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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 

25. Jirrifjuta, bil-qawwa, iż-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 ta' 

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 jkomplu 

jimmilitarizzaw lill-Unjoni u jkunu jfissru 

t-twaqqif de facto tal-Unjoni Ewropea tad-

Difiża; iwissi, f'dan ir-rigward, li, bil-

PESCO, ir-regola eżistenti ta' unanimità 

fil-Kunsill fir-rigward ta' deċiżjonijiet 

dwar il-PESK u l-PSDK se tkun 

annullata; ifakkar li, skont l-

Artikolu 41(2) tat-TUE, l-ispejjeż li 

jirriżultaw minn azzjonijiet li jkollhom 

implikazzjonijiet militari jew ta' difiża 

m'għandhomx jitħallsu mill-baġit tal-

Unjoni; jirrifjuta l-proposta tal-VP/RGħ 

għal Faċilità Ewropea għall-Paċi, li se 

tkopri l-ispejjeż kollha tal-operazzjonijiet 

militari tal-UE inklużi l-mobilizzazzjoni, 
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jeħtieġ li jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-UE; it-tagħmir u t-trasferiment ta' armi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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, 

28. Jirrifjuta, b'mod deċiż, il-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; jenfasizza li l-użu tal-

VMK ikun pass ieħor lejn "nukleu 

Ewropew" politiku u, flimkien mal-

PESCO, militari; jikkritika wkoll il-fatt li, 

fl-istess ħin, ma ġiet prevista l-ebda 

estensjoni tas-setgħat ta' skrutinju u 

kontroll tal-Parlament Ewropew; 
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filwaqt li jitqiesu l-prinċipji stipulati fir-

riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 

dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn 

l-UE u r-Renju Unit; 

Or. en 

 

 


