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ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

lill-Kunsill dwar il-75 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti
(2020/2128(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-
Artikoli 21, 34 u 36 tiegħu,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, u b'mod 
partikolari l-preambolu u l-Artikolu 18 tagħha, kif ukoll il-Konvenzjonijiet tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-protokolli fakultattivi tagħhom,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2018 lill-Kunsill dwar it-
73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tan-NU, adottata fit-3 ta' Mejju 2011 mill-Assemblea 
Ġenerali, dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti, li 
tagħti d-dritt lill-UE biex tintervjeni fl-Assemblea Ġenerali tan-NU, biex tippreżenta 
proposti u emendi orali li jistgħu jitressqu għall-votazzjoni fuq talba ta' Stat Membru, u 
biex teżerċita d-dritt ta' replika,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2019 dwar l-azzjoni tal-
UE biex jissaħħaħ il-multilateriżmu bbażat fuq ir-regoli,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, tat-13 ta' Lulju 2020, dwar il-prijoritajiet 
tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti u l-75 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
(Settembru 2020-Settembru 2021),

– wara li kkunsidra d-diskors tal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel fil-
25 ta' Settembru 2020 fl-Assemblea Ġenerali tan-NU dwar "Unjoni Ewropea aktar 
b'saħħitha u aktar awtonoma li tixpruna dinja aktar ġusta",

– wara li kkunsidra l-artiklu ta' opinjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 
ppubblikat fit-22 ta' Settembru 2020 intitolat "L-UE Tappoġġa lin-NU",

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar il-kommemorazzjoni tal-75 anniversarju tan-
Nazzjonijiet Uniti, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fis-16 ta' Settembru 2020,

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

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0312.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2020 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni2, 

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra r-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa, li saret f'Beijing 
f'Settembru 1995, id-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-pożizzjoni 
tan-nisa adottati f'Beijing u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti tas-sessjonijiet speċjali 
tan-NU Beijing +5, +10, +15 u +20 dwar azzjonijiet u inizjattivi ġodda għall-
implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, adottati fid-
9 ta' Ġunju 2000, fil-11 ta' Marzu 2005, fit-2 ta' Marzu 2010 u fid-9 ta' Marzu 2015, 
rispettivament,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar il-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u 
Regolari, approvata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-19 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi n-Nazzjonijiet Uniti din is-sena tiċċelebra l-75 anniversarju tagħha; billi n-NU 
wriet li hija forum essenzjali għall-bini ta' kunsens internazzjonali dwar il-paċi u s-
sigurtà, l-iżvilupp sostenibbli u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt 
internazzjonali, kif ukoll bħala fornitur ewlieni ta' appoġġ lill-istati fraġli u lill-
komunitajiet vulnerabbli; billi, f'kuntest fejn il-kisbiet u r-rwol indispensabbli tan-NU 
spiss jiġu injorati fi tfittxija minn xi pajjiżi biex javvanzaw deċiżjonijiet unilaterali, 
huwa importanti għall-UE u l-Istati Membri tagħha li jiżguraw li n-NU tibqa' forum 
effiċjenti u effettiv għall-benefiċċju tal-komunità internazzjonali u tista' tkompli fil-
ħidma tal-isfidi globali preżenti u futuri, li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' 
soluzzjonijiet multilaterali;

B. billi l-pandemija tal-COVID-19 kixfet il-ħtieġa urġenti għall-bini ta' kapaċità reżiljenti 
fil-komunità internazzjonali u għall-ħtieġa ta' djalogu u kooperazzjoni multilaterali mill-
qrib, b'attenzjoni partikolari għall-aċċess għall-beni pubbliċi; billi l-Aġenda 2030 u l-
SDGs jipprovdu pjan direzzjonali ċentrali għall-irkupru u l-azzjoni, diġà vvalidat mill-
komunità internazzjonali b'mod ġenerali; billi l-COVID-19 se taċċellera x-xejriet 
negattivi - inkluż it-theddid għad-demokrazija, għall-istat tad-dritt u għad-drittijiet tal-
bniedem - sakemm ma titteħidx azzjoni politika rapida, sinifikanti u sostanzjali f'livell 
globali; billi l-pandemija enfasizzat il-fatt li popolazzjonijiet b'saħħithom mhumiex biss 
imperattiv morali, iżda wkoll prerekwiżit għall-benesseri ekonomiku u għall-iżvilupp, 
kif ukoll l-importanza ta' aktar investiment u titjib fl-indirizzar tal-ħtiġijiet kritiċi tas-
saħħa f'livell globali;

C. billi s-Segretarju Ġenerali tan-NU wera tmexxija eċċellenti fil-progress tar-riforma tan-
NU; billi l-UE, bħala finanzjatur ewlieni tan-NU, uriet impenn importanti favur 
multilateraliżmu effettiv permezz tal-appoġġ politiku, simboliku u finanzjarju tagħha 

2 Testi adottati, P9_TA(2020)0008.
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lin-NU;

1. Jirrakkomanda li l-Kunsill:

(a) ikompli bir-rekord importanti tiegħu ta' appoġġ għal multilateraliżmu effettiv, 
għal organizzazzjonijiet multilaterali effiċjenti u trasparenti, u f'appoġġ lin-NU 
b'mod partikolari bħala forum indispensabbli għal soluzzjonijiet multilaterali tal-
isfidi globali u għas-sensibilizzazzjoni tal-politika, id-djalogu politiku u l-bini ta' 
kunsens madwar il-komunità internazzjonali; jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
tat-13 ta' Lulju 2020 dwar il-prijoritajiet tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti u l-
75 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, meqjusa bħala fora effettivi għall-
promozzjoni tal-valuri universali li huma wkoll il-valuri ewlenin tal-UE;

(b) ikun tal-fehma li, f'kuntest multipolari fejn xi pajjiżi qed jippromwovu 
multilateraliżmu selettiv aktar milli multilateraliżmu effettiv minsuġ fil-valuri 
universali, l-UE għandha tfittex li tippromwovi impenn akbar u mingħajr 
kondizzjonijiet mill-membri tan-NU għall-valuri universali, sistema bbażata fuq 
ir-regoli u s-supremazija tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma kollha ta' politika; 
jappella għall-promozzjoni tal-integrazzjoni ta' tali valuri fl-oqsma kollha tal-
politika u tal-ipprogrammar tan-NU, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' pajjiżi tal-istess 
fehma, bil-ħsieb li jsir progress fid-djalogu politiku u fis-soluzzjonijiet ta' politika, 
fl-implimentazzjoni u l-integrazzjoni tal-kapaċità;

(c) ikompli bl-isforzi tiegħu biex jippermetti lill-UE u lill-Istati Membri tagħha 
jitkellmu progressivament b'vuċi waħda fin-NU, b'referenza partikolari għall-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU) u r-rekord tajjeb ta' kooperazzjoni ma' 
membri permanenti u b'rotazzjoni tal-KSNU li huma Stati Membri tal-UE, mal-
Assemblea Ġenerali tan-NU (AĠNU) u mal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 
(HCR); ifaħħar ir-rwol eċċellenti tas-SEAE u tad-delegazzjonijiet tiegħu, kif ukoll 
tad-delegazzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE, fil-faċilitazzjoni ta' tali djalogu u 
kooperazzjoni;

(d) jirrikonoxxi l-potenzjal ta' involviment reġjonali dirett fin-NU billi jappoġġa 
organizzazzjonijiet oħra, bħall-Unjoni Afrikana (UA), fil-possibbiltà li jitolbu 
status speċifiku bħala osservatur privileġġat;

(e) ikompli jipprovdi appoġġ siewi lis-Segretarju Ġenerali tan-NU fit-tfittxija tiegħu 
biex javvanza l-programm ta' riformi fin-NU u jsaħħaħ il-kapaċità tan-NU biex 
tkompli tiżviluppa, tippromwovi l-paċi u s-sigurtà, u tissimplifika s-sistema ta' 
ġestjoni interna tagħha bil-ħsieb li tkun NU effettiva, trasparenti, finanzjarjament 
sostenibbli u responsabbli, li kapaċi terġa' tilħaq liċ-ċittadini tagħha; jissottolinja li 
l-progress kbir miksub fil-proċess ta' riforma tan-NU kien fl-isfera 
amministrattiva u burokratika, filwaqt li r-riformi politiċi ewlenin għadhom 
pendenti;

(f) ikompli jfittex sinerġiji akbar bejn il-ħidma tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 
tan-NU (HRC), l-AĠNU u l-KSNU; ifaħħar il-ħidma tal-UE fl-appoġġ tal-ħidma 
tal-HRC, fil-kuntest tal-ħtieġa li jiġi integrat ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem 
fl-oqsma kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tan-NU;
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(g) ikompli jkattar is-sett ta' għodod tiegħu għad-diplomazija u s-sensibilizzazzjoni, 
b'mod partikolari fir-rigward tad-diplomazija dwar il-klima, il-paċi u s-sigurtà, il-
globalizzazzjoni ġusta u l-kapaċità ta' segwitu ta' djalogu politiku u kunsens 
politiku, mhux biss mal-membri tan-NU iżda wkoll ma' interlokuturi rilevanti bħal 
bliet, reġjuni, l-akkademja, is-soċjetà ċivili u s-settur privat;

(h) jespandi aktar il-kooperazzjoni trilaterali bejn l-UE, l-UA u n-Nazzjonijiet Uniti; 
jenfasizza l-importanza li jkomplu jiġu żviluppati l-kapaċitajiet tal-UA fir-rigward 
tal-prevenzjoni tal-kriżijiet, il-ġestjoni tal-kriżijiet u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti fil-
kontinent Afrikan, kif ukoll il-kapaċitajiet f'oqsma oħra ta' politika ta' rilevanza 
għas-sigurtà u l-istabbiltà tal-Afrika, inkluż f'termini ekonomiċi u ambjentali u fir-
rigward tal-aċċess għall-beni pubbliċi; ikun tal-fehma li l-UE jista' jkollha 
kapaċità attrattiva qawwija bil-ħila tagħha li twettaq l-aspirazzjonijiet ta' sħubija 
tal-kontinent Afrikan u l-istituzzjonijiet tiegħu; jenfasizza l-importanza ta' djalogu 
politiku u ta' politika aktar mill-qrib mas-sħab tal-UE fl-Afrika, inkluż fid-
dimensjonijiet parlamentari;

(i) ikompli djalogu ulterjuri dwar il-kapaċità tas-sistema tan-NU li twettaq u tespandi 
l-ħila tagħha f'termini ta' responsabbiltà li tipproteġi; jenfasizza l-importanza ta' 
djalogu u kooperazzjoni man-NU dwar missjonijiet effettivi biex tinżamm il-paċi 
b'objettivi ċari, kapaċità ċara ta' twettiq, u mekkaniżmi effikaċi, inklużi l-
perspettivi tan-nisa f'konformità mar-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU u r-riżoluzzjonijiet sussegwenti kollha, kif ukoll il-ħtieġa li jiġi żgurat ir-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-protezzjoni taċ-ċivili, li huma fil-qalba tal-
mandati għaż-żamma tal-paċi; jissottolinja l-importanza tal-appoġġ tal-UE lil 
pajjiżi li ħerġin minn kunflitti vjolenti u, għalhekk, jappella għal kooperazzjoni 
msaħħa li tindirizza l-fraġilità tal-ambjenti ta' tranżizzjoni, inkluż permezz tat-
tisħiħ tas-sjieda nazzjonali u tal-konsolidazzjoni tal-kisbiet fit-tiswir tal-paċi;

(j) jiżviluppa aktar il-kapaċitajiet ta' medjazzjoni tal-UE għall-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-kriżijiet u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, f'sinerġija mal-isforzi tan-NU, 
bil-proċess ta' Berlin bħala eżempju tajjeb tal-appoġġ tal-UE għall-isforzi ta' 
medjazzjoni mmexxija min-NU u s-sinerġija magħhom;

(k) jibqa' impenjat bħala protagonist ewlieni fil-mobilizzazzjoni tal-mezzi kollha ta' 
implimentazzjoni effettiva u s-segwitu tal-objettivi tal-Aġenda 2030 fil-politiki 
interni u esterni kollha tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tiġi appoġġata u 
rikonoxxuta b'mod adegwat il-ħidma importanti u indispensabbli tal-aġenziji 
umanitarji bħall-Programm Dinji tal-Ikel;

(l) jappoġġa l-appell tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għal vaċċin għall-COVID-19 
affordabbli u aċċessibbli, biex jitqies bħala ġid pubbliku globali;

(m) ikompli jsegwi u jespandi l-kooperazzjoni tal-kapaċità fi ħdan is-sistema tan-NU 
dwar il-promozzjoni ta' standards komuni effettivi f'oqsma ta' politika ġodda 
bħall-protezzjoni tad-data, id-diliġenza dovuta, l-intelliġenza artifiċjali jew iċ-
ċiberspazju, filwaqt li jippromwovi appoġġ adegwat għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ 
jespandu l-kapaċità regolatorja tagħhom u l-implimentazzjoni tal-istandards;

(n) jindirizza l-migrazzjoni u l-ispostament furzat u jikkoopera fl-implimentazzjoni 
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kemm tal-Patt Globali għall-Migrazzjoni kif ukoll tal-Patt Globali dwar ir-
Refuġjati; jappoġġa u jsaħħaħ il-ħidma tal-korpi rilevanti tan-NU bħall-UNHCR u 
l-Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti (UNRWA);

(o) ikompli jsaħħaħ l-appoġġ integrat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni tan-nisa, f'konformità mad-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma 
għal Azzjoni tagħha, b'enfasi speċjali fuq il-qerda tal-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet 
u l-appoġġ għall-parteċipazzjoni sinifikanti u attiva tan-nisa fl-isferi kollha tal-
ħajja pubblika;

(p) jikkonsulta mill-qrib mal-Parlament dwar il-proċess ta' implimentazzjoni tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill, u jinvolvi lill-Parlament f'dawk l-oqsma kollha ta' 
politika fejn id-diplomazija parlamentari tista' toħloq sinerġiji siewja u ssaħħaħ il-
kapaċità ta' sensibilizzazzjoni u l-impatt pożittiv u t-tmexxija tal-UE kollha kemm 
hi;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni, u, għal informazzjoni, lill-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.


