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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jemmen li, minkejja l-importanza 

tagħhom, is-setgħa ta' persważjoni u l-bini 

tal-istituzzjonijiet biss ma jistgħux ikunu 

biżżejjed biex tiġi eżerċitata influwenza 

f'dinja li fiha l-politika tal-forza u s-setgħa 

ta' koerċizzjoni huma dejjem aktar 

sinifikanti; jemmen li l-effikaċja tal-

politika barranija tal-UE fl-aħħar mill-

aħħar se tiddependi, fil-parti l-kbira tagħha, 

minn taħlita effikaċi ta' għodod ta' setgħa 

ta' koerċizzjoni u setgħa ta' persważjoni, 

inklużi d-djalogu miftuħ, mill-kapaċità 

tagħha li tkun ta' eżempju u mir-riżorsi u l-

kapaċitajiet li jservuha ta' appoġġ, inklużi 

riżorsi finanzjarji adegwati, 

multilateraliżmu effikaċi, taħlita ta' setgħa 

ta' persważjoni u setgħa ta' koerċizzjoni 

kredibbli, l-akkomunament tal-

kapaċitajiet militari, u rieda tal-Istati 

Membri li f'dan il-kuntest iċedu t-teħid tad-

deċiżjonijiet kif ukoll li jaħdmu man-

NATO u pajjiżi oħra li jaħsbuha bl-istess 

mod; 

24. Jemmen li, minkejja l-importanza 

tagħhom, is-setgħa ta' persważjoni u l-bini 

tal-istituzzjonijiet biss ma jistgħux ikunu 

biżżejjed biex tiġi eżerċitata influwenza 

f'dinja li fiha l-politika tal-forza u s-setgħa 

ta' koerċizzjoni huma dejjem aktar 

sinifikanti; jemmen li l-effikaċja tal-

politika barranija tal-UE fl-aħħar mill-

aħħar se tiddependi, fil-parti l-kbira tagħha, 

minn taħlita effikaċi ta' għodod ta' setgħa 

ta' koerċizzjoni u setgħa ta' persważjoni, 

inklużi d-djalogu miftuħ, mill-kapaċità 

tagħha li tkun ta' eżempju mingħajr il-

burokrazija enormi tas-SEAE, 

multilateraliżmu effikaċi, taħlita ta' setgħa 

ta' persważjoni u setgħa ta' koerċizzjoni 

kredibbli u rieda tal-Istati Membri li f'dan 

il-kuntest jikkoordinaw it-teħid tad-

deċiżjonijiet kif ukoll li jaħdmu man-

NATO u pajjiżi oħra li jaħsbuha bl-istess 

mod; 
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27. Jisħaq fuq il-punt li l-iżvilupp ta' 

formati ġodda, bħall-Kunsill tas-Sigurtà 

tal-UE, kif rakkomandat mill-Kanċillier 

Merkel u l-President Macron, u modi 

ġodda ta' koordinament aktar mill-qrib fl-

UE u mal-awtoritajiet internazzjonali, jista' 

potenzjalment jiffaċilita proċess ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet aktar effikaċi għall-PESK; 

huwa tal-fehma li, flimkien mal-ħolqien ta' 

dawn l-istrutturi, għandhom jiġu żviluppati 

mekkaniżmi li jiżguraw l-iskrutinju 

demokratiku tagħhom; 

27. Jisħaq fuq il-punt li l-iżvilupp ta' 

formati ġodda, bħall-Kunsill tas-Sigurtà 

tal-UE u modi ġodda ta' koordinament 

aktar mill-qrib fl-UE u mal-awtoritajiet 

internazzjonali, jista' potenzjalment 

jiffaċilita proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet 

aktar effikaċi għall-PESK; huwa tal-fehma 

li, flimkien mal-ħolqien ta' dawn l-

istrutturi, għandhom jiġu żviluppati 

mekkaniżmi li jiżguraw l-iskrutinju 

demokratiku tagħhom, b'deċiżjonijiet 

meħuda mill-Istati Membri skont ir-

regola tal-unanimità u bil-kunsens tal-

parlamenti nazzjonali; 
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28. Isostni dibattitu fl-UE dwar 

formati ġodda, inkluża l-proposta li 

għamel il-President tal-Kummissjoni 

Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat 

tal-Unjoni tat-12 ta' Settembru 2018 biex 

jiġi adottat il-vot b'maġġoranza 

kwalifikata (VMK) f'setturi speċifiċi tal-

PESK meta t-Trattati attwalment 

jirrikjedu l-unanimità, b'mod partikolari 

fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, 

fis-sanzjonijiet u fil-missjonijiet ċivili; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jeżaminaw 

modi li bihom jistgħu jaġixxu b'mod aktar 

effikaċi fil-kuntest tal-PESK u tal-PSDK; 

jemmen li l-użu tal-VMK ikun jippermetti 

lill-UE taġixxi b'aktar riżolutezza, ħeffa u 

effikaċja; jistieden lill-Kunsill Ewropew 

jadotta din l-inizjattiva billi jirrikorri 

għall-klawsola "passerelle" 

(Artikolu 31(3) tat-TUE); iħeġġeġ lill-

Kunsill Ewropew jikkunsidra li jestendi l-

votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata 

f'oqsma oħra tal-PESK bħala parti minn 

dibattitu usa' dwar l-użu tal-votazzjoni 

b'maġġoranza għall-politiki tal-UE; 

jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinstabu 

soluzzjonijiet kreattivi għal kooperazzjoni 

futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju 

Unit fil-qasam tal-PESK u l-PSDK, 

filwaqt li jitqiesu l-prinċipji stipulati fir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 

dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn 

imħassar 
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