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B9-0064/2023

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istabbiliment ta' tribunal għad-delitt ta' 
aggressjoni kontra l-Ukrajna 
(b9-(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari dawk tad-
19 ta' Mejju 2022 dwar il-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti tal-gwerra fl-Ukrajna1, 
tal-15 ta' Settembru 2022 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-kuntest tad-
deportazzjoni furzata ta' ċivili Ukreni lejn ir-Russja u tal-adozzjoni furzata ta' tfal 
Ukreni fir-Russja2, tas-6 ta' Ottubru 2022 dwar l-eskalazzjoni min-naħa tar-Russja tal-
gwerra ta' aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna3 u tat-23 ta' Novembru 2022 dwar ir-
rikonoxximent tal-Federazzjoni Russa bħala stat li jisponsorizza t-terroriżmu4, fejn il-
Parlament appoġġa l-istabbiliment tat-tribunal speċjali internazzjonali ad hoc għad-
delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Londra tat-13 ta' Jannar 1942,

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

– wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Artikolu 8(a) tiegħu dwar id-delitt ta' aggressjoni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) u 
2473 (2022) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni bit-titolu "The Russian Federation's war of aggression 
against Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region" (Il-
gwerra ta' aggressjoni tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna u l-poplu tagħha, u t-
theddida tagħha għas-sigurtà fir-reġjun kollu tal-OSKE) adottata fid-29 sessjoni annwali 
tal-Assemblea Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-
Ewropa mit-2 sas-6 ta' Lulju 2022,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tas-16 ta' Ottubru 2022 tal-Ministri għall-
Affarijiet Barranin tal-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja fejn jitolbu l-istabbiliment ta' 
tribunal speċjali għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-30 ta' Novembru 2022 tal-President tal-
Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dwar il-ħtieġa li jiġi stabbilit tribunal 
speċjali għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tad-delitt ta' aggressjoni tar-Russja 
kontra l-Ukrajna,

1 ĠU C 479, 16.12.2022, p. 68.
2 Testi adottati, P9_TA(2022)0320.
3 Testi adottati, P9_TA(2022)0353.
4 Testi adottati, P9_TA(2022)0405.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi mill-2014, u b'mod partikolari wara l-24 ta' Frar 2022 meta r-Russja bdiet gwerra 
ta' aggressjoni illegali, mhux provokata u mhux ġustifikata kontra l-Ukrajna, il-forzi 
tagħha wettqu attakki indiskriminati kontra żoni residenzjali u infrastrutturi ċivili, qatlu 
eluf ta' ċivili Ukreni u wettqu atti terroristiċi fil-pajjiż kollu kontra diversi infrastrutturi 
ċivili bħal żoni residenzjali, skejjel, sptarijiet, stazzjonijiet tal-ferrovija, teatri, u 
networks tal-ilma u tal-elettriku; billi dawn l-atti brutali u inumani qed jikkawżaw 
mewt, tbatija, qerda u spostament;

B. billi fl-Ukrajna nqatlu eluf ta' ċivili, inklużi mijiet ta' tfal, u ħafna aktar ġew ittorturati, 
iffastidjati, attakkati sesswalment, maħtufa, spostati bil-forza jew kienu vittmi ta' 
għajbien mill-forzi armati Russi u mill-alleati tagħhom; billi l-gruppi tad-drittijiet tal-
bniedem u l-missjonijiet internazzjonali ta' osservazzjoni ddokumentaw bir-reqqa l-
għadd kbir ta' atroċitajiet imwettqa mill-forzi armati Russi u l-alleati tagħhom kontra 
ċivili Ukreni, bħal eżekuzzjonijiet sommarji, tortura, stupru u detenzjoni tal-massa ta' 
ċivili fl-hekk imsejħa ċentri ta' filtrazzjoni, kif ukoll adozzjonijiet furzati ta' tfal Ukreni 
u deportazzjonijiet furzati;

C. billi l-Federazzjoni Russa hija stat li jisponsorizza t-terroriżmu u stat li juża mezzi 
terroristiċi;

D. billi l-aggressjoni mill-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna hija ksur persistenti tal-
prinċipji u n-normi tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari l-Artikolu 2(4) 
tagħha, u tad-dritt umanitarju internazzjonali; billi l-Federazzjoni Russa s'issa wettqet 
eluf ta' delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità fl-Ukrajna;

E. billi l-Assemblea Ġenerali tan-NU rrikonoxxiet, fir-riżoluzzjonijiet tagħha5, li l-
aggressjoni mill-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna hija bi ksur tal-Artikolu 2(4) tal-
Karta tan-NU u li l-Federazzjoni Russa trid tinżamm responsabbli għal kwalunkwe ksur 
tad-dritt internazzjonali fl-Ukrajna jew kontriha, inkluża l-aggressjoni tagħha bi ksur 
tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti;

F. billi l-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja nedew 
investigazzjonijiet dwar id-delitti mwettqa mill-Federazzjoni Russa, li huma koperti 
mill-mandati rispettivi tagħhom, inklużi d-delitt ta' ġenoċidju, id-delitti tal-gwerra u d-
delitti kontra l-umanità;

G. billi r-Riżoluzzjoni Nru 33146 (1974) tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, kif ukoll l-

5 Ir-riżoluzzjonijiet tal-AĠNU ES-11/1 tat-2 ta' Marzu 2022 bit-titolu "Aggression against Ukraine" (L-
aggressjoni kontra l-Ukrajna) u ES-11/2 tal-24 ta' Marzu 2022 bit-titolu "Humanitarian consequences of the 
aggression against Ukraine" (Il-konsegwenzi umanitarji tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna); Ir-riżoluzzjoni tal-
AĠNU tal-15 ta' Novembru 2022 (A/RES/ES-11/5) bit-titolu "Furtherance of remedy and reparation for 
aggression against Ukraine" (Rimedji u reparazzjonijiet ulterjuri għall-aggressjoni kontra l-Ukrajna).
6 Ir-riżoluzzjoni 3314 (XXIX) tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-14 ta' Diċembru 1974 tiddefinixxi l-
aggressjoni bħala l-użu ta' forza armata minn Stat kontra s-sovranità, l-integrità territorjali jew l-indipendenza 
politika ta' Stat ieħor, jew bi kwalunkwe mod ieħor inkonsistenti mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u tiddikjara li 
gwerra ta' aggressjoni hija delitt kontra l-paċi internazzjonali u li l-aggressjoni ġġib magħha responsabbiltà 
internazzjonali. 
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Artikolu 8(a) tal-Istatut ta' Ruma (1998) tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, iqisu d-
"delitt ta' aggressjoni" bħala l-ippjanar, it-tħejjija, l-inizjazzjoni jew l-eżekuzzjoni, minn 
persuna f'pożizzjoni li effettivament teżerċita kontroll jew tidderieġi l-azzjoni politika 
jew militari ta' Stat, ta' att ta' aggressjoni li, min-natura, il-gravità u l-iskala tiegħu 
jikkostitwixxi ksur ċar tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti; billi "att ta' aggressjoni" tfisser 
l-użu ta' forza armata minn Stat kontra s-sovranità, l-integrità territorjali jew l-
indipendenza politika ta' Stat ieħor, jew bi kwalunkwe mod ieħor inkonsistenti mal-
Karta tan-Nazzjonijiet Uniti; billi skont l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali 
Internazzjonali, id-delitt ta' aggressjoni huwa differenti mid-delitti tal-gwerra jew id-
delitti kontra l-umanità;

H. billi l-investigazzjoni ta' delitt ta' aggressjoni mill-Qorti Kriminali Internazzjonali tkun 
possibbli biss jekk il-Federazzjoni Russa taqbel li tiffirma u tirratifika l-Istatut ta' Ruma 
u l-Emendi ta' Kampala, ħaġa li s'issa għadha ma għamlitx, jew jekk il-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jagħtiha mandat biex twettaq tali investigazzjoni; billi, 
għalhekk, il-Qorti Kriminali Internazzjonali ma għandha l-ebda ġurisdizzjoni fiċ-
ċirkostanzi attwali fuq id-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;

I. billi l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna hija l-aktar att kriminali 
xokkanti mwettaq mit-tmexxija politika ta' pajjiż fl-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija 
'l hawn u għalhekk teħtieġ rispons legali xieraq;

J. billi l-Parlamenti tar-Repubblika tal-Litwanja, l-Ukrajna, l-Estonja, in-Netherlands, ir-
Repubblika Ċeka, Franza u l-Latvja adottaw riżoluzzjonijiet li jappoġġaw l-
istabbiliment ta' tribunal internazzjonali speċjali ad hoc;

K. billi l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dan l-aħħar ħabbret li, 
filwaqt li tkompli tappoġġa l-Qorti Kriminali Internazzjonali, il-Kummissjoni kienet 
qed tipproponi l-istabbiliment ta' qorti speċjalizzata appoġġata min-Nazzjonijiet Uniti 
biex twettaq investigazzjoni u prosekuzzjoni tad-delitt ta' aggressjoni tar-Russja;

1. Jissottolinja l-ħtieġa u l-urġenza li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jkunu minn 
ta' quddiem fil-ħolqien ta' tribunal speċjali ad hoc għall-prosekuzzjoni tad-delitt ta' 
aggressjoni kontra l-Ukrajna mwettaq mit-tmexxija politika u militari tal-Federazzjoni 
Russa u l-alleati tagħha; iqis li tali tribunal għandu jiġi stabbilit mingħajr dewmien 
abbażi ta' ftehim internazzjonali bejn pajjiżi tal-istess fehma, bl-appoġġ tal-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti; jemmen li l-istabbiliment ta' tali tribunal jimla l-lakuna 
kbira fl-istruttura istituzzjonali attwali tal-ġustizzja kriminali internazzjonali u għandu 
jkun ibbażat fuq l-istandards u l-prinċipji li japplikaw għall-Qorti Kriminali 
Internazzjonali kif stabbilit fl-Istatut ta' Ruma;

2. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-UE u lill-Istati Membri tagħha, flimkien mas-sħab tagħhom, 
inklużi organizzazzjonijiet reġjonali bħall-Kunsill tal-Ewropa, jiffurmaw koalizzjoni ta' 
dawk li lesti jieħdu t-tmexxija biex tinkiseb ġustizzja internazzjonali u jintensifikaw il-
ġlieda kontra l-impunità tar-Russja għall-aggressjoni tagħha billi jipprijoritizzaw din il-
kwistjoni fl-isforzi internazzjonali u jagħtu bidu għall-istabbiliment ta' tribunal speċjali 
għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna; jilqa', f'dan ir-rigward, id-dikjarazzjoni tal-
President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fejn tipproponi l-
istabbiliment ta' tribunal speċjali għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;
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3. Iqis li t-tribunal speċjali għandu jkollu ġurisdizzjoni biex iwettaq investigazzjoni u 
prosekuzzjoni tat-tmexxija politika u militari għolja tal-Federazzjoni Russa; jipproponi 
li t-tribunal speċjali għandu jwettaq investigazzjoni u prosekuzzjoni tad-delitti ta' 
aggressjoni kontra l-Ukrajna, imwettqa fit-territorju tal-Ukrajna minn Frar 2014 u 
f'konformità mad-definizzjoni tad-delitt ta' aggressjoni kif stipulat fl-Artikolu 8(a) tal-
Istatut ta' Ruma;

4. Jitlob l-użu attiv tad-diplomazija pubblika tal-UE u komunikazzjoni strateġika b'appoġġ 
għall-ħolqien tat-tribunal speċjali;

5. Iqis li l-istabbiliment tat-tribunal speċjali jikkomplementa l-isforzi investigattivi tal-
Qorti Kriminali Internazzjonali u tal-Prosekutur tagħha, peress li jiffoka fuq l-
allegazzjonijiet ta' ġenoċidju, delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità mwettqa fl-
Ukrajna;

6. Jinnota li t-tribunal speċjali għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Qorti 
Kriminali Internazzjonali u għalhekk għandu jkollu sede f'The Hague;

7. Jenfasizza li l-ħidma preparatorja tal-UE dwar it-tribunal speċjali għandha tibda 
mingħajr dewmien u tiffoka fuq l-istabbiliment tal-arranġamenti għat-tribunal speċjali 
f'kooperazzjoni mal-Ukrajna u l-partijiet ikkonċernati internazzjonali rilevanti, filwaqt li 
titqies l-esperjenza miksuba mill-Awli Speċjalizzati għall-Kosovo;

8. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, b'mod partikolari l-Kummissjoni u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, biex sadanittant jipprovdu appoġġ għall-istabbiliment 
ta' uffiċċju tal-prosekutur interim (IPO) f'The Hague u jinnota li l-istabbiliment ta' dan l-
IPO jkun pass prattiku importanti ħafna 'l quddiem fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 
mit-tribunal speċjali futur tad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;

9. Jitlob li t-tribunal speċjali jwettaq investigazzjoni u prosekuzzjoni wkoll tal-mexxej 
illeġittimu tal-Belarussja, Aliaksandr Lukashenka, talli ppermetta li t-territorju ta' 
pajjiżu jintuża biex jitwettqu atti ta' aggressjoni kontra pajjiż terz, li huwa delitt ta' 
aggressjoni skont l-Artikolu 8(a)(2)(f) tal-Istatut ta' Ruma;

10. Jemmen bis-sħiħ li l-istabbiliment ta' dan it-tribunal speċjali għad-delitt tal-aggressjoni 
jibgħat sinjal ċar ħafna kemm lis-soċjetà Russa kif ukoll lill-komunità internazzjonali li 
Putin u t-tmexxija politika u militari Russa jistgħu jiġu kkundannati għad-delitti 
mwettqa fl-Ukrajna; jissottolinja li l-istabbiliment ta' dan it-tribunal ikun ukoll sinjal ċar 
lill-elit politiku u kummerċjali fir-Russja li ma għadux fattibbli għall-Federazzjoni 
Russa taħt it-tmexxija ta' Putin li terġa' lura għal xenarju ta' żamma tal-istatus quo mal-
Punent;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-
Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa, 
lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, lill-Uffiċċju tal-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Uffiċċju tal-
Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, lill-Kumitat Internazzjonali 
tas-Salib l-Aħmar, lill-Qorti Kriminali Internazzjonali, lill-pajjiżi tal-G7, lill-President, 
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lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni Russa, u lill-President, lill-Gvern u lill-
Parlament tal-Ukrajna.


