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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istabbiliment ta' tribunal għad-delitt ta' 
aggressjoni kontra l-Ukrajna
(2022/3017(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukrajna u r-Russja, b'mod 
partikolari dawk tad-19 ta' Mejju 2022 dwar il-ġlieda kontra l-impunità għad-delitti tal-
gwerra fl-Ukrajna1 u tat-23 ta' Novembru 2022 dwar ir-rikonoxximent tal-Federazzjoni 
Russa bħala stat li jisponsorizza t-terroriżmu2,

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

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 3314 (XXIX) tal-14 ta' Diċembru 1974 dwar id-
Definizzjoni ta' Aggressjoni u r-riżoluzzjoni 377 (ir-riżoluzzjoni "L-għaqda biex 
tinżamm il-paċi") tat-3 ta' Novembru 1950 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti;

– wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI), b'mod 
partikolari l-Artikolu 8 bis tiegħu u l-emendi ta' Kampala relatati dwar id-delitt ta' 
aggressjoni, u l-ftehim tal-2006 bejn il-QKI u l-UE dwar il-kooperazzjoni u l-assistenza;

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

– wara li kkunsidra d-digriet tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja tas-16 ta' Marzu 2022 
dwar l-Allegazzjonijiet ta' Ġenoċidju skont il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-
Kastig tad-Delitt ta' Ġenoċidju,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni intitolata "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 (OSKE) mit-2 sas-6 ta' Lulju 2022,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-
2 ta' Marzu 2022 dwar l-aggressjoni kontra l-Ukrajna,

1 ĠU C 479, 16.12.2022, p. 68-74.
2 Testi adottati, P9_TA(2022)0405.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-
2 ta' Novembru 2022 intitolata "Report of the International Criminal Court" (Rapport 
tal-Qorti Kriminali Internazzjonali) u r-riżoluzzjoni tal-14 ta' Novembru 2022 intitolata 
"Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine" (Aggressjoni 
kontra l-Ukrajna: rimedju u riparazzjoni),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Ottubru 2022 u 
tal-15 ta' Diċembru 2022,

– wara li kkunsidra d-dikjarazjzoni tal-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen 
tat-30 ta' Novembru 2022 dwar ir-responsabbiltà Russa u l-użu tal-assi Russi ffriżati, li 
fiha tagħmel riferiment għall-bżonn li titwaqqaf qorti speċjalizzata għal finijiet ta' 
investigazzjoni u prosekuzzjoni tad-delitt ta' aggressjoni min-naħa tar-Russja kontra l-
Ukrajna, appoġġata min-Nazzjonijiet Uniti, u d-dikjarazzjonijiet ta' livell għoli 
sussegwenti relatati tal-Ġermanja, tal-Polonja u ta' pajjiżi oħra;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, f'konformità mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u mal-prinċipji tad-dritt 
internazzjonali, l-Istati kollha jgawdu minn sovranità ugwali u fir-relazzjonijiet 
internazzjonali tagħhom jeħtiġilhom jastjenu milli jirrikorru għat-theddid jew għall-użu 
tal-forza kontra l-integrità territorjali jew l-indipendenza politika ta' kwalunkwe Stat;

B. billi minn Frar 2014, ir-Russja għamlet gwerra illegali, mhux provokata u inġustifikata 
ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna, li reġgħet bdiet fl-24 ta' Frar 2022 b'invażjoni massiva 
tal-Ukrajna;

C. billi l-gwerra ta' aggressjoni tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna tikkostitwixxi ksur 
sfaċċat u flagranti tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-prinċipji fundamentali kollha 
tad-dritt internazzjonali u ta' diversi ftehim internazzjonali, bħall-Att Finali ta' Helsinki, 
il-Karta ta' Pariġi għal Ewropa Ġdida u l-Memorandum ta' Budapest;

D. billi matul dan iż-żmien il-forzi tar-Russja wettqu attakki indiskriminati fuq żoni 
residenzjali u infrastrutturi ċivili, qatlu eluf ta' ċittadini Ukreni u wettqu atti terroristiċi 
fil-pajjiż kollu mmirati lejn l-infrastrutturi ċivili;

E. billi eluf ta' ċittadini, inklużi tfal, diġà nqatlu u ħafna aktar kienu vittmi ta' torturi, 
fastidju, attakki sesswali, ħtif jew spostamenti furzati; billi din l-imġiba diżumana mill-
forzi Russi u mill-forzi proxies tagħhom turi diżrispett totali lejn id-dritt umanitarju 
internazzjonali;

F. billi l-atroċitajiet rrapportati kommessi mill-forzi armati Russi f'Bucha, f'Irpin u f'bosta 
bliet Ukreni oħra matul l-okkupazzjoni Russa jiżvelaw il-brutalità tal-gwerra ta' 
aggressjoni mwettqa mill-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna, u jissottolinjaw l-
importanza ta' azzjoni internazzjonali koordinata biex tiġi stabbilita r-responsabbiltà 
għad-delitt ta' aggressjoni u l-ksur kollu tad-dritt umanitarju internazzjonali;

G. billi fit-30 ta' Settembru 2022, ir-Russja ddikjarat unilateralment l-annessjoni tagħha tal-
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oblast' Ukreni parzjalment okkupati mir-Russja ta' Donetsk, Kherson, Luhansk u 
Zaporizhzhia;

H. billi l-Federazzjoni Russa ġiet rikonoxxuta mill-Parlament Ewropew u minn bosta 
parlamenti u assemblej nazzjonali Stat li jisponsorizza t-terroriżmu u Stat li juża mezzi 
terroristiċi;

I. billi l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna tikkostitwixxi l-att ta' 
aggressjoni l-aktar skandaluż min-naħa tal-mexxejja ta' pajjiż partikolari tal-Ewropa 
mill-1945 u b'hekk teħtieġ risposta ġudizzjarja adegwata fil-livell internazzjonali; billi 
fir-riżoluzzjonijiet tagħha3, l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti rrikonoxxiet "l-
aggressjoni min-naħa tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna" bħala "ksur tal-
Artikolu 2(4) tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti" u li l-"Federazzjoni Russa jeħtiġilha 
tinżamm responsabbli għal kwalunkwe ksur tad-dritt internazzjonali fl-Ukrajna jew 
kontriha, inkluż l-aggressjoni tagħha bi ksur tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti"; billi dawk 
responsabbli mid-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna ma għandhomx igawdu minn 
impunità;

J. billi l-aggressjoni tar-Russja ġiet iddenunzjata b'mod espliċitu wkoll minn 
rappreżentanti ta' diversi Stati u organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-Kunsill tal-
Ewropa, l-OSKE, l-UE, l-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana 
(NATO), l-Unjoni Afrikana, il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent, il-
Forum tal-Gżejjer tal-Paċifiku, l-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani, il-Komunità tal-
Karibew, il-Kunsill Nordiku u oħrajn;

K. billi fis-16 ta' Marzu 2022, il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja ordnat lill-Federazzjoni 
Russa tissospendi minnufih l-operazzjonijiet militari tagħha fit-territorju tal-Ukrajna;

L. billi mit-2 ta' Marzu 2022, il-Prosekutur tal-QKI qiegħed jagħmel investigazzjoni tas-
sitwazzjoni fl-Ukrajna fir-rigward tal-allegazzjonijiet, tal-passat u tal-preżent, ta' delitti 
kommessi mill-Federazzjoni Russa mill-21 ta' Novembru 2013, inklużi l-ġenoċidju, id-
delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità; billi minkejja li l-Ukrajna mhijiex parti 
tal-QKI, tat l-approvazzjoni tagħha għal din l-investigazzjoni;

M. billi l-Artikolu 8 tal-Istatut ta' Ruma jiddefinixxi d-delitt ta' aggressjoni bħala "l-
ippjanar, it-tħejjija, il-bidu jew l-eżekuzzjoni, minn persuna f'pożizzjoni li effettivament 
teżerċita kontroll fuq jew li tidderieġi l-azzjoni politika jew militari ta' Stat, ta' att ta' 
aggressjoni li, skont in-natura, il-gravità u l-kobor tiegħu, jikkostitwixxi ksur manifest 
tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti"4; billi "att ta' aggressjoni" tfisser l-użu ta' forza armata 

3 Ir-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-2 ta' Marzu 2022 intitolata "Aggression 
against Ukraine (Aggressjoni kontra l-Ukrajna), tal-24 ta' Marzu 2022 intitolata "Humanitarian consequences of 
the aggression against Ukraine" (Il-konsegwenzi umanitarji tal-aggressjoni kontra l-Ukrajna) u tal-
15 ta' Novembru 2022 intitolata "Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine" 
(Aggressjoni kontra l-Ukrajna: rimedju u riparazzjoni),
4 Ir-riżoluzzjoni 3314 (XXIX) tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 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 tafferma li "gwerra ta' aggressjoni hija delitt kontra l-paċi internazzjonali" u li "l-aggressjoni ġġib magħha 
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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-QKI, id-delitt ta' aggressjoni huwa differenti mid-delitti tal-
gwerra jew mid-delitti kontra l-umanità; billi d-delitt ta' aggressjoni ġeneralment huwa 
delitt kommess mill-mexxejja, jiġifieri jista' biss jiġi kommess minn dawk fil-poter bil-
għan li jsawru l-politika ta' aggressjoni ta' Stat; billi t-Tribunal Militari Internazzjonali 
f'Nuremberg, li kkonċentra fuq id-delitt ta' aggressjoni, fl-1946 iddeċieda li l-
aggressjoni kienet "id-delitt internazzjonali suprem";

N. billi gwerra ta' aggressjoni hija delitt internazzjonali serju, speċjalment fil-kuntest tal-
użu possibbli tat-tipi kollha ta' armi ta' qerda massiva li jwasslu għal konsegwenzi 
katastrofiċi għall-paċi fid-dinja u għall-għajxien tal-umanità, u jikkawżaw ukoll ħsarat 
severi fit-tul għall-ambjent naturali u l-klima;

O. billi fil-kawża Barcelona Traction, il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja indikat li l-
obbligi li ġejjin mill-projbizzjoni tal-atti ta' aggressjoni huma obbligi fil-konfront tal-
komunità internazzjonali kollha kemm hi, u mhux tal-istati individwali;

P. billi l-QKI, wara żewġ dikjarazzjonijiet ad hoc mill-Ukrajna, għandha ġuriżdizzjoni fuq 
id-delitti tal-gwerra, id-delitti kontra l-umanità u d-delitt ta' ġenoċidju mwettqa fit-
territorju tal-Ukrajna minn Novembru 2013, iżda f'din is-sitwazzjoni ma għandhiex 
ġuriżdizzjoni fuq id-delitt ta' aggressjoni, kif definit fl-Artikolu 8(a) tal-Istatut ta' Ruma 
u l-Emendi ta' Kampala, minħabba li la l-Ukrajna u lanqas il-Federazzjoni Russa ma 
rratifikaw l-Istatut ta' Ruma u l-emendi relatati mad-delitt ta' aggressjoni; billi l-
Prosekutur tal-QKI ilu mit-2 ta' Marzu 2022 imexxi investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni 
fl-Ukrajna; billi t-twaqqif ta' tribunal speċjali dwar id-delitt ta' aggressjoni mhux se 
jaffettwa l-ġuriżdizzjoni tal-QKI fuq delitti oħra, u minflok se jikkomplementah;

Q. billi l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti taċ-Ċekja, tal-Estonja, ta' Franza, tal-Latvja, 
tal-Litwanja, tan-Netherlands u tal-Polonja adottaw riżoluzzjonijiet li jappoġġaw l-
istabbiliment tat-tribunal speċjali internazzjonali ad hoc;

R. billi fit-30 ta' Novembru 2022, il-Kummissjoni ppreżentat għażliet alternattivi dwar kif 
jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' responsabbiltà għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna, 
partikolarment permezz ta' tribunal internazzjonali indipendenti speċjali bbażat fuq 
trattat multilaterali jew qorti speċjalizzata integrata f'sistema ġudizzjarja nazzjonali bi 
mħallfin internazzjonali, li t-tnejn li huma jkunu jirrikjedu appoġġ sod min-NU;

S. billi fil-konklużjonijiet tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2022, il-Kunsill Ewropew ħeġġeġ li 
jsiru aktar sforzi biex tiġi żgurata r-responsabbiltà għad-delitti tal-gwerra u biex tiġi 
garantita r-responsabbiltà għad-delitt ta' aggressjoni u stieden lill-Kummissjoni, lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-Kunsill ikomplu din il-ħidma, b'konformità mad-
dritt tal-UE u dak internazzjonali, b'enfasi fuq il-fatt li l-prosekuzzjoni tad-delitt ta' 
aggressjoni tirrigwarda lill-komunità internazzjonali kollha kemm hi;

responsabbiltà internazzjonali".
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T. billi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jinsab ipparalizzat fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-
Ukrajna minħabba l-kapaċità tar-Russja li timponi veto fuq kwalunkwe azzjoni 
sostantiva; billi r-Riżoluzzjoni 377 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU ħolqot preċedent 
billi pprovdiet lin-NU b'perkors alternattiv għal azzjoni meta mill-inqas membru 
permanenti wieħed tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU juża l-veto tiegħu biex ifixkel lill-
Kunsill tas-Sigurtà milli jwettaq il-funzjonijiet tiegħu skont il-mandat tal-Karta tan-NU;

1. Itenni l-kundanna tiegħu, bl-aktar mod qawwi possibbli, tal-gwerra ta' aggressjoni 
Russa kontra l-Ukrajna, l-appoġġ sod tiegħu għall-indipendenza, is-sovranità u l-
integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti fuq livell 
internazzjonali u jtenni l-appell tiegħu lir-Russja biex ittemm immedjatament l-
attivitajiet militari kollha fl-Ukrajna u tirtira inkondizzjonalment kull forza u tagħmir 
militari mit-territorju kollu rikonoxxut fuq livell internazzjonali tal-Ukrajna;

2. Jenfasizza li d-delitt ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna huwa ksur ċar u 
inkontestabbli tal-Karta tan-NU, li, fl-interessi tas-sigurtà dinjija u tal-ordni 
internazzjonali bbażat fuq ir-regoli, ma jistax jibqa' mingħajr risposta min-naħa tal-
komunità internazzjonali; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni, lill-VP/RGħ u lill-
Istati Membri biex jappoġġaw ir-responsabbiltà sħiħa għad-delitti kollha mwettqa mir-
Russja u l-alleati tagħha matul il-gwerra ta' aggressjoni tagħhom kontra l-Ukrajna;

3. Jissottolinja l-ħtieġa urġenti li l-UE u l-Istati Membri tagħha, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Ukrajna u l-komunità internazzjonali, preferibbilment permezz tan-NU, jinsistu 
biex jinħoloq tribunal internazzjonali speċjali għall-prosekuzzjoni tad-delitt ta' 
aggressjoni kontra l-Ukrajna mwettaq mit-tmexxija politika u militari tal-Federazzjoni 
Russa u l-alleati tagħha u biex tinstab triq 'il quddiem legalment soda u komuni dwar 
din il-kwistjoni; 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-QKI kif stabbilit fl-Istatut ta' 
Ruma;

4. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Ukrajna biex ifittxu u jibnu appoġġ politiku fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u f'fora 
internazzjonali oħra, inklużi l-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE u l-G7, favur il-ħolqien tat-
tribunal speċjali għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;

5. Iqis li l-istabbiliment tat-tribunal speċjali jikkomplementa l-isforzi investigattivi tal-QKI 
u tal-Prosekutur tagħha, peress li jiffoka fuq l-allegazzjonijiet ta' ġenoċidju, delitti tal-
gwerra u delitti kontra l-umanità mwettqa fl-Ukrajna; itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-
investigazzjoni li għaddejja mill-Prosekutur tal-QKI dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna; 
jissottolinja l-importanza li l-Ukrajna tirratifika l-Istatut ta' Ruma tal-QKI u l-emendi 
tiegħu u ssir uffiċjalment membru tal-QKI;

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

7. Jissottolinja li, filwaqt li l-kompożizzjoni eżatta u l-metodi ta' funzjonament tat-tribunal 
speċjali għad iridu jiġu determinati, dawn se jkollhom jirrispettaw l-ogħla kriterji dwar 
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it-trasparenza u l-imparzjalità; iqis, barra minn hekk, li t-tribunal internazzjonali speċjali 
jrid ikollu ġuriżdizzjoni biex jinvestiga mhux biss lil Vladimir Putin u t-tmexxija 
politika u militari tal-Federazzjoni Russa, iżda wkoll lil Aliaksandr Lukashenka u t-
tmexxija politika u militari fil-Belarussja, bħala stat abilitanti, li mit-territorju tiegħu u 
bl-appoġġ loġistiku tiegħu l-Federazzjoni Russa qed twettaq il-gwerra ta' aggressjoni 
tagħha kontra l-Ukrajna, peress li dan jaqa' taħt id-deskrizzjoni ta' delitt ta' aggressjoni 
skont l-Artikolu 8(a) tal-Istatut ta' Ruma;

8. Jenfasizza li l-ħidma preparatorja tal-UE dwar it-tribunal speċjali għandha tibda 
mingħajr dewmien, tiffoka fuq l-istabbiliment tal-arranġamenti għat-tribunal speċjali 
f'kooperazzjoni mal-Ukrajna u tappoġġa lill-Ukrajna u lill-awtoritajiet internazzjonali 
fil-ġbir ta' evidenza li għandha tintuża fit-tribunal speċjali futur;

9. 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 u jinnota li l-istabbiliment ta' dan l-uffiċċju jkun pass 
prattiku 'l quddiem importanti ħafna fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni mit-tribunal 
speċjali futur tad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;

10. Jikkundanna l-prattika Russa li timblokka kwalunkwe azzjoni fil-livell tan-NU li jkollha 
l-għan li żżommha responsabbli għall-gwerra ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna;

11. Jenfasizza r-rwol importanti ta' tribunal speċjali dwar id-delitt ta' aggressjoni kontra l-
Ukrajna biex issir ġustizzja mal-poplu Ukren, biex atturi internazzjonali oħra jiġu 
skoraġġuti milli jimitaw l-aggressjoni illegali tar-Russja u biex jiġu ffaċilitati t-talbiet 
għal riparazzjoni u kwalunkwe rikonċiljazzjoni futura;

12. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, kif ukoll lis-sħab u lill-alleati tagħhom, jidħlu 
f'diskussjoni dwar il-possibbiltà ġuridika li jintużaw l-assi sovrani tal-Istat Russu bħala 
riparazzjonijiet għall-ksur tad-dritt internazzjonali min-naħa tar-Russja fl-Ukrajna, 
inkluż, eventwalment, billi lil tali assi tiġi miċħuda l-protezzjoni tal-immunità sovrana 
jew li din il-protezzjoni tiġi limitata, fid-dawl tal-gravità ta' dan il-ksur;

13. 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-delitt ta' 
aggressjoni fl-Ukrajna; jissottolinja li l-istabbiliment ta' dan it-tribunal ikun ukoll sinjal 
ċar lill-elit politiku u kummerċjali fir-Russja u lill-alleati Russi li ma għadux fattibbli 
għall-Federazzjoni Russa taħt it-tmexxija ta' Putin li terġa' lura għal xenarju ta' żamma 
tal-istatus quo mal-Punent;

14. Jappoġġa r-rakkomandazzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU bħala l-ewwel pass lejn 
l-istabbiliment, min-naħa tal-istati membri tan-NU, f'kooperazzjoni mal-Ukrajna, ta' 
reġistru internazzjonali tal-ħsarat biex iservi ta' reġistru għal riparazzjonijiet futuri għal 
ħsarat, telf jew danni lill-persuni naturali u ġuridiċi kkonċernati kollha, u l-ħsarat gravi, 
mifruxa u fit-tul lill-ambjent naturali u lill-klima, kif ukoll lill-istat tal-Ukrajna, 
ikkawżati mill-atti illeċiti fil-livell internazzjonali mwettqa mill-Federazzjoni Russa u l-
alleati tagħha fl-Ukrajna jew kontriha, kif ukoll għall-finijiet ta' promozzjoni u 



RC\1270720MT.docx 9/9 PE741.383v01-00 }
PE741.384v01-00 }
PE741.388v01-00 }
PE741.389v01-00 }
PE741.392v01-00 } RC1

MT

koordinazzjoni tal-ġbir tal-provi;

15. Jistieden lill-UE tadotta pożizzjoni komuni dwar id-delitt ta' aggressjoni u dwar l-
emendi ta' Kampala dwar id-delitt ta' aggressjoni għall-Istatut ta' Ruma tal-QKI; 
jistieden lill-Bulgarija, lid-Danimarka, lil Franza, lill-Greċja, lill-Ungerija u lir-
Rumanija jaċċettaw u jirratifikaw l-Emendi ta' Kampala;

16. 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-awtoritajiet 
Belarussi, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni Russa, u lill-
President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Ukrajna.


