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IL-POLITIKA TA' SIGURTÀ U TA' DIFIŻA KOMUNI

Il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) hija parti integrali mill-Politika Estera
u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni. Il-PSDK hija l-qafas ta' politika ewlieni li
permezz tiegħu l-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw kultura strateġika Ewropea ta'
sigurtà u difiża, jindirizzaw il-kunflitti u l-kriżijiet flimkien, jipproteġu lill-Unjoni u liċ-
ċittadini tagħha, u jsaħħu l-paċi u s-sigurtà internazzjonali. Bħala riżultat tal-kuntest
ġeopolitiku mimli tensjoni, il-PSDK hija waħda mill-aktar politiki li qed jiżviluppaw
b'rata mgħaġġla matul dawn l-aħħar 10 snin. Mill-24 ta' Frar 2022 'l hawn, il-gwerra
ta' aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna wasslet għal risettjar ġeopolitiku fl-Ewropa u
ħolqot impetu ulterjuri għal dik li għandha ssir Unjoni tad-Difiża tal-UE.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Il-PSDK hija deskritta fit-Trattat ta' Liżbona, magħruf ukoll bħala t-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea (TUE), li daħal fis-seħħ fl-2009.
B'mod aktar speċifiku, il-funzjonament tal-PSDK huwa spjegat fit-Titolu V
(Dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni u dispożizzjonijiet speċifiċi
dwar il-politika estera u ta' sigurtà komuni), Kapitolu 2 (Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar
il-politika estera u ta' sigurtà komuni), Taqsima 2 (Dispożizzjonijiet dwar il-politika ta'
sigurtà u ta' difiża komuni) tat-Trattat ta' Liżbona. It-Taqsima 2 fiha ħames artikoli: l-
Artikoli 42 sa 46.
Ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-PESK u l-PSDK huwa definit fit-Titolu V, Kapitolu 2,
Taqsima 1 (Dispożizzjonijiet komuni) u l-Artikolu 36, u l-arranġamenti ta' finanzjament
għaż-żewġ politiki huma stabbiliti fl-Artikolu 41.
Il-PSDK hija deskritta aktar fl-emendi għat-Trattat ta' Liżbona, prinċipalment il-
Protokolli Nru 1 (dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea), Nru 10 (dwar
il-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti stabbilita bl-Artikolu 42 tat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea) u Nru 11 (dwar l-Artikolu 42 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea), kif ukoll fid-
Dikjarazzjonijiet Nru 13 (Dikjarazzjoni dwar il-politika estera u ta' sigurtà komuni) u
Nru 14 (Dikjarazzjoni dwar il-politika estera u ta' sigurtà komuni).

L-ORGANIZZAZZJONI

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li
jaġixxi wkoll bħala l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea (VP/RGħ), jokkupa r-rwol
istituzzjonali ċentrali. Sa minn Diċembru 2019, Joseph Borrell huwa l-VP/RGħ. Huwa
jippresjedi l-Kunsill Affarijiet Barranin fil-konfigurazzjoni tal-Ministri tad-Difiża tiegħu, li
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huwa l-korp deċiżjonali għall-PSDK. Huwa responsabbli mill-preżentazzjoni tal-proposti
tal-PSDK lill-Istati Membri. Il-VP/RGħ huwa l-kap tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna (SEAE) u d-direttur tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA).
Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jieħdu deċiżjonijiet relatati mal-PSDK
b'unanimità (l-Artikolu 42 tat-TUE). Xi eċċezzjonijiet notevoli huma deċiżjonijiet relatati
mal-EDA (l-Artikolu 45 tat-TUE) u l-kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO, l-
Artikolu 46 tat-TUE), li għalihom tapplika l-votazzjoni b'maġġoranza.
It-Trattat ta' Liżbona introduċa politika Ewropea dwar il-kapaċitajiet u l-armamenti (l-
Artikolu 42(3) tat-TUE) u stabbilixxa li l-EDA u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien meta jkun
meħtieġ (l-Artikolu 45(2) tat-TUE), b'mod partikolari fir-rigward tal-politiki tal-UE dwar
ir-riċerka, l-industrija u l-ispazju.
Barra minn hekk, l-Artikolu 21 tat-TUE jfakkar li l-multilateraliżmu huwa fil-qalba tal-
azzjoni esterna tal-UE. Għaldaqstant, is-sħab tal-UE jistgħu jipparteċipaw f'missjonijiet
u operazzjonijiet tal-PSDK. L-UE hija impenjata għal koordinazzjoni u kooperazzjoni
aktar profondi fi ħdan oqfsa multilaterali varji, b'mod partikolari man-Nazzjonijiet Uniti u
l-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO), iżda wkoll ma' korpi
reġjonali oħra bħall-Unjoni Afrikana.

L-EVOLUZZJONI

Mit-Trattat ta' Liżbona 'l hawn, il-PSDK evolviet b'mod sinifikanti, kemm fuq livell politiku
kif ukoll fuq dak istituzzjonali.
F'Ġunju 2016, il-VP/RGħ, Federica Mogherini ippreżentat lill-Kunsill Ewropew
"Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea" (EUGS),
dokument li jipprevedi l-istrateġija għall-PSDK. Ġew identifikati ħames prijoritajiet: is-
sigurtà tal-Unjoni; ir-reżiljenza tal-istati u tas-soċjetà fil-Lvant u fin-Nofsinhar tal-UE; l-
iżvilupp ta' approċċ integrat għall-kunflitti; ordnijiet reġjonali kooperattivi; u governanza
globali għas-seklu 21. L-implimentazzjoni tal-EUGS għandha tiġi rieżaminata kull sena
b'konsultazzjoni mal-Kunsill, mal-Kummissjoni u mal-Parlament.
F'Novembru 2016, il-VP/RGh ippreżentat ukoll lill-Kunsill "Pjan ta' Implimentazzjoni
dwar is-Sigurtà u d-Difiża", li jattwa l-viżjoni ddefinita fl-EUGS. Il-pjan stabbilixxa 13-
il proposta, inklużi rieżami annwali kkoordinat dwar id-difiża (CARD) u arranġament
uniku ġdid tal-PESCO għall-Istati Membri li lesti jimpenjaw ruħhom aktar fir-rigward tas-
sigurtà u d-difiża.
B'mod parallel, is-Sra. Mogherini ppreżentat Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża
(EDAP) lill-Istati Membri bi proposti ewlenin marbutin ma' Fond Ewropew għad-Difiża li
jiffoka fuq ir-riċerka fil-qasam tad-difiża u l-iżvilupp tal-kapaċità. Dawn ġew implimentati
matul l-aħħar ftit snin.
F'Ġunju 2021, l-UE nediet riflessjoni dwar il-futur tas-sigurtà u d-difiża Ewropea. Dan il-
proċess wassal għall-ħolqien tal-Boxxla Strateġika, dokument ta' politika li jistabbilixxi
l-istrateġija ta' sigurtà u difiża tal-UE matul il-ħames sa għaxar snin li ġejjin. Il-Boxxla
Strateġika tipprovdi qafas ta' azzjoni għall-iżvilupp ta' viżjoni kondiviża fil-qasam tas-
sigurtà u d-difiża. Id-dokument ġie żviluppat fi tliet fażijiet: analiżi tat-theddid, djalogu
strateġiku strutturat u żvilupp u reviżjoni ulterjuri qabel l-adozzjoni. Il-VP/RGħ Josep
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Borrell ippreżenta l-ewwel verżjoni tad-dokument lil sessjoni konġunta tal-Ministri għall-
Affarijiet Barranin u d-Difiża tal-UE f'Novembru 2021.
Madankollu, fil-kuntest tal-gwerra ta' aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna
(24 ta' Frar 2022), id-dokument kellu jinbidel b'mod sinifikanti biex iqis id-
destabbilizzazzjoni tal-ordni tas-sigurtà Ewropea u l-bidla sussegwenti fil-pożizzjoni,
l-ambizzjonijiet u l-għodod tal-UE fil-qasam tad-difiża. It-tielet reviżjoni tal-Boxxla
Strateġika integrat il-kontribut tal-Kummissjoni għad-difiża Ewropea (komunikazzjoni
tal-15 ta' Frar 2022), filwaqt li r-raba' reviżjoni rriflettiet id-Dikjarazzjoni ta' Versailles
(10–11 ta' Marzu 2022). Fl-24 u l-25 ta' Marzu 2022, matul il-Presidenza
Franċiża tal-Kunsill, il-Kunsill Ewropew approva l-verżjoni finali tal-Boxxla Strateġika.
L-objettiv ewlieni tal-Boxxla Strateġika huwa li tipprovdi gwida politika għall-
operazzjonalizzazzjoni tal- "awtonomija strateġika" f'erba' oqsma notevoli: il-ġestjoni
tal-kriżijiet, ir-reżiljenza, il-kapaċitajiet u s-sħubijiet. Dan il-proċess huwa maħsub biex
jindirizza l-ħtieġa dejjem tikber li l-UE tkun tista' taġixxi bħala fornitur tas-sigurtà.
Il-missjonijiet u l-operazzjonijiet ta' maniġġar ta' kriżijiet huma l-aktar espressjoni viżibbli
u tanġibbli tal-PSDK. Il-Boxxla Strateġika tindirizza l-lakuni tal-EUGS fl-għodod u
permezz tal-istituzzjonijiet għall-ġestjoni tal-kriżijiet, pereżempju billi toħloq Kapaċità
ta' Skjerament Rapidu ġdida tal-UE. Fir-rapport tal-2021 dwar l-implimentazzjoni tal-
PSDK, il-Parlament esprima appoġġ għall-"forza ta' dħul fis-seħħħ" proposta. Il-Boxxla
Strateġika għandha wkoll l-għan li tipprovdi għanijiet u objettivi koerenti għal inizjattivi
u proċessi rilevanti oħra (bħall-PESCO, il-FEŻ u l-CARD).
Filwaqt li l-Parlament Ewropew ma għandux rwol dirett f'li jistabbilixxi l-Boxxla
Strateġika, huwa mistenni li jiġi infurmat regolarment dwar il-livell ta' implimentazzjoni
u jingħata opportunitajiet biex jesprimi l-opinjonijiet tiegħu dwar il-proċess, b'mod
partikolari waqt briefings lis-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE). Permezz
tar-rapporti annwali tiegħu stess dwar il-PSDK, is-sottokumitat SEDE jassumi rwol
konsultattiv de facto dwar il-PSDK.

IS-SETT TA' GĦODOD TAL-PSDK

Mill-2016 'l hawn, il-PSDK kisbet għadd ta' suċċessi, inkluża t-tnedija tal-PESCO;
struttura permanenti ta' kmand u kontroll għall-ippjanar u t-tmexxija ta' missjonijiet
militari mhux eżekuttivi; il-FEŻ; patt dwar id-dimensjoni ċivili tal-PSDK; reviżjoni
strateġika tad-dimensjoni ċivili tal-PSDK; u Faċilità Ewropea għall-Paċi (EPF) barra
mill-baġit.
L-ewwel rapport tal-CARD ġie ppreżentat lill-Ministri tad-Difiża tal-UE f'Novembru 2020,
bl-EDA taġixxi bħala r-relatur. Huwa identifika 55 opportunità għal kollaborazzjoni fl-
ispettru sħiħ tal-kapaċitajiet.
F'Diċembru 2020, il-Kunsill laħaq qbil politiku proviżorju mar-rappreżentanti tal-
Parlament dwar regolament li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża, fil-kuntest tal-
qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-2021-2027. Il-baġit allokat għal 7 snin huwa
ta' EUR 8 biljun.
Permezz tal-EPF, l-UE se tiffinanzja l-ispejjeż komuni tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet
militari tal-PSDK, u b'hekk issaħħaħ is-solidarjetà u l-kondiviżjoni tal-piżijiet bejn l-
Istati Membri. Bit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-operazzjonijiet ta' appoġġ għall-paċi u ta'
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pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet sħab fi kwistjonijiet militari u ta' difiża, dan se jgħin
biex tiżdied l-effettività tal-azzjoni esterna tal-UE. Minn Awwissu 2022, l-UE pprovdiet
madwar EUR 2.5 biljun f'assistenza militari lill-Ukrajna permezz tal-EPF biex tgħin biex
tiġi evitata l-invażjoni Russa.

MISSJONIJIET U OPERAZZJONIJIET TAL-PSDK

Mill-2003 u l-ewwel interventi fil-Balkani tal-Punent, l-UE nediet u mexxiet
37 operazzjoni u missjoni fi tliet kontinenti. Minn Marzu 2022, hemm 18-il missjoni u
operazzjoni tal-PSDK għaddejjin (11-il missjoni ċivili u 7 operazzjonijiet militari, inklużi
tnejn fil-qasam marittimu). Madwar 4 000 membru tal-persunal militari u ċivili tal-UE
bħalissa huma skjerati barra minn pajjiżhom. Il-missjonijiet u l-operazzjonijiet l-aktar
reċenti appoġġaw is-sigurtà fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (EUAM RCA), infurzaw l-
embargo fuq l-armi tan-NU fuq il-Libja (EUNAVFOR MED IRINI) u għenu jistabbilizzaw
ir-reġjun ta' Cabo Delgado (EUTM Mozambique). Id-deċiżjonijiet tal-UE biex jiġu
skjerati missjonijiet jew operazzjonijiet normalment jittieħdu fuq talba tal-pajjiż sieħeb
u/jew abbażi ta' riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew jappoġġa l-integrazzjoni u l-kooperazzjoni tad-difiża tal-UE.
Huwa jiskrutinizza l-PSDK u jista' jieħu l-inizjattiva li jindirizza lill-VP/RGħ u lill-
Kunsill dwarha (l-Artikolu 36 tat-TUE). Il-Parlament jagħmel ukoll skrutinju tal-baġit tal-
PSDK (l-Artikolu 41 tat-TUE). Il-Parlament jorganizza żewġ dibattiti fis-sena dwar l-
implimentazzjoni tal-PESK u l-PSDK, u jadotta rapporti: wieħed dwar il-progress tal-
PESK, imfassal mill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin; u ieħor dwar il-progress tal-PSDK,
miktub mis-sottokumitat SEDE.
Ir- rapport annwali tal-2021 dwar l-implimentazzjoni tal-PSDK ġie adottat fil-plenarja
ta' Frar 2022. Huwa jiffoka fuq l-iżvilupp tad-duttrina tas-sigurtà u d-difiża tal-UE
permezz tal-Boxxla Strateġika, il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, il-maniġġar
tal-kriżijiet, ir-reżiljenza, il-kapaċitajiet, is-sħubijiet u s-sorveljanza parlamentari tal-
PSDK. Tabilħaqq, ir-rapport annwali jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Parlament jiġi infurmat u
kkonsultat regolarment dwar l-ippjanar, il-modifika u l-evalwazzjoni tal-missjonijiet u
l-operazzjonijiet tal-PSDK, kif ukoll dwar il-PESCO. Ir-rapport annwali jenfasizza li l-
Parlament huwa "determinat li jaqdi r-rwol sħiħ tiegħu fl-iskrutinju tal-istrument Ewropa
Globali, b'mod partikolari d-dimensjoni tal-paċi u s-sigurtà tiegħu, u fl-implimentazzjoni
tal-Fond Ewropew għad-Difiża". Huwa jesprimi l-aspettattiva li l-Parlament u s-
sottokumitat SEDE jiġu aġġornati regolarment dwar il-progress fl-implimentazzjoni
tal-Boxxla Strateġika. L-analiżi tat-theddid, inkluża fil-Boxxla, għandha tkun marbuta
wkoll mal-konsultazzjonijiet parlamentari. Barra minn hekk, ir-rapport annwali jitlob
"evalwazzjoni regolari u trasparenti" tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet kollha tal-PSDK.
F'konformità mar-rwol tal-Parlament bħala l-pilastru tad-demokrazija fl-UE, ir-rapport
annwali jindika li l-Parlament jixtieq jara l-kontribut tal-pubbliku ġenerali jitqies fil-PSDK
fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u l-qlib tal-kontribut taċ-ċittadini fi
"proposti u azzjonijiet". Sabiex jissaħħaħ l-aspett parlamentari tad-difiża Ewropea, ir-

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0040_MT.html


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

rapport annwali jappoġġa l-istabbiliment ta' kumitat għas-sigurtà u d-difiża fil-Parlament
u fil-Kunsill tal-Ministri tad-Difiża tal-UE.
Mill-2012 'l hawn, abbażi tal-Protokoll 1 tat-Trattat ta' Liżbona, il-Parlament Ewropew u
l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri organizzaw żewġ konferenzi interparlamentari
kull sena biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-PESK.
B'mod ġenerali, it-Trattat jippermetti lill-Parlament ikollu rwol sħiħ fl-iżvilupp tal-
PSDK, u b'hekk isir sieħeb fit-tfassil tar-relazzjonijiet esterni tal-UE u fl-indirizzar
tal-isfidi tas-sigurtà. Sabiex jaqdi dan ir-rwol, il-Parlament jorganizza regolarment
deliberazzjonijiet, seduti ta' smigħ u sessjonijiet ta' ħidma ddedikati għal temi bħall-
iskjeramenti ċivili u militari tal-PSDK, kriżijiet internazzjonali b'implikazzjonijiet għas-
sigurtà u d-difiża, oqfsa multilaterali għal kwistjonijiet ta' sigurtà, ta' kontroll tal-armi u 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 tal-VP/RGħ dwar ir-responsabbiltà politika, il-Parlament
ipparteċipa f'Laqgħat ta' Konsultazzjoni Konġunti fuq bażi regolari sabiex jagħmel
skambju ta' informazzjoni mal-Kunsill, mas-SEAE u mal-Kummissjoni.
Il-Parlament Ewropew jistaqsi wkoll mistoqsijiet u jagħmel suġġerimenti bil-fomm lis-
SEAE dwar il-PSDK, b'mod partikolari matul il-laqgħat tas-Sottokumitat SEDE.

Jérôme Legrand
09/2022
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