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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-ħolqien tal-Inizjattiva ta' Intervent Ewropea (EII), l-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) u r-rinfurzar tal-Fond Ewropew għad-
Difiża (EDF) bħala passi importanti lejn it-tisħiħ tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni, 
f'kooperazzjoni mill-qrib u b'komplementarjetà sħiħa man-NATO; jinnota favorevolment 
il-ħolqien tal-EII bħala risposta rapida għall-kriżijiet li jistgħu jheddu s-sigurtà tal-Ewropa 
u, fl-istess ħin, jirrimarka li dan m'għandux jimpedixxi l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea tad-
Difiża, minkejja li din ma tidħolx fil-qafas legali tal-UE;

2. Jinnota li, dan l-aħħar, diversi Stati Membri talbu li jinħoloq Kunsill tas-Sigurtà tal-UE, u 
jemmen li dan il-kunċett jeħtieġ jiġi definit f'aktar dettall qabel ma tkun tista' ssir 
valutazzjoni tal-valur miżjud li jista' jkollu;

3 Jappella biex il-Gruppi Tattiċi tal-UE jiġu żviluppati bis-sħiħ u jesprimi l-fehma tiegħu li 
l-ħtieġa ta' unanimità fil-Kunsill tikkontradixxi l-iskop li nħolqu għalih, jiġifieri li jservu 
bħala kapaċità ta' reazzjoni rapida militari li tirrispondi għall-kriżijiet u l-kunflitti 
emerġenti madwar id-dinja;

4 Jenfasizza l-ħtieġa li l-kapaċitajiet awtonomi tal-UE fil-qasam tal-intelligence jissaħħu 
aktar, partikolarment bit-tisħiħ taċ-Ċentru tal-Intelligence u tas-Sitwazzjonijiet tal-UE 
(EU INTCEN); japprova, barra minn hekk, il-ħolqien ta' unità tal-intelligence Ewropea 
effiċjenti li tippermetti l-kooperazzjoni fil-qasam tal-intelligence – partikolarment fir-
rigward ta' strateġija komuni għall-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu –
u tiżgura awtomatikament l-aċċessibbiltà u l-interoperabbiltà tad-data fost is-servizzi tal-
intelligence u mal-pulizija, b'attenzjoni sħiħa għall-obbligi tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-protezzjoni tad-data;

5 Jilqa' l-inawgurazzjoni ta' kwartieri ġenerali operattivi permanenti u ż-żieda fil-baġit tal-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA);

6. Itenni l-appell tiegħu biex jinħoloq format ta' laqgħat għall-ministri tad-difiża fil-Kunsill 
preseduti mill-Viċi President/Rappreżentant Għoli; jirrikonoxxi li aktar integrazzjoni 
Ewropea għandha tfisser ukoll aktar skrutinju demokratiku permezz tal-kontroll 
parlamentari; jissottolinja l-ħtieġa, għaldaqstant, li jissaħħaħ ir-rwol tal-Parlament f'dan il-
qasam, permezz ta' kumitat sħiħ responsabbli mis-sigurtà u d-difiża u laqgħat 
interparlamentari konġunti bejn rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali u Membri tal-
Parlament Ewropew;

7 Jenfasizza li kwalunkwe Konvenzjoni jew Konferenza Intergovernattiva futura inkarigata 
mit-tħejjija ta' xi bidla fit-Trattati tal-UE għandha tikkunsidra l-possibbiltà li titwaqqaf 
forza Ewropea li jkollha l-kapaċitajiet difensivi effettivi biex tintervjeni fiż-żamma tal-
paċi, fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fit-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali skont il-Karta tan-
Nazzjonijiet Uniti u f'konformità mal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 43(1) tat-TUE; 

8. Jirrimarka li kemm id-dimensjoni interna kif ukoll id-dimensjoni esterna tal-Politika ta' 
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Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) tal-Unjoni jistgħu jibbenefikaw mill-iżvilupp ta' suq 
uniku tad-difiża; 

9. Jemmen li dan is-suq huwa parti integrali mill-politika ta' sigurtà tal-UE u jimplika linji 
gwida ċari għall-esportazzjoni ta' armi u tagħmir militari żviluppati bl-appoġġ tal-baġit 
tal-UE;

10. Jinnota li, lil hinn mill-qafas tal-PSDK, il-ħolqien ta' korp tal-protezzjoni ċivili awtentiku 
fil-livell tal-UE u l-ħtiġijiet tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (EBCG) jistgħu 
jiffavorixxu l-iżvilupp ta' suq bħal dan sabiex jittieħed vantaġġ mis-sinerġiji, jinħolqu 
ekonomiji ta' skala u titnaqqas il-kapaċità eċċessiva;

11. Jissottolinja li f'ambjent ta' sigurtà globali li qed jevolvi, l-Unjoni Ewropea għandha tkun 
kapaċi tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha b'mod awtonomu, jiġifieri billi tiżgura 
biżżejjed riżorsi għad-difiża min-naħa tal-Istati Membri; jinnota, madankollu, li 
kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-eqreb alleati tagħha – bħar-Renju Unit 
u l-Istati Uniti – tibqa' tal-akbar importanza, għalkemm jenfasizza li l-konsegwenzi 
istituzzjonali rilevanti ta' dik il-kooperazzjoni m'għandhomx jiġu injorati.
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