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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 55 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

55. Jisħaq fuq l-importanza ta' 

kooperazzjoni u integrazzjoni fiċ-

ċibersigurtà, mhux biss bejn l-Istati 

Membri, is-sħab ewlenin u n-NATO, iżda 

anke bejn l-atturi differenti fis-soċjetà; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

57. Iqis li huwa essenzjali li tissaħħaħ 

aktar il-kooperazzjoni ma' sħab 

istituzzjonali, inklużi n-NU, in-NATO, l-

Unjoni Afrikana u l-OSKE, kif ukoll ma' 

sħab bilaterali strateġiċi, bħall-Istati Uniti; 

jirrakkomanda li jsir progress fis-sħubijiet 

tal-PSDK fl-oqsma tat-tisħiħ tar-reżiljenza 

tas-sħab u r-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà 

(RSS); 

57. Iqis li huwa essenzjali li tissaħħaħ 

aktar il-kooperazzjoni ma' sħab 

istituzzjonali, inklużi n-NU, l-Unjoni 

Afrikana u l-OSKE, kif ukoll ma' sħab 

bilaterali strateġiċi, bħall-Istati Uniti; 

jirrakkomanda li jsir progress fis-sħubijiet 

tal-PSDK fl-oqsma tat-tisħiħ tar-reżiljenza 

tas-sħab u r-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà 

(RSS); 
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Paragrafu 61 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

61. Jinnota, huwa u jilqa' l-progress 

ġenerali li sar fir-rigward tal-PSDK wara l-

preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-

UE, li l-istrutturi parlamentari fil-livell tal-

UE, li ġew stabbiliti fi żmien meta l-livell 

ta' ambizzjoni u l-livell ta' attività tal-UE 

fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' sigurtà u 

difiża kienu pjuttost limitati, ma għadhomx 

adegwati biex jipprovdu s-sorveljanza 

parlamentari meħtieġa fuq qasam ta' 

politika li qed jevolvi b'mod rapidu u li 

jitlob kapaċità għal rispons rapidu; itenni 

għaldaqstant l-appell preċedenti tiegħu 

biex is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-

Difiża jsir kumitat veru u proprju u 

jingħata l-kompetenzi meħtieġa sabiex 

jikkontribwixxi għal sorveljanza 

parlamentari komprensiva tal-PSDK, 

inklużi l-PESCO, l-EDA u kwalunkwe 

azzjoni oħra tal-PSDK kif previst mit-

Trattati; jemmen li l-aġġornament minn 

sottokumitat għal kumitat għandu jkun 

konsegwenza tal-fatt li l-ġestjoni ad hoc 

tad-difiża u s-sigurtà fil-livell tal-

Kummissjoni tiġi sostitwita b'mudell aktar 

speċjalizzat li jqis il-kumplessità dejjem 

akbar tal-isforz li għandu jiġi ġestit; 

61. Jinnota, huwa u jilqa' l-progress 

ġenerali li sar fir-rigward tal-PSDK wara l-

preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-

UE, li l-istrutturi parlamentari fil-livell tal-

UE, li ġew stabbiliti fi żmien meta l-livell 

ta' ambizzjoni u l-livell ta' attività tal-UE 

fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' sigurtà u 

difiża kienu pjuttost limitati, ma għadhomx 

adegwati biex jipprovdu s-sorveljanza 

parlamentari meħtieġa fuq qasam ta' 

politika li qed jevolvi b'mod rapidu u li 

jitlob kapaċità għal rispons rapidu; itenni 

għaldaqstant l-appell preċedenti tiegħu 

biex is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-

Difiża jsir kumitat veru u proprju u 

jingħata l-kompetenzi meħtieġa sabiex 

jikkontribwixxi għal sorveljanza 

parlamentari komprensiva tal-PSDK; 

jemmen li l-aġġornament minn 

sottokumitat għal kumitat għandu jkun 

konsegwenza tal-fatt li l-ġestjoni ad hoc 

tad-difiża u s-sigurtà fil-livell tal-

Kummissjoni tiġi sostitwita b'mudell aktar 

speċjalizzat li jqis il-kumplessità dejjem 

akbar tal-isforz li għandu jiġi ġestit; 
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