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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija waħda 

mill-akbar suċċessi fl-istorja Ewropea u li 

l-qawwa ta' trasformazzjoni li għandha l-

UE ġabet il-paċi, l-istabbiltà u l-prosperità 

għaċ-ċittadini tagħha u għall-pajjiżi ġirien 

tagħha, li ħafna minnhom saru Stati 

Membri tal-UE; jenfasizza li l-UE għadha 

l-akbar qawwa ekonomika, l-aktar donatur 

ġeneruż fejn tidħol għajnuna umanitarja u 

għall-iżvilupp, kif ukoll hija minn ta' 

quddiem fid-diplomazija multilaterali 

globali għal dak li jirrigwarda kwistjonijiet 

bħalma huma t-tibdil fil-klima, il-ġustizzja 

internazzjonali, in-nonproliferazzjoni ta' 

armi ta' qerda massiva u d-drittijiet tal-

bniedem; jappella li tiġi intensifikata l-

viżibbiltà tal-azzjoni tal-UE f'dawn l-

oqsma; 

1. Ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija waħda 

mill-akbar suċċessi fl-istorja Ewropea u li 

l-qawwa ta' trasformazzjoni li għandha l-

UE ġabet il-paċi, l-istabbiltà u l-prosperità 

għaċ-ċittadini tagħha u għall-pajjiżi ġirien 

tagħha, li ħafna minnhom saru Stati 

Membri tal-UE; jenfasizza li l-UE għadha 

l-akbar qawwa ekonomika, l-aktar donatur 

ġeneruż fejn tidħol għajnuna umanitarja u 

għall-iżvilupp, kif ukoll hija minn ta' 

quddiem fid-diplomazija multilaterali 

globali għal dak li jirrigwarda kwistjonijiet 

bħalma huma t-tibdil fil-klima, il-ġustizzja 

internazzjonali, in-nonproliferazzjoni ta' 

armi ta' qerda massiva u d-drittijiet tal-

bniedem; jappella li tiġi intensifikata l-

viżibbiltà tal-azzjoni tal-UE f'dawn l-

oqsma; ifakkar li fl-istess ħin l-UE hi fost 

l-akbar esportaturi tal-armi fid-dinja, 

partikolarment lejn ir-reġjun tal-MENA, 

taċċetta l-armi nukleari fit-territorju 

tagħha kif ukoll il-modernizzazzjoni 

tagħhom bħala parti minn strateġija ta' 

deterrent, għalqet il-modi kollha legali u 

sikuri għall-migrazzjoni u r-refuġjati, u 

reċentement rabtet l-għajnuna għall-

iżvilupp maż-żamma u t-teħid lura ta' 

refuġjati u migranti; 

Or. en 



 

AM\1112110MT.docx  PE596.607v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

7.12.2016 A8-0360/15 

Emenda  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jenfasizza li l-azzjoni esterna tal-UE 

hemm bżonn tkun imsejsa fuq dawn it-tliet 

pilastri: id-diplomazija, l-iżvilupp u d-

difiża; 

17. Jenfasizza li l-azzjoni esterna tal-UE 

hemm bżonn tkun imsejsa fuq dawn it-tliet 

pilastri: id-diplomazija, l-iżvilupp u d-

diżarm; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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

tal-UE li diġà huwa sottofinanzjat, hemm 

imħassar 
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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;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Huwa tal-fehma li huwa ta' 

importanza kruċjali li l-istrumenti 

pprovduti mit-Trattat ta' Lisbona 

finalment jiġu implimentati, b'mod 

imħassar 
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partikolari l-Kooperazzjoni Strutturata 

Permanenti (PESCO); huwa tal-fehma li 

approċċ flessibbli u inklużiv li 

jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni miftuħa u 

proattiva mill-Istati Membri kollha huwa 

essenzjali fl-implimentazzjoni tal-PESCO; 

jilqa' d-dokument konġunt tal-Ministri 

għad-Difiża ta' Franza u l-Ġermanja 

dwar it-tiġdid tal-PSDK, u l-proposta 

Taljana għal difiża Ewropea aktar 

b'saħħitha, u jappoġġa bis-sħiħ l-għan 

tagħhom li tittieħed deċiżjoni pożittiva 

dwar l-istabbiliment tal-PESCO fil-

Kunsill Affarijiet Barranin u Difiża ta' 

Novembru 2016; jistieden lill-VP/RGħ 

ikollha rwol ta' tmexxija f'din l-inizjattiva, 

kif ukoll fi proposti oħrajn reċenti għat-

tisħiħ tal-PSDK, bil-ħsieb li twitti t-triq 

lejn aktar deċiżjonijiet ambizzjużi dwar il-

PSDK li għandhom jittieħdu fil-Kunsill 

Affarijiet Barranin u Difiża ta' Novembru 

u fil-Kunsill Ewropew ta' Diċembru, 

inklużi dawn li ġejjin: 

 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 jsaħħu l-ippjanar strateġiku 

u operazzjonali tul iċ-ċiklu kollu tal-

ippjanar, itejbu l-koperazzjoni ċivili-

militari kif ukoll il-kapaċità tal-UE li 

tirreaġixxi malajr għall-kriżijiet; 

 it-tisħiħ tal-għodod ta' reazzjoni 

rapida tal-UE, notevolment billi jitjieb l-

użu tal-gruppi tattiċi, jitħaddem l-

Artikolu 44 u billi jissaħħu u jsir użu 

akbar tal-Eurocorps għall-missjonijiet u l-

operazzjonijiet tal-PSDK;  

 l-estensjoni tal-finanzjament 

komuni tal-operazzjonijiet tal-PSDK, 

inkluż permezz ta' rieżami urġenti u sħiħ 

tal-mekkaniżmu Athena, bl-inklużjoni 

tad-dikjarazzjoni dwar il-gruppi tattiċi u li 

hija meħtieġa biex jiġi żgurat li l-

missjonijiet tal-UE jkunu jistgħu jiġu 
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ffinanzjati minn fondi kollettivi minflok 

minn Stati Membri parteċipanti 

individwali, u b'hekk jitneħħa ostakolu 

potenzjali għall-Istati Membri li jieħdu 

impenji; 

 it-twaqqif ta' konfigurazzjoni tad-

Difiża tal-Kunsill; 

Or. en 
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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; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  27a. Jirrifjuta l-inizjattivi tal-

Kummissjoni relatati mad-difiża bħalma 

huma l-Fond Ewropew għad-Difiża, il-

Pjan ta' Azzjoni għad-Difiża u l-Politika 

Industrijali tad-Difiża; jopponi l-Azzjoni 

Preparatorja għar-riċerka relatata mal-

PSDK; jirrifjuta l-iżvilupp ta' Programm 

ta' Riċerka għad-Difiża tal-UE fil-QFP li 

jmiss (2021-2027) u kwalunkwe kunċett 

ġdid ta' finanzjament u investiment, 

inkluż permezz tal-Bank Ewropew tal-

Investiment (BEI) u l-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS); 

ifakkar li skont l-Artikolu 41(2) TUE, 

kwalunkwe nefqa li tirriżulta minn 

operazzjonijiet li jkollhom 

implikazzjonijiet militari jew tad-difiża ma 

tistax titħallas mill-baġit tal-Unjoni. 

Or. en 

 

 


