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Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-Istati Membri ddeċidew li 

jiddefinixxu progressivament politika ta' 

difiża komuni, li tista' twassal għal difiża 

komuni skont id-dispożizzjonijiet tal-

Artikolu 42 tat-TUE, u b'hekk tissaħħaħ l-

identità Ewropea u l-indipendenza tagħha 

sabiex jiġu promossi l-paċi, is-sigurtà u l-

progress fl-Ewropa u fid-dinja;  

A. billi l-Istati Membri għadhom ma 

ddeċidewx li jiddefinixxu progressivament 

politika ta' difiża komuni, li tista' twassal 

għal difiża komuni skont id-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42 tat-TUE, li 

tirrikjedi deċiżjoni unanima fil-Kunsill 

Ewropew u r-ratifika tal-istess deċiżjoni bi 

qbil mar-rekwiżiti kostituzzjonali 

nazzjonali tal-Istati Membri rispettivi; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Jisħaq li dawn l-isfidi huma kbar 

wisq biex jintlaħqu b'suċċess minn xi pajjiż 

wieħed; jenfasizza li huwa essenzjali għall-

UE li twieġeb għal dawn l-isfidi, b'mod 

rapidu, konsistenti, effikaċi, b'vuċi waħda u 

flimkien mal-alleati, is-sħab u 

organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn; 

jinnota li l-Politika ta' Sigurtà u Difiża 

Komuni (PSDK)  hija waħda mill-għodod 

utli biex tindirizza bosta minn dawn l-

isfidi, iżda li għandha tintuża b'mod aktar 

effiċjenti u b'koerenza ma' strumenti 

esterni u interni oħra sabiex tippermetti lill-

UE tikkontribwixxi b'mod deċiżiv għall-

ġestjoni ta' kriżijiet internazzjonali u 

teżerċita l-awtonomija strateġika tagħha; 

jirrimarka li l-istituzzjonijiet tal-PSDK 

jinsabu fis-seħħ, l-istess bħall-ħafna 

strumenti tagħha, u jħeġġeġ lill-Istati 

Membri jagħmlu użu minnhom mingħajr 

dewmien; 

2. Jisħaq li dawn l-isfidi huma kbar 

wisq biex jintlaħqu b'suċċess minn xi pajjiż 

wieħed; jenfasizza li huwa essenzjali għall-

UE li twieġeb għal dawn l-isfidi, b'mod 

rapidu, konsistenti, effikaċi, b'vuċi waħda u 

flimkien mal-alleati, is-sħab u 

organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn; 

jinnota li l-Politika ta' Sigurtà u Difiża 

Komuni (PSDK)  hija waħda mill-għodod 

utli biex tindirizza bosta minn dawn l-

isfidi, iżda li għandha tintuża b'mod aktar 

effiċjenti u b'koerenza ma' strumenti 

esterni u interni oħra sabiex tippermetti lill-

UE tikkontribwixxi b'mod deċiżiv għall-

ġestjoni ta' kriżijiet internazzjonali; 

jirrimarka li l-istituzzjonijiet tal-PSDK 

jinsabu fis-seħħ, l-istess bħall-ħafna 

strumenti tagħha, u jħeġġeġ lill-Istati 

Membri jagħmlu użu minnhom mingħajr 

dewmien; jisħaq li l-ewwel rispons tal-

Unjoni għall-isfidi attwali jenħtieġ li jkun 

preventiv, ċivili u diplomatiku u li l-

element militari tal-PSDK jenħtieġ li 

jintuża biss bħala l-aħħar għażla; 

Or. en 
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Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jistieden lill-Istati Membri 

jimmiraw lejn il-mira ta' 2 % tal-PDG 

għall-infiq fuq id-difiża, u biex jonfqu 

20 % tal-baġits tad-difiża tagħhom fuq 

tagħmir identifikat bħala meħtieġ mill-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), 

inklużi r-riċerka u l-iżvilupp relatati;

  

14. Jistieden lill-Istati Membri jonfqu 

20 % tal-baġits għar-R&Ż tagħhom fuq id-

difiża, b'mod kollaborattiv kif diġà ġie 

maqbul mill-Istati Membri fl-2007; 

Or. en 



 

AM\1171277MT.docx  PE631.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.12.2018 A8-0375/4 

Emenda  4 

Bodil Valero 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jilqa' l-ħolqien ta' intestatura 

dedikata għad-difiża fil-proposta tal-

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-

Kummissjoni, u b'mod partikolari l-

istabbiliment ta' linja baġitarja li minnha 

se jiġu ffinanzjati l-proġetti tal-Fond 

Ewropew għad-Difiża u l-Mobbiltà 

Militari; huwa tal-fehma li dawn id-

deċiżjonijiet, wisq probabbli, se jitolbu l-

ġestjoni ċentralizzata tad-difiża fil-livell 

tal-Kummissjoni; jissottolinja li l-

finanzjament minn dik il-linja baġitarja 

għandu jintefaq esklużivament għal 

skopijiet ta' difiża mingħajr 

politiċizzazzjoni peress li s-sigurtà hija 

indiviżibbli u għandha tkun koerenti mal-

ħtiġijiet ta' kapaċità u infrastruttura tal-

Istati Membri u f'konformità mal-

aspirazzjonijiet tal-UE għal awtonomija 

strateġika; 

15. Jiddeplora bil-qawwa t-tnaqqis 

sinifikanti, ta' madwar żewġ terzi, fil-fondi 

disponibbli għall-prevenzjoni tal-kunflitti 

ċivili u għall-konsolidazzjoni tal-paċi 

għall-QFP 2021-2027 meta mqabbel mal-

perspettiva finanzjarja attwali; iħeġġeġ 

lis-SEAE u lill-Kummissjoni jirrevedu din 

il-pożizzjoni u jirduppjaw l-investimenti 

fil-prevenzjoni ta' kunflitti ċivili għall-

QFP li jmiss;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jinnota l-prominenza li qed tiżdied 

tal-mobbiltà militari fuq l-aġenda Ewropea 

tad-difiża; jissottolinja li l-mobbiltà militari 

hija għodda strateġika ċentrali fl-ambjent 

attwali ta' theddida, essenzjali għal obbligi 

multilaterali oħrajn kemm tal-PSDK kif 

ukoll tal-Istati Membri, inkluż tan-NATO; 

jissottolinja l-importanza li n-netwerks 

eżistenti jiġu adattati għall-ħtiġijiet ta' 

mobbiltà militari; jilqa', għaldaqstant, l-

inklużjoni tal-mobbiltà militari mhux biss 

fil-proposta għall-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa l-ġdida iżda saħansitra fil-PESCO 

u r-rwol prominenti tagħha fil-

kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO; 

jenfasizza li dawn il-proġetti differenti 

jeħtieġu jkunu kkoordinati b'mod xieraq, 

inkluż mal-alleati, biex jiġi żgurat li jrendu 

r-riżultati mixtieqa; jilqa' l-proposta tal-

Kummissjoni li talloka EUR 6,5 biljun 

għal proġetti ta' mobbiltà militari permezz 

tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-

QFP li jmiss (2021-2027);  

16. Jinnota s-suġġett tal-mobbiltà 

militari fuq l-aġenda Ewropea tad-difiża; 

jissottolinja li l-mobbiltà militari hija 

għodda strateġika ċentrali fl-ambjent ta' 

theddid attwali, u hija essenzjali għall-

obbligi multilaterali oħrajn kemm tal-

PSDK kif ukoll tal-Istati Membri, inkluża 

n-NATO; jissottolinja l-importanza li n-

netwerks eżistenti jiġu adattati għall-

ħtiġijiet ta' mobbiltà militari; jinnota, 

għaldaqstant, l-inklużjoni tal-mobbiltà 

militari fil-PESCO u r-rwol prominenti 

tagħha fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-

NATO; jenfasizza li dawn il-proġetti 

differenti jeħtieġu jkunu kkoordinati b'mod 

xieraq, inkluż mal-alleati, biex jiġi żgurat li 

jrendu r-riżultati mixtieqa;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istabbiliment tal-

Programm Ewropew għall-Iżvilupp 

Industrijali fil-Qasam tad-Difiża (EDIDP) 

bil-għan li jappoġġja l-kompetittività u l-

kapaċità innovattiva tal-industrija tad-

difiża tal-UE b'EUR 500 miljun sal-2020; 

jappella biex jiġi implimentat malajr;

  

28. Jemmen li l-Kummissjoni tenħtieġ 

li tiregola s-setturi tad-difiża fl-Unjoni 

Ewropea u toffri s-servizzi u l-esperjenza 

twila tagħha ħalli żżid b'mod sinifikanti l-

effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi 

industrijali u tal-proġetti ta' 

kooperazzjoni; 

Or. en 
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Paragrafu 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jilqa' l-proposta għal regolament li 

jistabbilixxi Fond Ewropew għad-Difiża  u 

l-finanzjament sostanzjali propost mill-

Kummissjoni Ewropea għall-QFP li jmiss; 

jitlob li jitqiesu l-lezzjonijiet inizjali 

misluta mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, 

il-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja 

għar-Riċerka dwar id-Difiża; jenfasizza li 

r-riżultati tal-EDIDP għandhom jiġu 

kkunsidrati kif xieraq u jesprimi t-tama li l-

proposta tista' tiġi miftiehma kemm jista' 

jkun malajr bil-għan li tittejjeb l-

industrija tad-difiża tal-Ewropa u l-

kapaċità tagħha li tikkoopera mas-sħab 

tagħha;  

30. Jilqa' l-proposta għal regolament li 

jistabbilixxi Fond Ewropew għad-Difiża 

(EDF) u l-finanzjament sostanzjali propost 

mill-Kummissjoni Ewropea għall-QFP li 

jmiss; jitlob li jitqiesu l-lezzjonijiet inizjali 

misluta mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, 

il-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja 

għar-Riċerka dwar id-Difiża; jenfasizza li 

r-riżultati tal-EDIDP jenħtieġ li jiġu 

kkunsidrati kif xieraq u jesprimi t-tama li l-

pożizzjoni tal-Parlament dwar in-nuqqas 

ta' eliġibbiltà ta' armi diżumani bħas-

sistemi ta' armi awtonomi letali tiġi 

sostnuta; 

Or. en 
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Paragrafu 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jenfasizza għal darb'oħra li l-EDA 

għandha tkun l-aġenzija ta' 

implimentazzjoni għall-azzjonijiet tal-

Unjoni skont il-politika Ewropea dwar il-

Kapaċitajiet u l-Armamenti, fejn previst 

mit-Trattat ta' Lisbona; jisħaq li n-nefqa 

amministrattiva u operazzjonali tal-EDA 

għandha tiġi ffinanzjata mill-baġit tal-

Unjoni; jilqa' l-aġġustamenti minuri li saru 

fil-baġit tal-EDA, iżda jenfasizza li ż-żieda 

fir-responsabbiltajiet tal-EDA fil-kuntest 

ta', fost affarijiet oħra, il-PESCO, il-

CARD u l-Fond Ewropew għad-Difiża 

tirrikjedi finanzjament adegwat;  

32. Jenfasizza għal darb'oħra li l-EDA 

jenħtieġ li tkun l-aġenzija ta' 

implimentazzjoni għall-azzjonijiet tal-

Unjoni skont il-politika Ewropea dwar il-

Kapaċitajiet u l-Armamenti, fejn previst 

mit-Trattat ta' Lisbona; jilqa' l-

aġġustamenti minuri li saru fil-baġit tal-

EDA; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jilqa' l-miżuri reċenti biex isaħħu l-

PSDK ċivili bħala parti essenzjali mill-

approċċ konġunt tal-UE, b'mod partikolari 

l-iżvilupp tal-kapaċitajiet u r-rispons tal-

missjonijiet ċivili tal-PSDK u l-enfasi fuq 

it-tisħiħ tal-effikaċja fl-indirizzar tal-isfidi 

matul ir-rabta bejn id-dimensjoni interna 

u dik esterna; jisħaq li, fil-QFP li jmiss, il-

Kunsill u l-Kummissjoni għandhom iżidu 

l-investimenti fil-qasam tal-prevenzjoni tal-

kunflitt ċivili, li jikkontribwixxi għaż-żieda 

fir-rwol tal-UE bħala attur internazzjonali; 

jitlob li jiġu aġġustati l-istrutturi u l-

proċeduri tal-PSDK sabiex missjonijiet u 

operazzjonijiet ċivili u militari jiġu skjerati 

u diretti b'mod aktar mgħaġġel, aktar 

effikaċi u integrat; 

34. Jilqa' l-miżuri reċenti biex isaħħu l-

PSDK ċivili bħala parti essenzjali mill-

approċċ konġunt tal-UE, b'mod partikolari 

l-iżvilupp tal-kapaċitajiet u r-rispons tal-

missjonijiet ċivili tal-PSDK u l-enfasi fuq 

it-tisħiħ tal-effikaċja fl-indirizzar tal-isfidi; 

jisħaq li, fil-QFP li jmiss, il-Kunsill u l-

Kummissjoni jenħtieġ li jżidu l-

investimenti fil-qasam tal-prevenzjoni tal-

kunflitt ċivili, li jikkontribwixxi għaż-żieda 

fir-rwol tal-UE bħala attur internazzjonali; 

jitlob li jiġu aġġustati l-istrutturi u l-

proċeduri tal-PSDK sabiex missjonijiet u 

operazzjonijiet ċivili u militari jiġu skjerati 

u diretti b'mod aktar mgħaġġel, aktar 

effikaċi u integrat;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  34a. Jitlob għal inizjattiva li ssaħħaħ 

b'mod sinifikanti il-PSDK ċivili, kemm 

jekk permezz ta' Patt dwar il-PSDK Ċivili 

jew permezz ta' mezzi oħra; ifakkar li 

skont it-Trattat, l-għan tal-PSDK ċivili 

huwa li tiġġestixxi l-kriżijiet u tistabbilizza 

l-istituzzjonijiet f'pajjiżi fraġli wara l-

kunfitt, u mhux biex tiġġestixxi l-

migrazzjoni;  

Or. en 

 

 


