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3. Jilqa' d-deëiŜjonijiet meħuda mill-

Kunsill fil-laqgħa tiegħu tal-

20 ta' Jannar 2014 bl-għan li jimplimenta l-

Pjan ta' Azzjoni Konāunt, b'mod partikolari 

d-dispoŜizzjonijiet għall-eŜenzjoni parzjali 

mis-sanzjonijiet; jenfasizza l-importanza 

kruëjali ta' monitoraāā affidabbli tal-

implimentazzjoni min-naħa tal-Iran tal-

impenji tiegħu għall-Pjan ta' Azzjoni 

Konāunt; jemmen li, ladarba jintlaħaq 

ftehim komprensiv li jiŜgura n-natura 

esklussivament paëifika tal-programm 

nukleari tal-Iran, is-sanzjonijiet relatati 

mal-kwistjonijiet nukleari kontra l-Iran 

għandhom gradwalment jitneħħew;  

3. Jilqa' d-deëiŜjonijiet meħuda mill-

Kunsill fil-laqgħa tiegħu tal-

20 ta' Jannar 2014 bl-għan li jimplimenta l-

Pjan ta' Azzjoni Konāunt, b'mod partikolari 

d-dispoŜizzjonijiet għall-eŜenzjoni parzjali 

mis-sanzjonijiet; jenfasizza l-importanza 

kruëjali ta' monitoraāā affidabbli tal-

implimentazzjoni min-naħa tal-Iran tal-

impenji tiegħu għall-Pjan ta' Azzjoni 

Konāunt; jenfasizza l-importanza li s-

sanzjonijiet tal-UE fil-konfront tal-Iran 

jitnaqqsu biss jekk il-Gvern Iranjan jaqbel 

ma' tnaqqis enormi tal-infrastruttura 

nukleari tiegħu u juri rieda li jkun onest 

dwar il-firxa tal-ħidma relatata mal-

attivitajiet nukleari tiegħu;  

Or. en 
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  11a. Jinnota li d-duttrina militari 

Iranjana ta’ gwerra assimetrika u l-uŜu 

min-naħa tagħha ta’ armi ta’ livell 

teknoloāiku baxx fil-Golf Persjan 

tikkostitwixxi theddida sostanzjali għal 

għadd ta’ Stati Membri tal-Kunsill ta’ 

Kooperazzjoni tal-Golf;  

Or. en 
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  14a. Jikkundanna l-eŜekuzzjoni riëenti 

tal-poeta Għarbi AħwaŜi Hashem 

Shaabani u  l-eŜekuzzjonijiet ta' aktar 

minn 300 Iranjan sa mill-elezzjoni tal-

President Rouhani f'Awwissu 2013; 

Or. en 

 

 


