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2016/2036(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jinsab konvint li, fid-dawl ta' baġit tal-

UE li diġà huwa sottofinanzjat, hemm 

bżonn ta' sforzi addizzjonali għal 

operazzjonijiet, spejjeż amministrattivi, 

azzjonijiet preparatorji u proġetti pilota fil-

qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 

Komuni, finanzjament addizzjonali mill-

Istati Membri, kif ukoll sforzi biex jissaħħu 

s-sinerġiji; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jaħtfu l-opportunità tar-

reviżjoni attwali/rieżami tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP) sabiex 

jindirizzaw il-ħtiġijiet baġitarji tal-isfidi 

globali dejjem jikbru għas-sigurtà; 

jistieden lill-Istati Membri jżidu l-infiq 

tad-difiża tagħhom sabiex jilħqu l-miri 

tal-kapaċità tan-NATO, li jirrikjedu livell 

minimu ta' nfiq għad-difiża ta' tnejn fil-

mija tal-PDG; jenfasizza li koordinament 

aħjar u inqas duplikazzjoni bejn l-

attivitajiet tal-UE u tal-Istati Membri 

għandhom jippermettu ffrankar u 

allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi; 

19. Jinsab konvint li, fid-dawl ta' baġit tal-

UE li diġà huwa sottofinanzjat, hemm 

bżonn ta' sforzi addizzjonali għal 

operazzjonijiet u spejjeż amministrattivi, 

azzjonijiet preparatorji u proġetti pilota fil-

qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 

Komuni, finanzjament addizzjonali mill-

Istati Membri, kif ukoll sforzi biex jissaħħu 

s-sinerġiji; jistieden lill-Istati Membri 

jaħtfu l-opportunità sabiex jindirizzaw il-

ħtiġijiet baġitarji tal-isfidi globali dejjem 

jikbru għas-sigurtà; jenfasizza li 

koordinament aħjar u inqas duplikazzjoni 

bejn l-attivitajiet  tal-Istati Membri 

għandhom jippermettu ffrankar u 

allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi ta' madwar 

EUR 25-100 biljun skont il-Pjan ta' 

Azzjoni għad-Difiża tal-Kummissjoni 

Ewropea; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

• il-ħolqien ta' kwartieri ġenerali 

permanenti ċivili u militari, b'Kapaċità 

Militari ta' Ppjanar u ta' Kondotta 

(MPCC) u Kapaċità Ċivili ta' Ppjanar u 

Kondotta (CPCC) daqstant ieħor 

importanti, li jsaħħaħ l-ippjanar 

strateġiku u operattiv, iqawwi l-

kooperazzjoni ċivili u militari u jtejjeb 

il-kapaċità tal-UE li tirreaġixxi malajr 

għall-kriżijiet; 

• il-ħolqien ta' kwartieri ġenerali 

permanenti militari, li jkollhom funzjoni  

b'Kapaċità Militari ta' Ppjanar u ta' 

Kondotta (MPCC) importanti, fuq l-

istess livell tal-Kapaċità Ċivili ta' 

Ppjanar u Kondotta (CPCC) li jsaħħaħ l-

ippjanar strateġiku u operattiv, iqawwi l-

kooperazzjoni ċivili u militari u jtejjeb 

il-kapaċità tal-UE li tirreaġixxi malajr 

għall-kriżijiet; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Jiddispjaċih li l-eżerċizzji impenjattivi 

komprensivi li rriżultaw mill-Kunsill 

Affarijiet Barranin ta' Novembru 2013 u l-

Kunsilli Ewropej tal-2013 u l-2015 

għadhom ma ġewx implimentati bis-sħiħ 

mill-Kummissjoni, is-SEAE, l-Aġenzija 

Ewropea għad-Difiża u l-Istati Membri; 

jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissarju 

għas-Suq Intern, l-Industrija, l-

Intraprenditorija u l-SMEs jippreżentaw 

valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' 

deċiżjonijiet preċedenti lill-Parlament 

qabel ma jissuġġerixxu kompiti ġodda; 

jilqa' l-ħidma li għaddejja bħalissa dwar il-

Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża u l-

isforzi tal-Kummissjoni biex 

timmassimizza l-kooperazzjoni fil-qasam 

tad-difiża, inkluż permezz ta' inċentivi 

f'oqsma bħal dawk tas-suq intern, l-

akkwist pubbliku, ir-riċerka, it-trasport, l-

ispazju, iċ-ċibernetika, l-enerġija u l-

politiki industrijali; jinnota l-proposta tal-

President Franċiż għal Fond Ewropew 

għas-Sigurtà u d-Difiża u jappoġġa l-

iżvilupp ta' kunċetti ġodda u innovattivi 

ta' finanzjament u ta' investiment, inkluż 

permezz tal-Bank Ewropew għall-

Investiment u sħubiji pubbliċi u privati; 

23. Jiddispjaċih li l-eżerċizzji impenjattivi 

komprensivi li rriżultaw mill-Kunsill 

Affarijiet Barranin ta' Novembru 2013 u l-

Kunsilli Ewropej tal-2013 u l-2015 

għadhom ma ġewx implimentati bis-sħiħ 

mill-Kummissjoni, is-SEAE, l-Aġenzija 

Ewropea għad-Difiża u l-Istati Membri; 

jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissarju 

għas-Suq Intern, l-Industrija, l-

Intraprenditorija u l-SMEs jippreżentaw 

valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' 

deċiżjonijiet preċedenti lill-Parlament 

qabel ma jissuġġerixxu kompiti ġodda; 

jilqa' t-tħaffif tal-ħidma li għaddejja 

bħalissa dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew 

għad-Difiża u l-isforzi tal-Kummissjoni 

biex timmassimizza l-kooperazzjoni fil-

qasam tad-difiża permezz tal-proposti 

tajbin magħmula fit-

30 ta' Novembru 2016 dwar kif jinkiseb 

suq Ewropew tat-tagħmir tad-difiża 

permezz ta' implimentazzjoni aktar 

effikaċi taż-żewġ Direttivi relatati mad-

difiża u tal-infurzar tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jinnota li filwaqt li l-Istati Membri qed 

jiffaċċjaw diffikultajiet fit-tentattiv biex 

iżommu firxa wiesgħa ta' kapaċitajiet ta' 

difiża kompletament operazzjonali, hemm 

il-ħtieġa għal aktar koordinament u 

għażliet aktar ċari dwar liema kapaċitajiet 

għandhom jinżammu, sabiex l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jispeċjalizzaw f'ċerti 

kapaċitajiet; jenfasizza l-benefiċċji prattiċi 

u finanzjarji ta' integrazzjoni ulterjuri tal-

kapaċitajiet Ewropej ta' difiża, u jinnota l-

inizjattivi varji li qed isiru f'dan ir-rigward 

li għandhom jitqiegħdu f'qafas usa' biex 

jiġi stabbilit pjan direzzjonali intelliġenti; 

jappoġġa l-proposti għal "Semestru 

Ewropew għad-Difiża", u jistieden lill-

VP/RGħ tressaq proposti konkreti għal dan 

il-għan; jemmen li l-interoperabbiltà hija 

kruċjali biex il-forzi tal-Istati Membri 

jkunu aktar kompatibbli u integrati; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu aktar 

modi għax-xiri, il-manutenzjoni u ż-żamma 

konġunti ta' forzi u ta' materjal; 

24. Jinnota li filwaqt li l-Istati Membri qed 

jiffaċċjaw diffikultajiet fit-tentattiv biex 

iżommu firxa wiesgħa ta' kapaċitajiet ta' 

difiża kompletament operazzjonali, hemm 

il-ħtieġa għal aktar koordinament u 

għażliet aktar ċari dwar liema kapaċitajiet 

għandhom jinżammu, sabiex l-Istati 

Membri jkunu jistgħu jispeċjalizzaw f'ċerti 

kapaċitajiet; jenfasizza l-benefiċċji prattiċi 

u finanzjarji ta' integrazzjoni ulterjuri tal-

kapaċitajiet Ewropej ta' difiża, u jinnota xi 

inizjattivi li qed isiru f'dan ir-rigward li 

għandhom jitqiegħdu f'qafas usa' biex jiġi 

stabbilit pjan direzzjonali intelliġenti; 

jappoġġa l-proposti għal "Semestru 

Ewropew għad-Difiża", u jistieden lill-

VP/RGħ tressaq proposti konkreti għal dan 

il-għan; jemmen li l-interoperabbiltà hija 

kruċjali biex il-forzi tal-Istati Membri 

jkunu aktar kompatibbli u integrati; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu aktar 

modi għax-xiri, il-manutenzjoni u ż-żamma 

konġunti ta' forzi u ta' materjal; ifakkar li 

fl-2011, it-28 Kap tad-Difiża għamlu 

300 proposta għall-akkomunament u l-

kondiviżjoni ta' proġetti, u minn dak iż-

żmien 'l hawn kien biss in-numru limitat 

ħafna ta' 19-il inizjattiva li ġiet approvata 

fil-livell politiku; iħeġġeġ lill-Istati 

Membri biex iżidu b'mod sinifikanti n-

numru ta' arranġamenti għall-



 

AM\1112108MT.docx  PE596.607v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

akkomunament u l-kondiviżjoni mingħajr 

aktar dewmien; 

Or. en 

 

7.12.2016 A8-0360/5 

Emenda  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (l-Artikolu 36 tat-TUE) 

2016/2036(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Ifaħħar ir-rwol tal-Aġenzija Ewropea 

għad-Difiża fil-promozzjoni u l-

koordinament tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet u 

jappella għat-tisħiħ tagħha, b'mod 

partikolari billi jiżdied il-baġit tagħha; 

jinsisti li l-ispejjeż tal-persunal u tat-

tmexxija tal-Aġenzija għandhom jiġu 

ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni; jistieden 

lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri biex 

jeżaminaw mill-ġdid l-organizzazzjoni, il-

proċeduri u l-attivitajiet tal-passat tal-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża; 

25. Ifaħħar ir-rwol tal-Aġenzija Ewropea 

għad-Difiża fil-promozzjoni u l-

koordinament tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet u 

jappella għat-tisħiħ tagħha; jistieden lill-

VP/RGħ u lill-Istati Membri biex 

jeżaminaw mill-ġdid l-organizzazzjoni, il-

proċeduri u l-attivitajiet tal-passat tal-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  26a. Jinnota l-Pjan ta' Azzjoni tal-

Kummissjoni kif ippreżentat fit-

30 ta' Novembru 2016; jappoġġa l-analiżi 

tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni 

attwali fis-settur tal-industrija tad-difiża 

tal-Ewropa li qed ibati minn 

frammentazzjoni, nuqqas ta' 

kollaborazzjoni industrijali u użu 

ineffiċjenti ta' fondi pubbliċi; jiġbed l-

attenzjoni għad-dikjarazzjoni tal-

Kummissjoni li x-xejra ta' tnaqqis fil-

baġits tad-difiża ġiet aggravata minn 

ineffiċjenzi fil-mod ta' kif jintużaw dawn 

il-baġits u li l-frammentazzjoni tas-swieq 

Ewropej twassal għal duplikazzjoni bla 

bżonn tal-kapaċitajiet, l-

organizzazzjonijiet u l-infiq; jiddeplora l-

fatt li l-parti l-kbira tan-nefqa marbuta 

mad-difiża tintnefaq fl-akkwist nazzjonali, 

filwaqt li s-sehem ta' akkwist kollaborattiv 

ta' tagħmir jirrappreżenta biss 22 % tat-

total tal-akkwist ta' tagħmir; huwa 

xxukkjat mill-fatt li hemm anqas 

programmi kooperattivi llum milli kien 

hemm 20 sena ilu; 

Or. en 
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Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jilqa' l-proposta tal-President Juncker 

biex jinħoloq Fond Ewropew tad-Difiża 

biex jissaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni; 

jilqa' l-ħidma li għaddejja dwar l-

istabbiliment ta' azzjoni preparatorja 

dwar ir-riċerka fil-qasam tad-difiża, li 

għandha tiġi segwita minn Programm 

Ewropew tar-Riċerka dwar id-Difiża 

ddedikat u ewlieni ffinanzjat mill-UE fi 

ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li 

jmiss, inklużi riżorsi finanzjarji 

addizzjonali pprovduti mill-Istati Membri; 

27. Jirrifjuta bil-qawwa l-ideat 

ippreżentati mill-Kummissjoni fil-kuntest 

tal-Fond Ewropew tad-Difiża; huwa 

konvint li minħabba li l-baġit tal-UE diġà 

huwa sottofinanzjat u l-istrutturi tad-

difiża nazzjonali huma ineffiċjenti ħafna, 

m'għandhomx jintużaw fondi ċivili tal-UE 

għar-riċerka militari; jopponi bil-qawwa 

l-idea ppreżentata bħala l-hekk imsejħa 

"tieqa ta' kapaċitajiet" li permezz tagħha 

l-kontribuzzjonijiet nazzjonali ta' kapital 

jitqiesu bħala "miżuri ta' darba" taħt il-

Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, għaliex din 

tħeġġeġ u żżid id-dejn pubbliku u 

potenzjalment iddgħajjef l-euro; jirrifjuta 

wkoll l-ideat ippreżentati mill-

Kummissjoni li jintużaw il-banek u l-fondi 

tal-BEI, il-FSIE u l-FEŻR u għandu 

dubji dwar il-legalità tal-proposti u r-

raġunijiet ekonomiċi sottostanti fi 

żminijiet ta' rati ta' interessi baxxi ħafna 

għal kreditu; 

Or. en 
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Paragrafu 27a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27a. Ifakkar li l-Istati Uniti u l-UE 

m'għandhomx l-istess livell ta' ambizzjoni 

fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, kif 

elaborat fl-Istrateġija Globali tal-UE u fil-

Pjan ta' Implimentazzjoni tal-PSDK, u li 

tqabbel il-livelli assoluti annwali ta' nfiq 

għad-difiża, hekk kif għamlet il-

Kummissjoni fil-Pjan ta' Azzjoni għad-

Difiża, huwa intrinsikament qarrieqi; 

Or. en 
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Paragrafu 28a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  28a. Ifakkar li l-Istrateġija Globali tal-UE 

tappella għal investimenti fil-prevenzjoni 

tal-kunflitti iżda fir-realtà ġie propost 

tnaqqis estensiv kemm mill-Kummissjoni 

kif ukoll mill-Kunsill għall-baġit tal-2017 

għall-istrument uniku tal-UE għall-

prevenzjoni tal-kunflitti (IcSP); jenfasizza 

l-ħtieġa li jiġu rduppjati l-isforzi fil-qasam 

tal-prevenzjoni tal-kunflitti, il-medjazzjoni 

u r-rikonċiljazzjoni, minħabba l-bosta 

sfidi marbuta mas-sigurtà fil-viċinat 

Ewropew u lil hinn minnu; 

Or. en 
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Paragrafu 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jilqa' b'sodisfazzjon id-Dikjarazzjoni 

Konġunta dwar kooperazzjoni bejn in-

NATO u l-UE adottata waqt is-Summit ta' 

Varsavja; jappoġġa bis-sħiħ kooperazzjoni 

aktar fil-fond bejn in-NATO u l-UE fl-

oqsma taċ-ċibersigurtà, il-migrazzjoni, il-

komunikazzjoni strateġika u r-reazzjoni 

għal theddid ibridu; jistieden lill-VP/RGħ 

tippreżenta proposti speċifiċi għas-segwitu 

għad-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Varsavja 

sal-aħħar tal-2016; jinsab konvint li n-

NATO hija kruċjali għas-sigurtà kollettiva 

tal-Ewropa, filwaqt li jinsisti dwar il-ħtieġa 

li jinżammu kapaċitajiet ta' reazzjoni xierqa 

tal-UE; ifakkar li NATO aktar b'saħħitha u 

UE aktar b'saħħitha jsaħħu u 

jikkumplementaw lil xulxin; jilqa' l-impenn 

tal-Istrateġija Globali tal-UE lejn in-NATO 

u jqisha bħala l-pedament tas-sigurtà 

kollettiva tal-Ewropa; jenfasizza li l-UE 

għandha tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi 

disponibbli dwar is-sigurtà u d-difiża u 

tevita l-possibbiltà ta' duplikazzjoni; 

jemmen ukoll li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha għandhom jaħdmu aktar mill-qrib 

man-NATO biex ikun żgurat li d-Difiża 

Intelliġenti tal-Alleanza u l-inizjattivi ta' 

Akkomunament u ta' Kondiviżjoni tal-UE 

jkunu komplementari u jsaħħu lil xulxin; 

30. Jinnota d-Dikjarazzjoni Konġunta 

dwar kooperazzjoni bejn in-NATO u l-UE 

adottata waqt is-Summit ta' Varsavja; 

jappoġġa bis-sħiħ kooperazzjoni aktar fil-

fond bejn in-NATO u l-UE fl-oqsma taċ-

ċibersigurtà, il-migrazzjoni, il-

komunikazzjoni strateġika u r-reazzjoni 

għal theddid ibridu; jistieden lill-VP/RGħ 

tippreżenta proposti speċifiċi għas-segwitu 

għad-Dikjarazzjoni Konġunta ta' Varsavja 

sal-aħħar tal-2016; jinsab konvint li n-

NATO hija kruċjali għas-sigurtà kollettiva 

tal-Ewropa, filwaqt li jinsisti dwar il-ħtieġa 

li jinżammu kapaċitajiet ta' reazzjoni xierqa 

tal-UE; ifakkar li NATO aktar b'saħħitha u 

UE aktar b'saħħitha jsaħħu u 

jikkumplementaw lil xulxin; jilqa' l-impenn 

tal-Istrateġija Globali tal-UE lejn in-NATO 

u jqisha bħala l-pedament tas-sigurtà 

kollettiva tal-Ewropa; jenfasizza li l-UE 

għandha tagħmel l-aħjar użu mir-riżorsi 

disponibbli dwar is-sigurtà u d-difiża u 

tevita l-possibbiltà ta' duplikazzjoni; 

jemmen ukoll li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha għandhom jaħdmu aktar mill-qrib 

man-NATO biex ikun żgurat li d-Difiża 

Intelliġenti tal-Alleanza u l-inizjattivi ta' 

Akkomunament u ta' Kondiviżjoni tal-UE 

jkunu komplementari u jsaħħu lil xulxin; 

Or. en 
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47. Jirrikonoxxi r-rwol tat-Turkija bħala 

sieħeb importanti fis-soluzzjoni tal-kunflitt 

Sirjan, fil-ġlieda kontra l-IS/Daesh fis-Sirja 

u l-Iraq u l-kriżi tal-migrazzjoni; 

jikkundanna bil-qawwa t-tentattiv ta' kolp 

ta' stat kontra l-gvern elett 

demokratikament tat-Turkija; iħeġġeġ lill-

Gvern Tork iħares l-ordni kostituzzjonali, 

filwaqt li jissottolinja l-importanza tar-

rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-

dritt, il-libertà tal-espressjoni u l-

indipendenza tal-ġudikatura u tal-midja 

wara l-kolp ta' stat, skont l-impenji tiegħu 

bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa; 

jenfasizza li t-Turkija għandha tikkoopera 

mill-qrib mal-Kunsill tal-Ewropea sabiex 

tiżgura li l-proċeduri kollha jirrispettaw l-

istat tad-dritt; jinsab allarmat minħabba n-

natura repressiva u l-grad ta' purifikazzjoni 

mnedija wara l-attentat ta' kolp ta' stat, li 

tefa' lura b'mod serju l-libertajiet 

fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem 

fit-Turkija; jinsab partikolarment imħasseb 

dwar l-għadd dejjem jikber ta' każijiet ta' 

użu eċċessiv ta' forza mill-pulizija u t-

trattament ħażin tad-detenuti, l-impunità 

persistenti għall-abbużi tad-drittijiet tal-

bniedem, u l-indipendenza dejjem tonqos 

tal-ġudikatura; 

47. Jirrikonoxxi r-rwol tat-Turkija bħala 

wieħed importanti fis-soluzzjoni tal-

kunflitt Sirjan, fil-ġlieda kontra l-IS/Daesh 

fis-Sirja u l-Iraq u l-kriżi tal-migrazzjoni; 

iqis, madankollu, il-ftehim bejn l-UE u t-

Turkija dwar il-migrazzjoni bħala żball li 

jrid jiġi kkorreġut, u jitlob minflok lill-

Istati Membri biex jerfgħu r-

responsabilità tagħhom għall-ġestjoni tal-

fluss tar-rifuġjati; jikkundanna bil-qawwa 

t-tentattiv ta' kolp ta' stat kontra l-gvern 

elett demokratikament tat-Turkija; iħeġġeġ 

lill-Gvern Tork iħares l-ordni 

kostituzzjonali, filwaqt li jissottolinja l-

importanza tar-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem, l-istat tad-dritt, il-libertà tal-

espressjoni u l-indipendenza tal-ġudikatura 

u tal-midja wara l-kolp ta' stat, skont l-

impenji tiegħu bħala membru tal-Kunsill 

tal-Ewropa; jenfasizza li t-Turkija għandha 

tikkoopera mill-qrib mal-Kunsill tal-

Ewropa sabiex tiżgura li l-proċeduri kollha 

jirrispettaw l-istat tad-dritt; jinsab allarmat 

minħabba n-natura repressiva u l-grad ta' 

purifikazzjoni u l-persekuzzjoni kollettiva 

mnedija wara l-attentat ta' kolp ta' stat, li 

tefgħu lura b'mod serju l-libertajiet 

fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem 

fit-Turkija; jinsab partikolarment imħasseb 

dwar l-għadd dejjem jikber ta' każijiet ta' 

użu eċċessiv ta' forza mill-pulizija u t-
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trattament ħażin tad-detenuti, l-impunità 

persistenti għall-abbużi tad-drittijiet tal-

bniedem, u l-indipendenza dejjem tonqos 

tal-ġudikatura; jappella, għalhekk, għal 

investigazzjoni internazzjonali dwar it-

tentattiv ta' kolp ta' stat ta' Lulju; 

Or. en 
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65. Jenfasizza r-rwol importanti tal-kultura 

fil-politika estera tal-UE fil-promozzjoni ta' 

djalogu u ta' fehim u tagħlim reċiproku; 

jenfasizza li politiki kulturali u edukattivi 

mmirati jistgħu jappoġġaw objettivi 

ewlenin tal-politika estera u ta' sigurtà tal-

UE u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tad-

demokrazija, l-istat tad-dritt u l-ħarsien 

tad-drittijiet tal-bniedem; itenni r-rwol tad-

djalogu interkulturali u interreliġjuż fil-

ġlieda kontra l-estremiżmu, ir-

radikalizzazzjoni u l-marġinalizzazzjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 

iqisu d-diplomazija kulturali u d-djalogu 

interkulturali fl-istrumenti tar-relazzjonijiet 

esterni tal-UE u fl-aġenda tal-UE għall-

iżvilupp; jistieden lis-SEAE u d-

delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja 

kollha biex jaħtru uffiċjal għall-kultura 

f'kull rappreżentanza tal-UE f'pajjiżi terzi 

sħab; jenfasizza ulterjorment ir-rwol 

65. Jenfasizza r-rwol importanti tal-kultura 

fil-politika estera tal-UE mhux biss fil-

promozzjoni ta' djalogu u ta' fehim u 

tagħlim reċiproku, iżda wkoll fil-ħolqien 

ta' affinitajiet politiċi u rabtiet fit-tul; 

jenfasizza li politiki kulturali u edukattivi 

mmirati jistgħu jappoġġaw objettivi 

ewlenin tal-politika estera u ta' sigurtà tal-

UE u jikkontribwixxu għat-tnaqqis tat-

tensjoni u għat-tisħiħ tad-demokrazija, l-

istat tad-dritt u l-ħarsien tad-drittijiet tal-

bniedem; itenni r-rwol tad-djalogu 

interkulturali u interreliġjuż fil-ġlieda 

kontra l-estremiżmu, ir-radikalizzazzjoni u 

l-marġinalizzazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-

Azzjoni Esterna (SEAE) iqisu d-

diplomazija kulturali u d-djalogu 

interkulturali fl-istrumenti tar-relazzjonijiet 

esterni tal-UE u fl-aġenda tal-UE għall-

iżvilupp; jistieden lis-SEAE u d-

delegazzjonijiet tal-UE madwar id-dinja 
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kruċjali tal-edukazzjoni biex jitrawmu ċ-

ċittadinanza u l-ħiliet interkulturali, kif 

ukoll biex jissawru prospetti ekonomiċi 

aħjar u titjieb is-saħħa; iħeġġeġ l-isforzi 

attwali tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ ir-

rwol tax-xjenza u l-kooperazzjoni fir-

riċerka bħala għodda ta' setgħa ta' 

persważjoni fir-relazzjonijiet esterni 

Ewropej; jenfasizza l-mod li bih l-iskambju 

xjentifiku jista' jikkontribwixxi għall-bini 

ta' koalizzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, 

partikolarment fir-relazzjoni mal-pajjiżi 

tal-viċinat tal-UE; 

kollha biex jaħtru uffiċjal għall-kultura 

f'kull rappreżentanza tal-UE f'pajjiżi terzi 

sħab; jenfasizza ulterjorment ir-rwol 

kruċjali tal-edukazzjoni biex jitrawmu ċ-

ċittadinanza u l-ħiliet interkulturali, kif 

ukoll biex jissawru prospetti ekonomiċi 

aħjar u titjieb is-saħħa; iħeġġeġ l-isforzi 

attwali tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ ir-

rwol tax-xjenza u l-kooperazzjoni fir-

riċerka, kif ukoll l-iskambji ta' żgħażagħ, 

bħala għodda ta' setgħa ta' persważjoni fir-

relazzjonijiet esterni Ewropej; jenfasizza l-

mod li bih l-iskambju xjentifiku jista' 

jikkontribwixxi għall-bini ta' koalizzjoni, 

rabtiet aktar mill-qrib u r-riżoluzzjoni tal-

kunflitti, partikolarment fir-relazzjoni mal-

pajjiżi tal-viċinat tal-UE; jitlob żieda 

konsiderevoli fil-programmi Erasmus+ 

mhux biss fil-livell Universitarju iżda 

saħansitra fil-livell tal-iskola sekondarja; 

Or. en 
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  65a. Jemmen li sabiex iċ-ċittadini tal-UE 

jiżviluppaw viżjoni ta' politika barranija 

komuni u sabiex pajjiżi terzi jqisu l-UE 

bħala unità, l-UE għandha bżonn stazzjon 

tal-aħbarijiet ġenwinament Ewropew; iqis 

li l-Euronews kien l-embrijun ta' tali 

proġett, li jipprovdi l-istess immaġni u 

kummentarji fi 13-il lingwa tal-UE u fil-
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viċinat tagħha (sistema multiplex), iżda 

ġie traskurat finanzjarjament u 

amministrattivament u qed jitlef l-udjenza 

tiegħu; jesprimi t-tħassib serju tiegħu 

dwar l-iżviluppi reċenti, b'mod partikolari 

l-għeluq tas-servizzi Torok u Ukreni u t-

tnaqqis tas-sezzjonijiet Għarab u Persjani 

li ħaditilhom posthom verżjoni diġitali, kif 

ukoll pjanijiet biex tiġi abbandunata s-

sistema unika multiplex favur programmi 

separati f'lingwi individwali; [jistieden 

lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE 

iniedu b'mod urġenti riflessjoni fil-fond 

dwar stazzjon pubbliku Ewropew futur 

tal-aħbarijiet u dwar kemm l-Istati 

Membri tal-UE jkunu lesti li jinvestu biex 

l-UE jkollha stazzjon televiżiv 

indipendenti li jista' jikkompeti ma' 

stazzjonijiet bħal CNN, BBC, Russia 

Today, NHK jew CCTV; 

Or. en 


