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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jitlob li s-SEAE, il-Kummissjoni, 

il-Kunsill u l-Istati Membri individwali 

jaġixxu b'mod strateġiku billi jħaddmu 

approċċ integrat u billi jużaw il-mezzi 

kollha għad-dispożizzjoni tagħhom, inklużi 

l-għodod tal-kummerċ, tal-iżvilupp, tad-

diplomazija, dawk ċivili u militari tal-

Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(PSDK), kif ukoll il-komunikazzjoni 

strateġika u d-diplomazija pubblika biex 

isaħħu l-influwenza ġeopolitika u l-

immaġni ġenerali tal-UE fid-dinja u 

jipproteġu l-interessi tagħha, inkluż billi 

jqawwu s-sovranità ekonomika u l-

awtonomija strateġika tal-UE; jirrileva r-

rwol komplementari li jista' jkollhom f'dan 

il-proċess id-diplomazija ambjentali, 

kulturali, akkademika u forom oħra ta' 

diplomazija "alternattiva"; 

8. Jitlob li s-SEAE, il-Kummissjoni, 

il-Kunsill u l-Istati Membri individwali 

jaġixxu b'mod strateġiku billi jħaddmu 

approċċ integrat u billi jużaw il-mezzi 

kollha għad-dispożizzjoni tagħhom, inklużi 

l-għodod tal-kummerċ, tal-iżvilupp, tad-

diplomazija, dawk ċivili u militari tal-

Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(PSDK), kif ukoll il-komunikazzjoni 

strateġika u d-diplomazija pubblika biex 

isaħħu l-kontribut tal-UE għas-sigurtà, l-

istabbiltà u l-paċi internazzjonali; jirrileva 

r-rwol komplementari li jista' jkollhom 

f'dan il-proċess id-diplomazija ambjentali, 

kulturali, akkademika u forom oħra ta' 

diplomazija "alternattiva"; 
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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, bil-PSDK, l-Unjoni 

potenzjalment għandha wkoll strument 

militari effikaċi għad-dispożizzjoni tagħha 

u għandha l-possibbiltà li tagħti kontribut 

sinifikanti għas-sigurtà u l-istabbiltà 

internazzjonali; jissottolinja l-importanza 

kbira li jiġu żviluppati strateġiji politiċi u 

komprensivi għall-kunflitti armati li 

għaddejjin bħalissa; jemmen li, 

f'konformità mat-Trattat u mal-kunċetti u 

l-istrateġiji rilevanti tal-Unjoni, il-PSDK 

militari tista' tintuża biss bħala parti minn 

strateġija politika usa' rigward kunflitt; 

jissottolinja l-ħtieġa li l-PSDK militari 

tissaħħaħ b'mod sinifikanti billi jintemmu 

l-istrutturi ad hoc u billi l-kooperazzjoni 

bejn il-forzi armati tal-Istati Membri ssir 

permanenti fejn din tkun meħtieġa biex 

jitwettqu l-kompiti militari kif deskritti fit-

Trattat; jitlob ukoll li l-akkomunament u 

l-kondiviżjoni jsiru r-regola aktar milli l-

eċċezzjoni meta ssir ħidma fuq it-titjib tal-

kapaċitajiet militari; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 24a. Jemmen li r-reazzjoni politika 

preferuta tal-Unjoni għal riskji, kunflitti u 

theddid emerġenti għandha tibqa' ċivili; 

jiddeplora bil-qawwa t-tnaqqis sinifikanti 

ta' żewġ terzi fil-fondi disponibbli għall-

prevenzjoni tal-kunflitti ċivili u għall-

konsolidazzjoni tal-paċi għall-QFP 2021-

2027 meta mqabbel mal-perspettiva 

finanzjarja kurrenti; iħeġġeġ lis-SEAE u 

lill-Kummissjoni jirrevedu din il-

pożizzjoni u jirduppjaw l-investiment fil-

prevenzjoni ta' kunflitti ċivili għall-QFP li 

jmiss; jappella wkoll għat-tisħiħ 

sinifikanti tal-PSDK ċivili f'termini 

operattivi; ifakkar li, skont it-Trattat, il-

kompitu tal-PSDK ċivili huwa li 

tiġġestixxi l-kriżijiet u tistabbilizza l-

istituzzjonijiet f'pajjiżi fraġli wara l-

kunflitt, u mhux biex tiġġestixxi l-

migrazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jilqa' ż-żieda fil-kooperazzjoni fil-

qasam tad-difiża bejn l-Istati Membri tal-

UE u l-azzjonijiet li ttieħdu biex tiżdied l-

awtonomija militari tal-UE, jiġifieri l-

ħolqien ta' ċentru ta' kmand uniku 

Ewropew fi Brussell għall-missjonijiet ta' 

taħriġ militari tal-UE, u t-tneħħija tal-

ostakli għall-iskjerament tal-Gruppi tattiċi 

tal-UE; jemmen li l-ħolqien tal-

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) għall-proġetti fil-qasam tad-

difiża u r-Rieżami Annwali Koordinat 

dwar id-Difiża (CARD) se jgħinu lill-Istati 

Membri jintensifikaw il-kooperazzjoni fil-

qasam tad-difiża u jonfqu l-baġits tagħhom 

iddedikati għad-difiża b'mod aktar effikaċi; 

jilqa' l-proposta tal-VP/RGħ għal Faċilità 

Ewropea għall-Paċi u l-qafas il-ġdid għal 

missjonijiet ċivili tal-PSDK, kif ukoll l-

impenn lejn progress fil-mobilità militari 

sabiex isiru passi 'l quddiem fl-

awtonomija strateġika Ewropea, fosthom 

permezz tal-Inizjattiva Ewropea ta' 

Intervent; iqis li l-iżvilupp ta' industrija 

tad-difiża b'saħħitha jsaħħaħ l-

indipendenza teknoloġika tal-UE, fosthom 

permezz tal-promozzjoni ta' suq uniku 

għall-prodotti taċ-ċibersigurtà, li għaliha 

jeħtieġ li jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-UE; 

25. Jilqa' ż-żieda fil-kooperazzjoni fil-

qasam tad-difiża bejn l-Istati Membri tal-

UE u l-azzjonijiet li ttieħdu biex tissaħħaħ 

il-PSDK, jiġifieri l-ħolqien ta' ċentru ta' 

kmand uniku Ewropew fi Brussell għall-

missjonijiet ta' taħriġ militari tal-UE, u t-

tneħħija tal-ostakli għall-iskjerament tal-

Gruppi tattiċi tal-UE; jemmen li l-ħolqien 

tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) għall-proġetti fil-qasam tad-

difiża u r-Rieżami Annwali Koordinat 

dwar id-Difiża (CARD) se jgħinu lill-Istati 

Membri jintensifikaw il-kooperazzjoni fil-

qasam tad-difiża u jonfqu l-baġits tagħhom 

iddedikati għad-difiża b'mod aktar effikaċi; 

jilqa' l-proposta tal-VP/RGħ għal Faċilità 

Ewropea għall-Paċi u l-qafas il-ġdid għal 

Patt dwar id-dimensjoni ċivili tal-PSDK; 

iqis li l-iżvilupp ta' kooperazzjoni effiċjenti 

fi ħdan l-industrija tad-difiża Ewropea 

għandu l-potenzjal li jsaħħaħ u jiġġenera 

l-kapaċitajiet meħtieġa għal 

operazzjonijiet militari tal-PSDK, inklużi 

prodotti taċ-ċibersigurtà; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jemmen li l-kapaċità ta' dispaċċ tal-

esperti ċivili u tal-forzi militari lejn 

kunflitti madwar id-dinja bil-għan li jiġu 

promossi l-paċi u l-istabbiltà hija 

prekundizzjoni essenzjali biex ikun hemm 

setgħa politika kredibbli li kapaċi toħloq 

struttura ta' prevenzjoni tal-kunflitti armati, 

issaħħaħ il-ftehimiet ta' paċi u tistabbilizza 

s-sitwazzjonijiet li jinħolqu wara kunflitt; 

jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri 

jiżviluppaw biżżejjed kapaċitajiet ċivili u 

militari, li jkopru l-ispettru sħiħ tal-

kapaċitajiet fuq l-art, fl-ajru, fl-ispazju, fuq 

il-baħar u fid-dimensjoni ċibernetika, u 

biex jaħdmu lejn strument legalment 

vinkolanti dwar sistemi tal-armi 

kompletament awtonomi sabiex jiġu difiżi 

l-objettivi tat-Trattat; jisħaq fuq l-

importanza tal-kooperazzjoni li għaddejja 

bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO, kif 

enfasizzat fl-Istrateġija Globali tal-UE u d-

dikjarazzjoni konġunta UE-NATO; jisħaq 

fuq il-punt li l-iżvilupp ulterjuri tal-unjoni 

tad-difiża għandu jikkomplementa l-

objettivi tar-relazzjonijiet esterni tal-UE; 

26. Jemmen li l-kapaċità ta' dispaċċ tal-

esperti ċivili u tal-forzi militari lejn 

kunflitti madwar id-dinja bil-għan li jiġu 

promossi l-paċi u l-istabbiltà hija 

prekundizzjoni essenzjali biex ikun hemm 

setgħa politika kredibbli li kapaċi toħloq 

struttura ta' prevenzjoni tal-kunflitti armati, 

issaħħaħ il-ftehimiet ta' paċi u tistabbilizza 

s-sitwazzjonijiet li jinħolqu wara kunflitt; 

jistieden lis-SEAE u lill-Istati Membri 

jiżviluppaw biżżejjed kapaċitajiet ċivili u 

militari, li jkopru l-ispettru sħiħ tal-

kapaċitajiet fuq l-art, fl-ajru, fl-ispazju, fuq 

il-baħar u fid-dimensjoni ċibernetika, u 

biex jaħdmu lejn strument legalment 

vinkolanti li jipprojbixxi sistemi tal-armi 

kompletament awtonomi sabiex jiġu difiżi 

l-objettivi tat-Trattat; jisħaq fuq l-

importanza tal-kooperazzjoni li għaddejja 

bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO, kif 

enfasizzat fl-Istrateġija Globali tal-UE u d-

dikjarazzjoni konġunta UE-NATO; jisħaq 

fuq il-punt li l-iżvilupp ulterjuri tal-unjoni 

tad-difiża għandu jikkomplementa l-

objettivi tar-relazzjonijiet esterni tal-UE; 

Or. en 

 

 


