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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rwol tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-assistenza umanitarja tal-UE fl-
indirizzar tal-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19
(2020/2118(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tat-
30 ta' Jannar 2020 li tiddikjara l-COVID-19 emerġenza tas-saħħa pubblika ta' rilevanza 
internazzjonali,

– wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet introduttivi tad-Direttur Ġenerali tad-WHO fil-
laqgħa għall-istampa dwar il-COVID-19 tal-11 ta' Marzu 2020, li fiha l-COVID-19 ġiet 
iddikjarata pandemija,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) ta' Marzu 2020 bit-titolu 
"Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts 
of COVID-19" (Responsabbiltà Kondiviża, Solidarjetà Globali: Ir-risposta għall-impatti 
soċjoekonomiċi tal-COVID-19),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Grupp tal-Bank Dinji u tal-FMI tal-
25 ta' Marzu 2020 dwar sejħa għal azzjoni rigward id-dejn tal-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni 
Internazzjonali għall-Iżvilupp (IDA) u l-komunikat tal-ministri għall-finanzi u l-
gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G20 tal-15 ta' April 2020 li jħabbar sospensjoni 
temporanja tal-pagamenti tas-servizz tad-dejn għall-pajjiżi l-aktar foqra li jitolbu 
skopertura mrażżna,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 74/270 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-
2 ta' April 2020 dwar is-solidarjetà globali fil-ġlieda kontra l-marda tal-
coronavirus 2019 (COVID‑19),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 74/274 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-
20 ta' April 2020 dwar il-kooperazzjoni internazzjonali biex jiġi żgurat aċċess globali 
għall-mediċini, il-vaċċini u l-apparat mediku għall-indirizzar tal-COVID-19,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-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 (JOIN(2020)0011),

– wara li kkunsidra l-konferenza internazzjonali b'appell għal wegħdiet ta' donazzjonijiet 
ospitata mill-UE flimkien mad-WHO u sħab oħra fl-4 ta' Mejju 2020, li ġabret 
EUR 7,4 biljun f'finanzjament inizjali biex jingħata bidu għall-kooperazzjoni globali fir-
riċerka,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2020 għal regolament tal-
Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea insostenn tal-irkupru 
wara l-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0441), li pproponiet li talloka sa 
EUR 5 biljun bil-prezzijiet tal-2018 għall-għajnuna umanitarja barra mill-Unjoni,
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2020 dwar ir-rispons 
globali ta' "Tim Ewropa" għall-COVID-19,

– wara li kkunsidra l-proposta li tinsab fl-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
10 ta' Lulju 2020 (9415/20) biex jingħataw EUR 5 biljun għall-assistenza umanitarja 
permezz tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali (NDICI) fil-qafas ta' Next Generation EU,

– wara li kkunsidra l-proposta li tinsab fl-abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill tal-
10 ta' Lulju 2020 (9415/20) li għandhom jiġu definiti kriterji u modalitajiet ċari għall-
allokazzjoni tal-pakkett il-ġdid tar-Riżerva ta' Solidarjetà u Għajnuna ta' Emerġenza 
(SEAR),

– wara li kkunsidra l-komponent tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tal-
Pjan ta' rispons umanitarju globali 2020 għall-COVID-19, bit-titolu "Addressing the 
impacts of COVID-19 in food crises, April-December 2020" (Nindirizzaw l-impatti tal-
COVID-19 fi kriżijiet tal-ikel, April-Diċembru 2020),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Programm Dinji tal-Ikel (WFP) tad-
29 ta' Settembru 2020 bit-titolu "WFP Global Response to COVID-19" (Ir-Rispons 
Globali tad-WFP għall-COVID-19),

– wara li kkunsidra r-Rapport Globali tad-WFP dwar il-Kriżijiet tal-Ikel tal-2020,

– wara li kkunsidra r-Rapport Globali dwar it-Tuberkulożi tal-2020 tad-WHO,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-5 ta' Mejju 2004 mill-konsultazzjoni tad-
WHO dwar iż-żoonożi,

– wara li kkunsidra r-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (IHR) tad-WHO tal-
2005,

– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew il-Ġdid għall-Iżvilupp tal-2017, bit-titolu "our 
world, our dignity, our future" (Id-dinja tagħna, id-dinjità tagħna, il-futur tagħna),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2015 dwar il-kriżi tal-Ebola: it-
tagħlimiet fit-tul u kif jistgħu jiġu msaħħa s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex jiġu prevenuti kriżijiet futuri1,

– 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 tagħha2,

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

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

A. billi l-għajnuna umanitarja tingħata ħafna inqas finanzjament milli meħtieġ, u dan 

1 ĠU C 355, 20.10.2017, p. 2.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
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jagħmilha diffiċli li jiġu indirizzati b'mod adegwat il-konsegwenzi tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

B. billi hemm riskju sproporzjonalment għoli ta' kontaġju għal miljuni ta' rifuġjati fid-dinja 
kollha, li spiss jgħixu f'kampijiet tar-rifuġjati b'popolazzjoni densa;

C. billi l-pandemija tal-COVID-19 aggravat ħafna l-problemi eżistenti tad-dejn tal-pajjiżi 
fil-fażi tal-iżvilupp;

D. billi l-għeluq tal-iskejjel minħabba l-pandemija ċaħħad lit-tfal vulnerabbli mis-servizzi 
tat-tmigħ u tan-nutrizzjoni tal-iskejjel li huma essenzjali għal saħħithom;

E. billi huwa meħtieġ koordinament aħjar tal-isforzi internazzjonali għall-promozzjoni ta' 
rabta effiċjenti u reżiljenti bejn l-aspett umanitarju, l-iżvilupp u l-paċi;

L-approċċ ta' Tim Ewropa 

1. Jilqa' pożittivament ir-rispons globali tal-UE għall-pandemija tal-COVID-19, fatt li juri 
l-ambizzjoni tiegħu li jmexxi u juri solidarjetà mal-pajjiżi sħab kollha; jinnota, 
madankollu, li l-fondi attwali essenzjalment huma riallokati minn linji baġitarji oħra u li 
l-isfida tal-frontloading tal-għajnuna għandha tiġi indirizzata; jitlob, għalhekk, li jiġu 
mobilizzati fondi sostanzjali ġodda biex jgħinu lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fid-dinja 
kollha fil-ġlieda kontra l-konsegwenzi diretti u indiretti tal-pandemija tal-COVID-19; 
jisħaq li d-disponibbiltà globali ta' vaċċini sikuri b'mod rapidu u bi prezzijiet aċċessibbli 
trid tkun waħda mill-ewwel passi;

2. Jinsisti li l-ispinta mogħtija mill-approċċ komuni ta' Tim Ewropa f'termini ta' analiżi 
konġunta, programmazzjoni konġunta u implimentazzjoni konġunta jrid jissarraf fi 
standard ġdid għall-kooperazzjoni fl-oqsma tal-għajnuna umanitarja u l-politika tal-
iżvilupp, kemm fid-dritt kif ukoll fil-prassi;

Il-finanzjament tal-għajnuna umanitarja

3. Jinsab imħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' finanzjamenti tal-baġit tal-UE għall-għajnuna 
umanitarja, meta jitqiesu l-ħtiġijiet umanitarji addizzjonali kkawżati mill-pandemija; 
jitlob distribuzzjoni ċara tal-pakkett tar-Riżerva ta' Solidarjetà u Għajnuna ta' 
Emerġenza (SEAR), li għandu jkollu l-għan li jipprovdi kopertura bbilanċjata tal-
obbligi tiegħu kif ġej: la operazzjonijiet interni u lanqas esterni ma jistgħu jiġu allokati 
aktar minn 60 % tal-ammont annwali tar-riżerva; fl-1 ta' Ottubru ta' kull sena, mill-inqas 
kwart mill-ammont annwali għas-"sena n" irid jibqa' disponibbli biex ikopri l-ħtiġijiet li 
jinħolqu sa tmiem dik is-sena; mill-1 ta' Ottubru, il-fondi li jifdal jistgħu jiġu 
mobilizzati sabiex ikopru l-ħtiġijiet li jinħolqu sa tmiem dik is-sena;

Sigurtà tal-ikel

4. Jissottolinja li l-biedja tar-raħħala hija metodu lokali u ekoloġikament sod tal-
produzzjoni tal-ikel u għalhekk hija parti minn sistema tal-ikel sostenibbli; iqis li huwa 
essenzjali li jiġu appoġġjati r-raħħala billi jiġi garantit aċċess sikur għas-swieq lokali 
matul il-pandemija sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jkomplu jipprovdu ikel b'ħafna 
proteini lill-popolazzjoni lokali, li l-merħliet tagħhom ikollhom aċċess għall-ilma u għal 
artijiet biex jirgħu u li t-timijiet tas-saħħa waħda tal-komunitajiet mobbli jimmonitorjaw 
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is-sitwazzjoni u jwettqu interventi f'każijiet individwali iżda wkoll, meta meħtieġ, bil-
ħsieb li tinżamm is-saħħa pubblika; jitlob trasferimenti ta' flus kontanti u għajnuna 
alimentari għar-raħħala, kif ukoll għajnuna għall-għalf għall-merħliet, bħala parti mill-
appoġġ għall-għajxien fl-għajnuna umanitarja, meta dan ikun meħtieġ;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati l-azzjonijiet tal-FAO u tad-WFP immirati lejn il-
mitigazzjoni tal-ġuħ u t-telf tal-għajxien u l-iżvilupp ta' sistemi tal-ikel reżiljenti, bħal 
dawk li jistabbilixxu faċilità tad-data globali għall-għoti ta' informazzjoni rapida dwar 
il-ħtiġijiet umanitarji, biex jipprovdu assistenza għall-produzzjoni tal-ikel u aċċess 
għall-ikel, jorganizzaw trasferimenti ta' flus kontanti u distribuzzjoni tal-ikel in natura, 
jistabbilizzaw is-sistemi tal-ikel, u jiżguraw il-funzjonament tas-swieq, il-ktajjen tal-
valur u s-sistemi tal-ikel lokali filwaqt li jiffokaw fuq il-bdiewa b'azjendi agrikoli żgħar 
billi jimplimentaw miżuri sanitarji sabiex tiġi evitata t-trażmissjoni tal-COVID-19;

Faqar / protezzjoni soċjali

6. Jissottolinja li l-faqar estrem globali huwa mistenni li jiżdied b'mod drammatiku fl-2020 
għall-ewwel darba f'aktar minn 20 sena, bil-pandemija tal-COVID-19 taggrava l-forzi 
tal-kunflitti u t-tibdil fil-klima u jkollha impatt partikolarment iebes fuq il-ħaddiema 
informali u migranti (li jirrappreżentaw kwart tal-forza tax-xogħol globali), is-settur tat-
turiżmu u l-ekonomiji tal-Amerka Latina u tal-Karibew; jenfasizza, fl-isfond ta' din il-
kriżi estrema, l-importanza tal-protezzjoni soċjali universali; jitlob lill-Kummissjoni 
toħroġ bi strateġiji mal-pajjiżi sħab għall-irkupru ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi u 
għat-titjib tas-sistemi tas-sigurtà soċjali;

Rifuġjati

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza l-ħtiġijiet speċifiċi tar-rifuġjati, filwaqt li żżomm 
mal-prinċipju gwida tan-networks tas-saħħa pubblika li ħadd ma jitħalla jibqa' lura u 
toqgħod lura milli twaqqaf lill-operaturi umanitarji tal-ewwel linja milli jkollhom 
kuntatt dirett mal-migranti u r-rifuġjati li jaqdu; jisħaq fuq il-ħtieġa assoluta ta' aċċess 
ugwali għat-trattament għall-COVID-19 u servizzi oħra tas-saħħa u programmi tax-
xibka ta' sikurezza għall-persuni affettwati kollha, irrispettivament min-nazzjonalità, l-
istatus ta' migrant/rifuġjat, l-oriġini, is-sess, l-identità tal-ġeneru jew kwalunkwe 
karatteristika oħra;

It-tisħiħ tas-settur tas-saħħa

8. Jitlob li jiġu riveduti l-istrateġiji proposti jew eżistenti bil-għan li jissaħħu aktar is-
sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi sħab, b'mod partikolari fir-rigward tat-tħejjija għall-
pandemiji u l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tas-sistemi tas-saħħa, inkluż l-għoti ta' 
assistenza tas-saħħa universali, il-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar is-saħħa, it-taħriġ 
tal-persunal mediku, il-kapaċità dijanjostika u l-provvista tal-mediċini;

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa biex jiġi rkuprat iż-żmien għall-programmi ta' immunizzazzjoni ta' 
rutina mill-aktar fis possibbli u li jiġi pprovdut finanzjament adegwat għal inizjattivi 
bħall-Alleanza Gavi u s-CEPI, il-Koalizzjoni għall-Innovazzjonijiet fit-Tħejjija għall-
Epidemiji; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rispons globali tal-UE għall-pandemija 
tal-COVID-19 ma jimminax il-finanzjamenti tal-UE favur il-programmi tas-saħħa 
essenzjali l-oħra, inkluż il-Pakkett tas-Servizzi Inizjali Minimi għas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u l-programmi mmirati lejn is-saħħa tan-nisa u n-nisa tqal; iħeġġeġ lill-
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pajjiżi kollha u lill-Kummissjoni jkomplu jipprovdu servizzi relatati mas-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati kif ukoll servizzi ta' immunizzazzjoni ta' rutina, 
filwaqt li jiżguraw is-sikurezza tal-komunitajiet u ta' min jaħdem fil-qasam tas-saħħa;

10. Jappoġġja l-ħidma importanti tad-WHO u jinnota r-rwol ċentrali tagħha bħala l-awtorità 
ewlenija u ta' koordinament dwar ir-rispons għall-COVID-19, filwaqt li jirrikonoxxi l-
ħtieġa li tiġi riformata wara li tkun ġiet ġestita l-kriżi akuta;

Drittijiet tal-bniedem u demokrazija

11. Jenfasizza l-konsegwenzi partikolarment severi tal-lockdowns minħabba l-COVID-19 u 
l-ħsara kollaterali li sofrew in-nisa, il-bniet u t-tfal, b'mod partikolari ż-żieda fil-
vjolenza abbażi tal-ġeneru, iżda wkoll l-esponiment tan-nisa għall-COVID-19 minħabba 
r-rappreżentanza sproporzjonatament għolja tagħhom fil-forza tax-xogħol globali tas-
saħħa; jitlob li tittieħed azzjoni biex jiġi bbilanċjat il-piż sproporzjonat tal-assistenza li 
jġorru fuq spallejhom in-nisa u kwalunkwe tnaqqis potenzjali fis-sikurezza, is-saħħa, l-
emanċipazzjoni, l-indipendenza ekonomika u l-għoti tas-setgħa, u l-edukazzjoni, 
permezz ta' programmi speċifiċi bħall-inizjattiva spotlight u billi l-appoġġ Ewropew jiġi 
ffukat mill-ġdid; jitlob il-parteċipazzjoni sinifikanti tan-nisa fid-deċiżjonijiet li 
għandhom impatt fuq is-saħħa u l-ħajja tax-xogħol tagħhom; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi 
inkluża l-perspettiva tal-ġeneru fir-rispons tal-UE għall-COVID-19, li jiġu promossi 
organi deċiżjonali inklużivi u li tinġabar data diżaggregata skont is-sess u l-età għall-
analiżi tal-ġeneru;

12. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, mill-bidu tal-kriżi tal-COVID-19, ħafna gvernijiet użaw 
l-emerġenza biex jiġġustifikaw l-implimentazzjoni ta' restrizzjonijiet fuq il-proċessi 
demokratiċi u l-ispazju ċivili u biex jaħqru lill-minoranzi; jiġbed l-attenzjoni għall-
impatt negattiv li qed jikber tal-COVID-19 fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija 
u l-istat tad-dritt u jitlob, għalhekk, it-tisħiħ tal-għajnuna, id-djalogu politiku u l-appoġġ 
għall-konsolidament tal-istituzzjonijiet f'dawn l-oqsma kollha, b'attenzjoni partikolari 
għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

Servizz tad-dejn u baġits sodi

13. Jilqa' b'sodisfazzjon is-sospensjoni temporanja tal-pagamenti tas-servizzi tad-dejn għall-
pajjiżi l-aktar foqra mħabbra mill-G20 u jingħaqad mal-appell biex il-kredituri privati 
jagħmlu l-istess; jissottolinja li d-daqs tal-kriżi ekonomika u soċjali fil-pajjiżi fil-fażi 
tal-iżvilupp jirrikjedi miżuri aktar profondi u ambizzjużi u jħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tappoġġja l-isforzi internazzjonali f'dan ir-rigward; iqis li l-imgħax iffrankat bis-saħħa 
ta' din is-sospensjoni għandu minflok jiġi investit fis-settur tas-saħħa, li spiss jingħata 
ħafna inqas finanzjamenti milli jeħtieġ fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

14. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-baġits ta' ħafna pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp diġà ma 
kellhomx bilanċ qabel il-kriżi u li ftit wisq finanzjament ġie allokat għall-prevenzjoni 
tal-kriżijiet, is-sistemi tas-saħħa u l-protezzjoni soċjali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
inizjattivi ġodda biex tindirizza l-problemi tal-flussi finanzjarji illeċiti, l-evażjoni tat-
taxxa u l-frodi tat-taxxa sabiex jittejbu l-bażijiet tat-taxxa tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; 
jitlob, barra minn hekk, li l-appoġġ baġitarju jiġi dirett lejn is-servizzi bażiċi u r-
reżiljenza;

Edukazzjoni
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15. Jissottolinja l-fatt li l-pandemija tal-COVID-19 wasslet biex għadd bla preċedent ta' 
studenti jitilfu xhur ta' skola, li jikkostitwixxi ostaklu kbir fl-isforzi fis-settur tal-
edukazzjoni speċjalment fir-rigward tal-edukazzjoni tal-bniet u n-nisa; iħeġġeġ lill-
gvernijiet jużaw l-għeluq tal-iskejjel biss bħala l-aħħar riżorsa fil-ġlieda kontra l-
pandemija; iħeġġeġ li l-edukazzjoni tinżamm prijorità għall-infiq fil-politika tal-iżvilupp 
tal-UE u li tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-funzjoni soċjali tal-iskejjel; iħeġġeġ lill-
gvernijiet, f'dan il-kuntest, jagħtu prijorità lill-appoġġ għat-tfal l-aktar emarġinati u l-
familji tagħhom; jirrakkomanda li l-pajjiżi tal-UE jikkondividu l-approċċi tagħhom biex 
it-tagħlim jibqa' għaddej anke fi żminijiet ta' kriżi u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri 
tagħha jisfruttaw il-potenzjal tal-apprendiment mill-bogħod u diġitali fil-programmi ta' 
appoġġ internazzjonali tagħhom;

Reżiljenza

16. Jissottolinja l-importanza li jiġu megħjuna u skambjati l-aħjar prattiki mal-pajjiżi sħab 
fl-identifikazzjoni tal-vulnerabbiltajiet, il-bini ta' mekkaniżmi ta' prevenzjoni u ta' 
rispons għall-kriżijiet kif ukoll il-protezzjoni tal-infrastruttura kritika sabiex jiġu 
indirizzati aħjar ix-xokkijiet sistemiċi futuri ta' kull tip;

17. Jinnota li l-pandemiji spiss ikunu ta' oriġini żoonotika; jissottolinja, għalhekk, il-ħtieġa 
li jiġu appoġġjati programmi edukattivi rigward il-perikli tal-kaċċa u l-kummerċ tal-
annimali selvaġġi kif ukoll il-protezzjoni aktar stretta tal-ekosistemi u l-ħabitats;

18. Jinnota li, anke fi żminijiet ta' kriżi, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ikel iridu jkunu 
prijorità assoluta; jikkunsidra li għandha titnaqqas id-dipendenza minn sorsi esterni ta' 
ikel, pjanti, żrieragħ u fertilizzanti, filwaqt għandha tiżdied li l-produzzjoni agrikola 
lokali u diversifikata, u għandu jiġi kondiviż l-għarfien dwar żrieragħ ġodda, qodma u 
aktar reżiljenti;

Ir-rabta bejn l-aspett umanitarju, l-iżvilupp u l-paċi

19. Jissottolinja li l-implimentazzjoni tar-rabta bejn l-aspett umanitarju, l-iżvilupp u l-paċi 
għandha tkun prijorità fil-programmazzjoni tal-NDICI fil-pajjiżi fraġli; jistieden lid-
DĠ ECHO u lid-DĠ DEVCO tal-Kummissjoni jimplimentaw programmi 
komplementari adatti għall-kuntesti lokali u l-opportunitajiet lokali, kull fejn ikun 
possibbli, sabiex isaħħu b'mod reċiproku l-aspetti differenti tar-rabta;

20. 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, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-gvernijiet u lill-parlamenti 
tal-pajjiżi tal-Unjoni Afrikana, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.
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