerali li l-President tagħha 
jirtira lill-Istati Uniti mill-organizzazzjonijiet multilaterali li nħolqu biex jistabbilixxu 
ordni dinji bbażat fuq ir-regoli;

7. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinstab metodu ġdid ta' kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti, 
ibbażat fuq ir-rispett reċiproku u aġenda konġunta għad-difiża tal-multilateraliżmu, l-
istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

Iċ-Ċina

8. Josserva t-tisħiħ tal-isforzi diplomatiċi dinjija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara t-
tifqigħa tal-COVID-19, li qed tfittex li tistabbilixxi lilha nnifisha bħala l-attur globali 
dominanti;

9. Jirrikonoxxi l-kontribuzzjonijiet ta' emerġenza li pprovdiet iċ-Ċina biex jiġi miġġieled 
il-virus; jirrikonoxxi wkoll, madankollu, dimensjoni ċara ġeopolitika u ġeoekonomika, 
imsaħħa bl-hekk imsejħa "diplomazija tal-virus u l-wolf warrior" u l-politiċizzazzjoni 
tal-għajnuna umanitarja;
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10. Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' trasparenza relatata mar-reazzjoni taċ-Ċina għat-
tifqigħa globali, li jinvolvi ż-żamma ta' informazzjoni, iċ-ċensura, it-trażżin tal-
informaturi u l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, u l-projezzjoni tas-setgħa fir-reġjun;

11. Jinsab imħasseb dwar il-potenzjal ta' "nassa tad-dejn" li tista' taffettwa lill-pajjiżi 
Afrikani bħala riżultat tal-COVID-19, peress li t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku se 
jagħmilhielhom diffiċli jirrimborżaw self Ċiniż li huwa parti mill-Inizjattiva "Belt and 
Road";

12. Iħeġġeġ lir-reġim Ċiniż jikkoopera bis-sħiħ ma' investigazzjoni indipendenti dwar l-
oriġini tal-COVID-19, u jistieden lill-Istati Membri jippreżentaw front magħqud 
quddiem iċ-Ċina li qed tissaħħaħ, li qed tmexxi ripressjoni fuq il-moviment favur id-
demokrazija f'Hong Kong u heddet li tannessa lit-Tajwan; jistieden lill-Istati Membri 
jippromwovu s-sħubija tat-Tajwan fid-WHO;

13. Jistieden lill-VP/RGħ jirrikonoxxi dan it-tħassib u fl-istess ħin joħloq atmosfera ta' 
djalogu, impenn u kooperazzjoni ġenwina, ibbażata fuq strateġija ġdida aktar assertiva li 
fiha l-UE tirritalja meta jkun meħtieġ biex tiddefendi l-valuri Ewropej; huwa tal-fehma 
li, bħala parti minn din l-istrateġija l-ġdida, l-UE għandha tfittex kollaborazzjoni eqreb 
mal-pajjiżi fir-reġjun u ma' demokraziji oħra;

Ir-Russja

14. Jesprimi tħassib dwar it-tentattivi strutturali tal-Federazzjoni Russa li ddgħajjef l-unità 
tal-UE billi tintensifika l-kampanji ta' diżinformazzjoni;

Politika barranija tal-UE aktar assertiva biex tiddefendi l-interessi tal-Ewropa, il-valuri 
tagħha u l-ordni dinji multilaterali

15. Jirrikonoxxi r-riskji globali tas-sigurtà, soċjoekonomiċi u politiċi li jistgħu jiġu kkawżati 
mill-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19, u jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-
kontropartijiet internazzjonali ewlenin tal-UE kienu lesti li jużaw il-kriżi biex jiskopru l-
ordni dinji bbażat fuq ir-regoli msejjes fuq organizzazzjonijiet multilaterali;

16. Jisħaq fuq il-fatt li l-ordni dinji multilaterali bbażat fuq ir-regoli huwa essenzjali għall-
paċi globali, l-istat tad-dritt u d-demokrazija; jemmen li UE ġeopolitika jeħtiġilha 
tiżvolġi rwol aktar sod biex tiddefendi lilha nnfisiha u tfittex modi kif tnaqqas it-
tensjoni bejn is-setgħat;

17. Jisħaq fuq il-fatt li UE aktar magħquda u sostnuta minn kapaċitajiet militari suffiċjenti u 
kredibbli biss se tkun tista' twettaq politika barranija b'saħħitha, u jemmen li l-VP/RGħ 
għandu jirċievi mandat aktar b'saħħtu biex jitkellem f'isem l-UE;

18. Jemmen li t-tmiem tar-regola tal-unanimità dwar il-politika barranija jgħin lill-UE 
twettaq politika barranija li tkun aktar effikaċi u aktar proattiva;

19. Jissottolinja r-rwol importanti tal-forzi armati matul il-pandemija tal-COVID-19 u 
jemmen li operazzjoni u koordinazzjoni konġunti aktar fil-fond tal-forzi armati tal-Istati 
Membri fi ħdan oqfsa eżistenti - bħall-Kmand Mediku Ewropew - jew fi ħdan oqfsa 
ġodda - bħal sptarijiet militari fuq ferroviji - jistgħu jwasslu għal aktar effiċjenza u 
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jikkontribwixxu għat-tħejjija tal-UE fil-ġlieda kontra l-pandemiji; jirrikonoxxi l-ħtieġa 
li jiġu rieżaminati l-istrateġiji ta' sigurtà u difiża tal-UE biex tiġi żviluppata awtonomija 
strateġika, biex titħejja aħjar u ssir aktar reżiljenti għat-theddid u t-teknoloġiji ġodda u 
ibridi li għamlu n-natura tal-gwerra inqas konvenzjonali joħolqu sfidi għar-rwol militari 
tradizzjonali, kif ukoll għal futur li fih ir-Russja u ċ-Ċina qed isiru aktar assertivi; 
jenfasizza li l-Kumpass Strateġiku futur dwar is-sigurtà u d-difiża għandu jirrifletti 
dawn l-iżviluppi u jqis l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi usa' tal-COVID-19; jemmen li, 
minħabba l-bilanċ politiku l-ġdid u d-deterjorament potenzjali tal-ambjent tas-sigurtà 
internazzjonali wara l-COVID-19, il-baġits tad-difiża tal-UE ma għandhomx jitnaqqsu;

20. Jappella għall-espansjoni u l-modernizzazzjoni tal-istrateġiji ta' komunikazzjoni tal-UE 
sabiex l-azzjoni tal-UE tkun viżibbli biżżejjed kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha; 
iħeġġeġ lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) ikompli jsaħħaħ il-
kapaċitajiet tiegħu biex jiġġieled id-diżinformazzjoni, inkluż il-ħolqien ta' Task Force 
far-East StratCom iddedikata u li tkun iffukata fuq id-diżinformazzjoni li ġejja miċ-
Ċina, u jimponi spejjeż fuq pajjiżi li deliberatament ixerrdu d-diżinformazzjoni biex 
jifirdu u jagħmlu ħsara lill-UE u lill-Istati Membri tagħha;

21. Jisħaq fuq il-fatt li l-akbar suq globali tal-konsumatur ta' kważi 500 miljun persuna 
jagħti spinta lill-UE fix-xena dinjija, u jemmen li Kummissjoni ġeopolitika għandha 
tuża dan l-ingranaġġ meta pajjiżi oħra ma jkunux lesti li jikkonformaw mal-istat tad-
dritt jew mat-trattati internazzjonali;

22. Jinnota li l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza fuq pajjiżi 
terzi f'ċerti setturi strateġiċi u eżistenzjali u dan jista' jwassal fid-diversifikazzjoni tal-
ktajjen ta' provvista l-iżjed kritiċi;

23. Ifakkar fit-talba tiegħu għal reġim b'saħħtu ta' sanzjonijiet globali biex jindirizza ksur 
serju tad-drittijiet tal-bniedem, li jkun l-ekwivalenti tal-UE tal-hekk imsejħa Liġi 
Magnitsky;

24. Jissottolinja l-importanza strateġika tal-impenn u l-appoġġ tal-UE fil-viċinat tagħha, 
kemm fil-Lvant kif ukoll fin-Nofsinhar; jisħaq fuq il-fatt li l-UE jeħtiġilha tagħti lill-
pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li għadhom mhumiex parti mill-UE, opportunità ġusta 
biex jissieħbu fl-UE, u li l-UE jeħtiġilha tkompli bl-isforzi tagħha biex tinvesti fir-
reġjun;

25. Jisħaq fuq il-fatt li l-kriżi tal-COVID-19 tista' tiddestabbilizza l-pajjiżi fl-Afrika li spiss 
ikollhom infrastruttura tas-saħħa fraġli u dejn għoli; jitlob li tissaħħaħ il-preżenza tal-
UE fl-Afrika, li jitrawmu l-assistenza finanzjarja u l-pjanijiet ta' rkupru u li tiġi 
pprovduta alternattiva għall-investimenti taċ-Ċina;

26. Jitlob li jissaħħu l-missjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) li 
għandhom il-kompitu li jsaħħu l-prevenzjoni jew il-mitigazzjoni tal-kunflitti, b'mod 
partikolari dawk fil-viċinat immedjat tal-UE, biex jgħinu jistabbilizzaw kuntesti diġà 
fraġli u jimpedixxu rikaduti fil-kunflitti u l-vjolenza minħabba tensjonijiet addizzjonali 
kkawżati mill-COVID-19; jappella, f'dan ir-rigward, għal adozzjoni rapida tal-Faċilità 
Ewropea għall-Paċi;

27. Huwa tal-fehma li l-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat ċerti dgħufijiet tal-Unjoni tagħna u 
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wriet il-ħtieġa urġenti ta' Unjoni effikaċi u effiċjenti; jemmen li l-Konferenza dwar il-
Ġejjieni tal-Ewropa se tipprovdi pjattaforma tajba biex nimxu 'l quddiem fil-ħolqien ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti fil-politiki esterni tal-UE; huwa għalhekk 
determinat li l-Konferenza tibda kemm jista' jkun malajr;

°

° °

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, u lill-Istati Membri. 


