
RE\1271261MT.docx PE741.418v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Dokument ta' sessjoni

B9-0095/2023

25.1.2023

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar it-tħejjija tas-Summit UE-Ukrajna
(2023/2509(RSP))

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, 
David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Jerzy Buzek, 
Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Tomasz 
Frankowski, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Arba 
Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio 
López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Dace Melbārde, Dan-Ştefan 
Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, 
Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Tom Vandenkendelaere, 
Javier Zarzalejos, Milan Zver
f'isem il-Grupp PPE



PE741.418v01-00 2/5 RE\1271261MT.docx

MT

B9-0095/2023

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-tħejjija tas-Summit UE-Ukrajna
(2023/2509(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukrajna,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u ż-Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita 
u Komprensiva li takkumpanjah bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna (AA/DCFTA), 
iffirmat fl-2014,

– wara li kkunsidra l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-UE tat-28 ta' Frar 2022, l-
opinjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2022 u l-għoti konsegwenti ta' status ta' 
kandidat mill-Kunsill Ewropew fit-23 ta' Ġunju 2022,

– wara li kkunsidra t-tmien laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna tal-
5 ta' Settembru 2022,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2022 dwar it-tkabbir 
u l-proċess ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2022,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

A. billi l-Federazzjoni Russa ilha mill-24 ta' Frar 2022 twettaq gwerra illegali, mhux 
ipprovokata u mhux ġustifikata ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna; billi din il-gwerra ta' 
aggressjoni tikkostitwixxi ksur sfaċċat u flagranti tal-Karta tan-NU u tal-prinċipji 
fundamentali tad-dritt internazzjonali;

B. billi l-forzi tar-Russja wettqu attakki indiskriminati kontra żoni residenzjali u 
infrastruttura ċivili; billi eluf ta' ċittadini, inklużi tfal, diġà nqatlu u ħafna aktar sfaw 
ittorturati, iffastidjati, attakkati sesswalment, maħtufa jew spostati b'mod furzat; billi din 
l-imġiba inumana mill-forzi Russi u mill-forzi proxies tagħhom turi diżrispett totali lejn 
id-dritt umanitarju internazzjonali; billi fit-30 ta' Settembru 2022, ir-Russja ddikjarat 
unilateralment l-annessjoni tagħha tar-reġjuni Ukreni (oblast) parzjalment okkupati mir-
Russja ta' Donetsk, Kherson, Luhansk u Zaporizhzhia;

C. billi l-24 Summit bejn l-UE u l-Ukrajna għandu jsir fit-3 ta' Frar 2023; billi dan 
jipprovdi opportunità ewlenija għall-Ukrajna biex tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tkompli 
bl-isforzi ta' riforma tagħha, kif stipulat fl-AA/DCFTA, u biex tindirizza s-seba' passi 
stabbiliti fl-opinjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2022 u dawk li jwasslu għal 
sħubija fl-UE; billi l-progress miksub fl-implimentazzjoni tal-AA/DCFTA 
jirrappreżenta grad sostanzjali ta' tħejjija għall-proċess ta' adeżjoni;

D. billi l-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2022 dwar it-tkabbir u l-
proċess ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni, stieden lill-Kummissjoni tħejji pjan 
direzzjonali li jiddeskrivi l-passi li jmiss biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-Ukrajna għas-suq 
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uniku tal-UE, bl-użu tal-potenzjal sħiħ tal-AA/DCFTA mal-Ukrajna;

E. billi l-Parlament, fir-rakkomandazzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2022 lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar l-istrateġija l-ġdida tal-UE għat-
tkabbir1, irrakkomanda li jiġu stabbiliti skadenzi ċari għall-konklużjoni tan-negozjati 
mal-pajjiżi tal-adeżjoni sa mhux aktar tard minn tmiem id-deċennju attwali;

F. billi l-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2022, fakkar li l-
Kummissjoni kienet ġiet mistiedna tirrapporta dwar l-issodisfar tal-kundizzjonijiet 
speċifikati fl-opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjonijiet rispettivi għas-
sħubija bħala parti mill-pakkett regolari ta' tkabbir tagħha fl-2023, u, mingħajr 
preġudizzju għal dan ir-rappurtar regolari komprensiv, ħa nota tal-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tipprovdi aġġornament fir-rebbiegħa tal-2023;

G. billi l-Kummissjoni, fl-opinjoni tagħha tas-17 ta' Ġunju 2022, impenjat ruħha li 
timmonitorja l-progress tal-Ukrajna fit-twettiq tas-seba' passi u li tirrapporta dwarhom, 
kif ukoll li tipprovdi valutazzjoni dettaljata tal-pajjiż sa tmiem l-2022; billi din il-
valutazzjoni ma mmaterjalizzatx;

H. billi s-sħubija u l-adeżjoni mal-UE jibqgħu proċess kumpless, ibbażat fuq il-mertu u 
strutturat li jiddependi fuq l-implimentazzjoni effettiva tar-riformi u t-traspożizzjoni tal-
acquis tal-UE; billi l-progress ta' kull pajjiż fit-triq lejn l-adeżjoni huwa vvalutat fuq il-
mertu tiegħu stess u fuq dak tal-proċess ta' riforma tiegħu; billi l-kapaċità tal-UE li 
tassorbi membri ġodda se jkollha rwol importanti f'adeżjonijiet futuri;

I. billi l-ftuħ rapidu tan-negozjati tal-adeżjoni jistimola d-determinazzjoni tal-Ukreni li 
jiddefendu, jiżguraw u jiżviluppaw il-futur ta' pajjiżhom bħala nazzjon Ewropew u 
membru tal-Unjoni Ewropea u tan-NATO; billi l-istabbiliment rapidu tar-riformi 
politiċi, leġiżlattivi u amministrattivi kollha meħtieġa jipprovdi lill-istituzzjonijiet 
Ukreni gwida ċara għal programm ta' ħidma għall-adeżjoni u jipprojbixxi l-adozzjoni 
jew it-traspożizzjoni ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni li tista' tagħmel ħsara lill-
possibbiltajiet ta' adeżjoni tal-pajjiż;

J. billi l-awtonomija lokali b'saħħitha saret pedament tad-demokrazija tal-Ukrajna u hija 
fattur importanti fir-reżiljenza tal-Ukrajna matul il-gwerra; billi l-fatt li l-
muniċipalitajiet ikunu fuq it-tmun f'dak li għandu x'jaqsam mar-rikostruzzjoni lokali 
huwa kruċjali biex jiġi żgurat li l-fondi nazzjonali u internazzjonali għar-rikostruzzjoni 
jaslu fejn ikunu l-aktar meħtieġa;

1. Itenni l-kundanna tiegħu, bl-aktar mod qawwi possibbli, għall-gwerra ta' aggressjoni tal-
Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna, kif ukoll għall-involviment tal-Belarussja f'din il-
gwerra, u jitlob li r-Russja ttemm minnufih l-attivitajiet militari kollha fl-Ukrajna u 
tirtira mingħajr ebda kundizzjoni l-forzi u t-tagħmir militari kollha tagħha mit-territorju 
kollu tal-Ukrajna, liema territorju huwa rikonoxxut fuq livell internazzjonali;

2. Jesprimi s-solidarjetà unanima tiegħu mal-poplu tal-Ukrajna, jappoġġa bis-sħiħ l-

1 Testi adottati, P9_TA(2022)0406.
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indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri 
rikonoxxuti tagħha fuq livell internazzjonali u jissottolinja li din il-gwerra tikkostitwixxi 
ksur gravi tad-dritt internazzjonali; itenni, f'dan ir-rigward, il-kundanna tiegħu għall-
annessjoni illegali mir-Russja tar-reġjuni Ukreni ta' Donetsk, Kherson, Luhansk u 
Zaporizhzhia;

3. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu għas-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea; 
jemmen li s-sħubija tal-Ukrajna fl-UE tirrappreżenta investiment ġeostrateġiku 
f'Ewropa magħquda u b'saħħitha; itenni li l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-
UE hija ekwivalenti għal turija ta' tmexxija, determinazzjoni u viżjoni fil-kuntest tal-
lum tal-gwerra ta' aggressjoni brutali Russa u tibgħat messaġġ politiku ċar li l-Ukrajna 
għażlet b'mod irriversibbli perkors Ewropew, li ġie aċċettat mis-sħab Ewropej tagħha;

4. Jappella bies is-summit li jmiss bejn l-UE u l-Ukrajna jistabbilixxi perkors ċar għall-
bidu tan-negozjati tal-adeżjoni, abbażi ta' approċċ gradwali, li jiffoka fuq l-għoti ta' 
benefiċċji tanġibbli lis-soċjetà u liċ-ċittadini tal-Ukrajna mill-bidu nett tal-proċess; 
jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta pjan kuraġġuż u ambizzjuż għal dawn in-
negozjati u għall-integrazzjoni rapida tal-Ukrajna fil-politiki u l-programmi tal-UE, 
akkumpanjat minn pjan direzzjonali għal kull pass tal-proċess;

5. Ifakkar li l-proċess ta' adeżjoni se jkun ibbażat fuq il-mertu, u li l-metodoloġija mġedda 
tat-tkabbir tagħmel enfasi fuq l-oqsma kruċjali tar-rispett għall-istat tad-dritt, għall-
valuri fundamentali, għad-drittijiet tal-bniedem, għad-demokrazija u għall-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni; jemmen bis-sħiħ li prospett ibbażat fuq il-mertu ta' sħubija fl-UE għall-
Ukrajna huwa fl-interess politiku, ekonomiku u ta' sigurtà tal-Unjoni stess;

6. Iqis li s-Summit UE-Ukrajna li jmiss se jkun opportunità tajba biex jittieħed kont tal-
progress li sar mill-Ukrajna fit-twettiq tas-seba' rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-
opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-kandidatura tal-Ukrajna; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 
Ukreni juru d-determinazzjoni politika tagħhom billi jħaffu l-progress tagħhom permezz 
ta' riformi sostanzjali li jissodisfaw b'mod effettiv il-kriterji għas-sħubija fl-UE; 
jistieden lill-Ukrajna żżomm lura milli tgħaddi leġiżlazzjoni li ma tkunx kompatibbli 
mal-acquis tal-UE jew li tipperikola l-kisbiet fil-proċess ta' riforma u l-ġlieda kontra l-
korruzzjoni; 

7. Iqis li s-Summit UE-Ukrajna li jmiss jista' jikkontribwixxi aktar għall-prospetti ta' 
sħubija tal-Ukrajna billi japprova l-istedina lill-Kummissjoni biex tippreżenta 
aġġornament tar-rapport dwar it-tkabbir fir-rigward tal-Ukrajna fir-rebbiegħa tal-2023; 
jemmen li dan ir-rapport se jipprovdi valutazzjoni bir-reqqa tal-progress tar-riformi fl-
Ukrajna u potenzjalment jiftaħ il-perspettiva ta' rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni fir-
rebbiegħa tal-2023 dwar il-ftuħ tan-negozjati tal-adeżjoni din is-sena;

8. Jistieden lill-Istati Membri jħaffu l-assistenza militari tagħhom lill-Ukrajna, b'mod 
partikolari l-forniment ta' armi, b'rispons għal ħtiġijiet identifikati b'mod ċar; jesprimi l-
appoġġ tiegħu għall-aħħar deċiżjonijiet biex l-Ukrajna tingħata vetturi moderni għall-
ġlied tal-infanterija, trasportaturi blindati tal-persunal, sistema ta' difiża tal-ajru u l-
munizzjon rilevanti; jilqa' d-deċiżjoni tal-gvernijiet Pollakki, Ġermaniżi u ta' gvernijiet 
oħrajn li jipprovdu tankijiet tal-gwerra ewlenin Leopard 2 lill-Ukrajna u li jippermettu 
lil sħab oħra li lesti jagħmlu dan li jagħmluh; jinsisti li t-taħriġ tas-suldati Ukreni fit-
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tħaddim ta' dawn it-tankijiet għandu jibda immedjatament;

9. Jappoġġa l-istabbiliment tal-Missjoni ta' Assistenza Militari biex tħarreġ lil-forzi armati 
Ukreni fit-territorju tal-UE; jirrikonoxxi l-ħidma attwali tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-
UE għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna u jilqa' l-aġġustament reċenti 
tal-mandat tagħha sabiex tappoġġa lill-awtoritajiet Ukreni fil-faċilitazzjoni tal-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' kwalunkwe reat kriminali internazzjonali mwettaq 
mill-forzi armati u l-merċenarji Russi fil-kuntest tal-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja 
kontra l-Ukrajna;

10. Jesprimi l-appoġġ sħiħ kontinwu tiegħu għall-pakkett ta' appoġġ bla preċedent ta' 
EUR 18-il biljun għall-Ukrajna fl-2023 biex tiġi żgurata l-istabbiltà makroekonomika 
tagħha, tiġi restawrata l-infrastruttura kritika u jinżammu s-servizzi pubbliċi essenzjali;

11. Jappella biex is-Summit UE-Ukrajna jintuża biex tiġi prijoritizzata l-ħtieġa ta' pakkett 
komprensiv ta' rkupru tal-UE għall-Ukrajna li għandu jkun ċċentrat fuq l-assistenza, ir-
rikostruzzjoni u l-irkupru immedjati tal-pajjiż, fit-terminu medju u twil, u li jgħin aktar 
biex isaħħaħ it-tkabbir ekonomiku ladarba tintemm il-gwerra; ifakkar li l-pakkett ta' 
rkupru għandu jitmexxa b'mod konġunt mill-UE, mill-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u mis-sħab tal-istess fehma; jirrakkomanda li r-rappreżentanti tal-
awtonomija lokali tal-Ukrajna jikkontribwixxu għat-tfassil ta' miżuri ta' rkupru; 
jirrakkomanda l-istabbiliment ta' mekkaniżmu ċar u trasparenti għall-involviment tas-
soċjetà ċivili tal-Ukrajna fid-deċiżjonijiet ewlenin li jikkonċernaw lill-Ukrajna; 
jenfasizza l-importanza tal-kundizzjonijiet ambjentali u ta' trasparenza għall-isforz ta' 
rikostruzzjoni; jinsisti fuq l-implimentazzjoni tar-riformi ambjentali l-aktar rilevanti, kif 
ukoll fuq l-istabbiliment ta' salvagwardji effettivi għall-protezzjoni tal-ambjent matul l-
iżvilupp u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna; jippromwovi l-istabbiliment ta' missjoni 
internazzjonali speċjali ta' monitoraġġ biex tirreġistra l-konsegwenzi ambjentali tal-
aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna bil-ħsieb li tiġi stabbilita bażi biex jinkiseb kumpens 
speċifiku mir-Russja; itenni l-appell tiegħu għall-identifikazzjoni ta' bażi ġuridika 
adegwata biex jiġi permess l-użu tal-assi tal-Bank Ċentrali Russu, kif ukoll tal-assi tal-
oligarki Russi, biex tiġi ffinanzjata r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna; jitlob li l-pakkett ta' 
rkupru jiġi sostnut mill-kapaċità baġitarja neċessarja tal-UE;

12. Jemmen li s-Summit UE-Ukrajna li jmiss se jkun opportunità tajba biex tiġi affermata 
mill-ġdid il-ħtieġa urġenti tal-ħolqien ta' tribunal internazzjonali speċjali għall-
prosekuzzjoni tad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna mwettaq mit-tmexxija politika 
u militari tal-Federazzjoni Russa u mill-alleati tagħha;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Ukrajna.


