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IL-POLITIKA TA' SIGURTÀ U TA' DIFIŻA KOMUNI

Il-politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) tistabbilixxi l-qafas għall-istrutturi politiċi
u militari tal-UE u missjonijiet u operazzjonijiet militari u ċivili f'pajjiżi barranin. L-Istrateġija
Globali tal-UE tal-2016 tistabbilixxi l-istrateġija għall-PSDK, filwaqt li t-Trattat ta' Lisbona
jiċċara l-aspetti istituzzjonali u jsaħħaħ ir-rwol tal-PE. Reċentement kien hemm bidliet
strateġiċi u operazzjonali ewlenin fil-PSDK. Qed tkompli tevolvi biex tilħaq l-isfidi ta’ sigurtà
u t-talba popolari għal aktar reazzjonijiet tal-UE.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) hija parti integrali mill-Politika Estera u
ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea[1]. Il-PSDK hija kkontemplata fit-Trattat dwar
l-Unjoni Ewropea (TUE). L-Artikolu 41 jiddeskrivi l-finanzjament tal-PESK u tal-PSDK, u
deskrizzjoni ulterjuri tal-politika tingħata fl-Artikoli 42 sa 46, fil-Kapitolu 2, Taqsima 2 tat-
Titolu V ("Dispożizzjonijiet dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni"), u fil-Protokolli 1,
10 u 11 u d-Dikjarazzjonijiet 13 u 14. Ir-rwol partikolari tal-Parlament Ewropew fil-PESK u fil-
PSDK hu deskritt fl-Artikolu 36 tat-TUE.

ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAT-TRATTAT GĦALL-PSDK

Id-deċiżjonijiet relatati mal-PSDK jittieħdu mill-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni
Ewropea (l-Artikolu 42 tat-TUE). Dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu b'unanimità, għajr għal xi
eċċezzjonijiet relatati mal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA, l-Artikolu 45 tat-TUE) u l-
kooperazzjoni strutturata permanenti (KSP, l-Artikolu 46 tat-TUE), li għalihom tapplika l-
votazzjoni b'maġġoranza. Il-proposti għal deċiżjonijiet normalment isiru mir-Rappreżentant
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li jservi/sservi wkoll ta' Viċi
President tal-Kummissjoni Ewropea (RGħ/VP, li issa hija Federica Mogherini).
It-Trattat ta' Lisbona introduċa l-kunċett ta' politika Ewropea dwar kapaċitajiet u armamenti (l-
Artikolu 42(3) tat-TUE), għalkemm dan għad irid jitpoġġa f'qafas. Dan it-Trattat ħoloq ukoll
rabta bejn il-PSDK u politiki oħra tal-Unjoni billi jitlob lill-EDA u l-Kummissjoni jaħdmu
flimkien fejn ikun meħtieġ (l-Artikolu 45(2) tat-TUE). Dan jirrigwarda b'mod partikolari l-
politiki fl-oqsma tar-riċerka, tal-industrija u tal-ispazju tal-Unjoni, li għalihom il-Parlament
ingħata s-setgħa li jaħdem biex ikollu rwol aktar b'saħħtu fir-rigward tal-PSDK milli kellu fil-
passat.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament għandu d-dritt ta' skrutinju tal-PSDK, kif ukoll li jieħu l-inizjattiva li jindirizza lir-
RGħ/VP u lill-Kunsill dwarha (l-Artikolu 36 tat-TUE). Il-Parlament jeżerċita wkoll awtorità

[1]Ara t-Titolu V ("Dispożizzjonijiet Ġenerali dwar l-Azzjoni Esterna tal-Unjoni u Dispożizzjonijiet Speċifiċi
dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)") tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE); ara wkoll l-iskeda
informattiva 6.1.1 dwar il-politika estera tal-UE.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_6.1.1.pdf
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fuq il-baġit tal-politika (l-Artikolu 41 tat-TUE). Il-Parlament jorganizza żewġ dibattiti fis-sena
dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-PESK u l-PSDK, u jadotta rapporti: wieħed dwar il-
PESK, imħejji mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u li jinkludi elementi relatati mal-PSDK
fejn ikun meħtieġ; u wieħed dwar il-PSDK, imħejji mis-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża.
Fl-2012, il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri organizzaw żewġ
konferenzi interparlamentari kull sena biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-PESK. Il-
kooperazzjoni interparlamentari f'dawn l-oqsma hija pprovduta permezz tal-Protokoll 1 tat-
Trattat ta' Lisbona, li jiddeskrivi r-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-UE.
Diversi innovazzjonijiet fit-Trattat ta' Lisbona offrew opportunità biex titjieb il-koerenza
politika tal-PSDK. Ir-RGħ/VP għandu rwol istituzzjonali ċentrali, billi jippresiedi l-Kunsill
Affarijiet Barranin fil-konfigurazzjoni "Ministri tad-Difiża" (l-entità deċiżjonali fi ħdan l-UE
fejn tidħol il-PSDK) u jidderieġi l-EDA. Il-qafas politiku għall-konsultazzjoni u d-djalogu mal-
Parlament qed jevolvi biex jippermetti lill-Parlament ikollu rwol sħiħ fl-iżvilupp tal-PSDK.
Skont it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament huwa sieħeb fit-tiswir tar-relazzjonijiet esterni tal-
Unjoni u fl-indirizzar tal-isfida deskritta fir-Rapport tal-2008 dwar l-Implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà. Dak ir-rapport jgħid: "Iż-żamma tal-appoġġ pubbliku għall-
impenn globali tagħna hija fundamentali. F’demokraziji moderni, fejn il-mezzi tax-xandir u l-
opinjoni pubblika huma kruċjali fit-tfassil tal-politika, l-impenn tal-poplu huwa essenzjali għas-
sostenn tal-impenji tagħna barra minn pajjiżna. Aħna niskjeraw il-pulizija, l-esperti ġudizzjarji u
s-suldati f'żoni instabbli madwar id-dinja. Ir-responsabbiltà taqa' fuq il-gvernijiet, il-parlamenti
u l-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkomunikaw kif din tikkontribwixxi għas-sigurtà f'pajjiżhom."

KWISTJONIJIET TA' INTERESS GĦALL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament janalizza l-iżviluppi fil-PSDK fir-rigward tal-istituzzjonijiet, il-kapaċitajiet u l-
operazzjonijiet, u jiżgura li l-kwistjonijiet tas-sigurtà u d-difiża joffru rispons adegwat għat-
tħassib taċ-ċittadini tal-UE. B'mod regolari jiġu organizzati deliberazzjonijiet, seduti ta' smigħ
kif ukoll workshops dwar temi li jinkludu: missjonijiet ċivili u militari tal-PSDK, kriżijiet
internazzjonali b'implikazzjoni għas-sigurtà u d-difiża, oqfsa multilaterali dwar is-sigurtà,
il-kontroll tal-armi u kwistjonijiet ta' nonproliferazzjoni, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità organizzata, prattiki tajba biex titjieb l-effikaċja tas-sigurtà u d-difiża, u żviluppi
istituzzjonali u legali tal-UE f'dawn l-oqsma.
Wara d-dikjarazzjoni tal-2010 tar-RGħ/VP dwar ir-responsabbiltà politika, il-Parlament
jipparteċipa f'Laqgħat ta' Konsultazzjoni Konġunti (Joint Consultation Meetings - JCMs) fuq
bażi regolari sabiex jagħmel skambju ta' informazzjoni mal-Kunsill, is-SEAE u l-Kummissjoni.
Minħabba r-rwol kruċjali tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO)
fl-iżgurar tas-sigurtà Ewropea, il-Parlament jipparteċipa fl-Assemblea Parlamentari tan-NATO
bl-għan li jiżviluppa r-relazzjoni UE-NATO filwaqt li tkun rispettata n-natura indipendenti taż-
żewġ organizzazzjonijiet.

IL-PSDK FL-2015/2016 - POLITIKA F'EVOLUZZJONI MGĦAĠĠLA

Filwaqt li l-PSDK ma nbidlitx b'mod sostanzjali fl-ewwel ftit snin wara d-dħul fis-seħħ
tat-Trattat ta' Lisbona fl-2009, din il-politika għandha potenzjal qawwi li tevolvi, kemm
politikament kif ukoll istituzzjonalment. Il-kisbiet prinċipali tal-PSDK sal-2014 kienu l-
konsolidazzjoni ta' strutturi relatati tal-UE taħt il-patroċinju tas-SEAE, u d-definizzjoni min-
naħa tal-Kunsill tal-istatut, is-sede u r-regoli operattivi tal-EDA, kif ipprovdut permezz tal-
Artikolu 45(2) tat-TUE.
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Il-Parlament qed imexxi l-iskrutinju tal-avvanz tal-PSDK u l-analiżi tax-xkiel li esperjenzat din
il-politika. Il-Parlament ilu jħeġġeġ ukoll lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex itejbu l-effikaċja
tal-politika.
Il-Kunsill Ewropew għaraf il-ħtieġa li jingħata impetu strateġiku għall-kapijiet ta' stat jew
ta' gvern, u f'Diċembru 2013 stabbilixxa għadd ta' miri inizjali biex isir progress fil-PSDK.
Saret enfasi fuq tliet oqsma: iż-żieda fl-effikaċja u l-impatt tal-PSDK; it-tisħiħ tal-iżvilupp tal-
kapaċitajiet ta' difiża; u t-tisħiħ tal-industrija Ewropea tad-difiża. Barra minn hekk, ir-RGħ/
VP u l-Kummissjoni Ewropea ngħataw il-kompitu li jagħmlu valutazzjoni tal-impatt tal-bidliet
fil-kuntest globali tal-UE, bil-ħsieb li jirrappurtaw dwar l-isfidi u l-opportunitajiet li għandha
quddiemha l-Unjoni, b'mod partikolari f'termini ta' żviluppi fil-qasam tas-sigurtà.
Sabiex jinżamm l-impetu fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet, il-Kunsill Ewropew talab lir-
RGħ/VP tirrapporta dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-miri stabbiliti fil-konklużjonijiet tal-
Kunsill ta' Diċembru 2013, u biex tagħmel proposti inizjali għall-ġejjieni. Fil-Kunsill Ewropew
tal-25 u s-26 ta' Ġunju 2015, ir-RGħ/VP ġiet inkarigata bit-tfassil ta' "Strateġija Globali tal-
UE għall-Politika Estera u ta' Sigurtà" qabel il-Kunsill Ewropew f'Ġunju 2016. Il-Kunsill
ikkonferma t-tliet miri ewlenin tal-PSDK stabbiliti fl-2013. Filwaqt li l-iżviluppi reċenti jidhru
li qed imexxu l-affarijiet f'din id-direzzjoni, hemm bżonn ta' rieda politika u inizjattivi koerenti
u fit-tul sabiex jiġi indirizzat dan it-titjib mixtieq fil-PSDK. Il-Parlament, min-naħa tiegħu, wera
r-rieda li jieħu azzjoni u jaħdem fuq inizjattivi politiċi f'dan il-qasam. Bħala l-ewwel riżultat
prattiku, il-Parlament ippropona l-finanzjament ta’ proġett pilota dwar ir-riċerka fil-qasam tal-
PSDK fil-kuntest tal-baġit tal-UE għall-2015, li jimplika li, għall-ewwel darba, il-fondi tal-UE
se jiġu ttrasferiti lill-EDA biex titwettaq riċerka dwar il-ħtiġijiet militari.

L-ISTRATEĠIJA GLOBALI TAL-UE, IL-PSDK U L-PARLAMENT
EWROPEW

L-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà tal-Unjoni Ewropea (EUGS) kienet
ippreżentata lill-Kunsill Ewropew mir-RGħ/VP Mogherini fit-28 ta’ Ġunju 2016. L-Istrateġija
Globali tal-UE, bl-enfasi tagħha fuq il-kwistjoni tas-sigurtà, l-ambizzjoni tagħha f'termini
ta' awtonomija strateġika u l-approċċ tagħha għall-kwistjoni tal-ambjent fl-Ewropa, imsejjes
fuq ċerti prinċipji u fl-istess ħin pragmatiku, issegwi filosofija profondament differenti meta
mqabbla mal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà tal-2003. L-istrateġija tidentifika ħames prijoritajiet
għall-politika estera tal-UE: is-sigurtà tal-Unjoni; ir-reżiljenza tal-Istati u tas-soċjetajiet fil-
Lvant u fin-Nofsinhar tal-UE; l-iżvilupp ta' approċċ integrat għall-kunflitti; ordnijiet reġjonali
kooperattivi; u governanza globali għas-seklu XXI.
Bl-għan li tkun attwata l-istrateġija l-ġdida, l-UE se tirrevedi l-istrateġiji settorjali eżistenti, u
se tfassal u timplimenta strateġiji tematiċi jew ġeografiċi ġodda b'konformità mal-prijoritajiet
tal-Istrateġija Globali tal-UE. Dawn se jinkludu strateġija settorjali li tispeċifika l-livell ta'
ambizzjoni ċivili-militari, il-kompiti, il-kundizzjonijiet u l-prijoritajiet f'termini ta' kapaċità tal-
UE. L-Istati Membri laqgħu l-EUGS, u f’Lulju 2016 iddikjaraw ir-rieda tagħhom li jkomplu
l-ħidma fil-fażi tal-implimentazzjoni. Biex jiġi żgurat segwitu sod, l-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Globali se tiġi rieżaminata kull sena f'konsultazzjoni mal-Kunsill, il-Kummissjoni u
l-Parlament Ewropew.
Fl-14 ta' Novembru 2016 fil-Kunsill ġie ppreżentat bi "Pjan ta' Implimentazzjoni dwar is-Sigurtà
u d-Difiża", intiż li jattwa l-viżjoni ddefinita fl-EUGS fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' difiża
u ta' sigurtà. Biex jikkonforma ruħu mal-livell ta' ambizzjoni l-ġdid, il-pjan jintroduċi 13-il
proposta fosthom rieżami annwali kkoordinat tal-infiq għad-difiża, risposta rapida aħjar tal-
UE, inkluż permezz tal-użu ta' gruppi tattiċi tal-UE, u Kooperazzjoni Strutturata Permanenti
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(PESCO) unika ġdida għall-Istati Membri li biħsiebhom jassumu impenji aktar ambizzjużi
fil-qasam tas-sigurtà u tad-difiża. F’Diċembru 2016, il-Kunsill Ewropew approva l-Pjan ta’
Implimentazzjoni u faħħar il-livell ġdid ta’ ambizzjoni. Barra minn hekk, il-Konklużjonijiet tal-
Kunsill stiednu lir-RGħ/VP biex tippreżenta proposti konkreti dwar l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet
ċivili u militari, dwar ir-Rieżami Annwali Kkoordinat dwar id-Difiża, dwar l-istabbiliment ta’
ppjanar operattiv permanenti u l-kapaċità ta’ kondotta fil-livell strateġiku, dwar il-PESCO,
u dwar għodda ta’ reazzjoni rapida tal-UE (eż. il-Gruppi Tattiċi tal-UE). Dawn il-proposti
għandhom jiġu materjalizzati fl-ewwel nofs tal-2017.
Il-Kunsill Ewropew irreveda l-progress f’Marzu 2017 f’Kunsill Affarijiet Barranin u Difiża
"jumbo". Il-konklużjonijiet tal-Kunsill enfasizzaw l-istabbiliment tal-kapaċità militari tal-
ippjanar u t-tmexxija (MPCC), struttura ġdida li ttejjeb il-kapaċità tal-UE biex tirreaġixxi
b’mod iktar mgħaġġel, aktar effikaċi u b’inqas interruzzjoni, għall-ippjanar u t-tmexxija ta’
missjonijiet militari mhux eżekuttivi. Huma jieħdu nota wkoll tal-progress f’oqsma oħra,
inklużi: Il-possibbiltà ta’ kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) bħala soċjetà inklużiva,
sistema modulari li tippermetti lill-Istati Membri biex jikkollaboraw aktar fil-qasam tas-sigurtà u
d-difiża fuq bażi volontarja; il-possibbiltà ta’ rieżami annwali koordinat dwar id-difiża (CARD)
mill-Istat Membru, li jistabbilixxi proċess biex tinkiseb ħarsa ġenerali aħjar fil-livell tal-UE ta’
kwistjonijiet bħalma huma l-infiq għad-difiża u l-investiment nazzjonali kif ukoll l-isforzi ta’
riċerka fil-qasam tad-difiża, u b’hekk jittejbu l-identifikazzjoni u l-indirizzar tan-nuqqasijiet; ix-
xogħol li għaddej f’oqsma oħra, bħat-tisħiħ tal-istrumenti għar-reazzjoni rapida tal-UE, inkluż
il-Gruppi Tattiċi tal-UE u l-kapaċitajiet ċivili, il-bini ta’ kapaċitajiet b’appoġġ għas-sigurtà u l-
iżvilupp, l-għarfien tas-sitwazzjoni u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tad-difiża.
Il-Kunsill innota wkoll il-progress li sar fl-implimentazzjoni tas-sett komuni ta’ proposti
għall-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO wara d-Dikjarazzjoni Konġunta ta’ Lulju 2016
dwar il-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, u tal-Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għad-Difiża tal-
Kummissjoni. Il-Kunsill tal-UE se jipprovdi aktar gwida strateġika f’Ġunju 2017.
Min-naħa tiegħu, il-Parlament kompla jitlob kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri tal-
UE fil-qasam tad-difiża, kif ukoll l-implimentazzjoni sħiħa tat-Trattat ta' Lisbona f'dak li
għandu x'jaqsam mas-sigurtà u d-difiża. B'mod partikolari, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-
implimentazzjoni tal-PSDK, il-Parlament innota "l-inizjattivi attwali, li għandhom jiġu segwiti
bi proposti konkreti fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2016 dwar id-Difiża". Huwa talab
finanzjament suffiċjenti u investimenti kkoordinati fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża. Fl-aħħar iżda
mhux l-inqas, f'riżoluzzjoni ta' Novembru 2016 dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża, il-Parlament
talab li tittieħed deċiżjoni politika f'dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni tal-potenzjal
tat-Trattat ta' Lisbona, filwaqt li identifika l-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti u l-kapaċità
ta' ġestjoni tal-kriżijiet bħala elementi konkreti ewlenin ta' tali pass'il quddiem. Il-Parlament
ħeġġeġ "lill-Kunsill Ewropew imexxi t-tfassil progressiv ta' politika ta' difiża komuni tal-Unjoni
u biex jingħataw riżorsi finanzjarji addizzjonali li jiżguraw l-implimentazzjoni tagħha";
Il-Parlament se jkompli jaħdem fil-qafas tal-livell u l-kompetenzi tiegħu biex jistimula u jgħin
il-kisba tal-objettivi tal-UE bħala fornitur tas-sigurtà b'mod effikaċi u viżibbli, kif mitlub miċ-
ċittadini tal-UE.
Jérôme Legrand
06/2017
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