
AD\1193202MT.docx PE643.103v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

2019/2135(INI)

27.11.2019

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport 
annwali 2018
(2019/2135(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Esteban González Pons



PE643.103v02-00 2/9 AD\1193202MT.docx

MT

PA_NonLeg



AD\1193202MT.docx 3/9 PE643.103v02-00

MT

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. Jenfasizza li fl-ambjent tas-sigurtà globali attwali, fejn xi nazzjonijiet qed jieħdu pass 
lura mill-multilateraliżmu, parti integrali mill-awtonomija strateġika tal-UE għandha 
tkun il-kapaċità indipendenti li tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha stess kontra 
għadd dejjem jikber ta' theddidiet, inklużi kunflitti armati fil-viċinanzi tagħha, attakki 
ċibernetiċi u kampanji ta' diżinformazzjoni, flimkien mal-promozzjoni attiva tal-paċi, l-
istabbiltà, id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-viċinat tagħha u lil hinn kif ukoll 
il-promozzjoni tal-valuri tagħha;

2. Jenfasizza li, filwaqt li jiġu rispettati t-tradizzjonijiet tan-newtralità militari f'għadd ta' 
Stati Membri, huwa kruċjali li jiġi żgurat l-appoġġ taċ-ċittadini tal-UE biex tintrifed l-
ambizzjoni politika tal-politika ta' difiża tal-UE; jissottolinja l-fatt li, skont l-aħħar 
stħarriġ tal-opinjoni pubblika, tliet kwarti taċ-ċittadini tal-UE huma favur li jkun hemm 
aktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, u b'hekk 
jappoġġaw politika ta' difiża u sigurtà komuni għall-Istati Membri, proporzjon li, mill-
2004 'il hawn baqa' ogħla minn 70 %;

3. Jikkonstata li l-Unjoni damet biex aġixxiet u biex adattat ruħha – politikament, 
diplomatikament u militarment – għall-kriżijiet il-ġodda u għal dan il-kuntest 
internazzjonali ġdid; iqis li, fil-qasam speċifiku tad-difiża, in-nuqqas ta' volontà politika 
biex jiġu implimentati bis-sħiħ kemm jista' jkun id-dispożizzjonijiet robusti previsti fit-
trattati Ewropej u d-diversi strumenti ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri dgħajfu l-
kapaċità tal-Unjoni li twettaq rwol deċiżiv fil-kriżijiet esterni;

4. Jitlob li jittieħdu passi progressivi lejn politika ta' difiża komuni (l-Artikolu 42(2) tat-
TUE) u, eventwalment, difiża komuni, filwaqt li jissaħħu wkoll l-approċċi ta' 
prevenzjoni u riżoluzzjoni tal-kunflitti, inkluż permezz ta' żieda fir-riżorsi finanzjarji, 
amministrattivi u umani ddedikati għall-medjazzjoni, id-djalogu, ir-rikonċiljazzjoni, il-
bini tal-paċi u r-reazzjonijiet immedjati għall-kriżijiet;

5. Jistieden, għalhekk, lill-Kunsill Ewropew jadotta impenn deċiżiv għall-iżvilupp fit-tul 
tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża bi pjan direzzjonali ċar; iħeġġeġ ukoll lill-Kunsill 
Ewropew jitlaq l-unanimità u jmur għal votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fl-oqsma 
tal-PESK u tal-PSDK fejn jippermetti t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inkluż fejn 
jidħlu deċiżjonijiet dwar missjonijiet ċivili tal-PSDK; jirrikonoxxi, ukoll, li l-ebda pajjiż 
ma hu kapaċi jaffronta waħdu l-isfidi ta' sigurtà fil-kontinent Ewropew u fl-ambjent 
immedjat tiegħu;

6. Jilqa' l-implimentazzjoni tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), prevista 
fl-Artikoli 42(6) u 46 tat-TUE, bħala l-ewwel pass importanti f'din id-direzzjoni u lejn 
kooperazzjoni msaħħa fl-oqsma tas-sigurtà u tad-difiża fost l-Istati Membri; jenfasizza 
li l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jinvolvu lill-Kummissjoni fil-proċedimenti 
tal-proġetti relatati mal-PESCO b'konformità mar-regoli ta' governanza interni;
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7. Jilqa' l-linji gwida politiċi tal-President-elett tal-Kummissjoni von der Leyen, li huma 
mfassla madwar dimensjoni "ġeopolitika" u jisħqu fuq il-ħtieġa li jittieħdu aktar passi 
kuraġġużi fil-ħames snin li ġejjin lejn Unjoni Ewropea tad-Difiża ġenwina; jilqa', barra 
minn hekk, impenji ulterjuri biex titwettaq it-talba li ilu jagħmel il-Parlament li tingħata 
prominenza istituzzjonali akbar lid-difiża, permezz tal-ħolqien propost ta' Direttorat 
Ġenerali ddedikat għal dak il-għan;

8. Jilqa' l-fatt li għadd ta' Stati Membri reċentement talbu li jiġi stabbilit Kunsill tas-
Sigurtà tal-UE bil-għan li jiġu kkoordinati l-politiki ta' difiża tal-Istati Membri, b'mod 
partikolari fir-rigward taċ-ċibersigurtà u l-antiterroriżmu, u tiġi żviluppata b'mod 
konġunt l-istrateġija tad-difiża tal-UE; jemmen, b'mod partikolari, li d-dimensjoni 
istituzzjonali ta' dan il-kunċett jeħtieġ li tiġi definita aktar u li jeħtieġ li ssir valutazzjoni 
rilevanti tal-valur miżjud tagħha;

9. Iqis li Ktieb Abjad tal-UE dwar is-sigurtà u d-difiża jkun għodda strateġika essenzjali 
biex tissaħħaħ il-governanza tal-politika ta' difiża tal-UE, u li, hu u jiddefinixxi b'mod 
progressiv l-Unjoni Ewropea tad-Difiża, ikun jiddisponi għall-ippjanar fit-tul strateġiku 
u jippermetti s-sinkronizzazzjoni gradwali taċ-ċikli tad-difiża fl-Istati Membri kollha; 
jistieden lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) joħolqu tali għodda, 
bil-ħsieb li jinkluduha, inter alia, fl-ippjanar għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), u 
bl-objettiv ulterjuri li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-Pjan ta' Implimentazzjoni tal-
Istrateġija Globali dwar is-Sigurtà u d-Difiża tal-UE, ir-Rieżami Annwali Koordinat 
dwar id-Difiża (CARD) u l-PESCO;

10. Jissottolinja li l-Ktieb l-Abjad tal-UE għandu jiddeskrivi wkoll ix-xenarji li jista' jkun li 
jseħħu għal operazzjonijiet militari futuri possibbli u jindirizza l-kwistjoni ta' kif u taħt 
liema ċirkostanzi hemm raġunijiet adegwati u leġittimi biex jiġu mobilizzati l-
missjonijiet tal-PSDK biex jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' kriżi, kriżijiet umanitarji u 
kunflitti;

11. Huwa tal-fehma li l-għodda tal-CARD għandha tiġi riformata biex tiddisponi għal 
eżerċizzju aktar strateġiku b'konformità mal-Istrateġija Globali aġġornata tal-UE; 
jenfasizza li l-iżvilupp ulterjuri tal-awtonomija strateġika tal-UE ankrata fil-PESCO ser 
ikollu bżonn diskussjoni dwar l-iskala tal-proġetti li qed jiġu żviluppati bl-appoġġ 
tagħha; jenfasizza li hija meħtieġa kjarifika tal-interazzjoni tad-diversi inizjattivi 
meħuda mill-Istati Membri bil-PESCO, b'mod partikolari, fir-rigward ta' proġetti bħall-
Forza ta' Intervent Ewropea, in-Nazzjon Qafas, il-Forza Konġunta tal-Mobilizzazzjoni 
jew il-Eurocorps, peress li dawn jiddependu minn livelli differenti ta' kooperazzjoni 
istituzzjonali;

12. Jisħaq fuq il-punt li integrazzjoni profonda fis-sigurtà u d-difiża għandha tfisser ukoll 
aktar skrutinju demokratiku permezz tal-kontroll parlamentari; itenni l-ħtieġa, 
għaldaqstant, li r-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam jissaħħaħ, jiġifieri billi jiġi 
stabbilit Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża bi status sħiħ, li għandu jiġi kkomplementat 
b'laqgħat interparlamentari konġunti bejn rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali u 
Membri tal-Parlament Ewropew; jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri jimpenjaw 
ruħhom u jinvolvu lill-parlament nazzjonali tagħhom fid-deċiżjonijiet meħuda fil-qasam 



AD\1193202MT.docx 5/9 PE643.103v02-00

MT

tal-PSDK;

13. Ifakkar fl-eżistenza tal-Artikolu 44 tat-TUE, li jagħmel dispożizzjonijiet addizzjonali ta' 
flessibbiltà u jintroduċi l-possibbiltà li l-implimentazzjoni tal-kompiti tal-ġestjoni tal-
kriżijiet tiġi fdata lil grupp ta' Stati Membri, li jwettqu dawn il-kompiti f'isem l-UE u 
taħt il-kontroll politiku u l-gwida strateġika tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) u 
tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna;

14. Itenni l-ħtieġa li jitneħħew l-ostakoli għall-mobilizzazzjoni tal-Gruppi Tattiċi tal-UE, u 
jqis li r-rekwiżit tal-unanimità fil-Kunsill jimmina lill-istess għan ta' dawn il-gruppi – li 
jaġixxu bħala kapaċità ta' reazzjoni rapida militari li twieġeb għall-kriżijiet u l-kunflitti 
emerġenti fid-dinja kollha; jemmen li hemm bżonn li dawn il-gruppi jiġu ttrasformati 
f'unitajiet multinazzjonali permanenti, u jitlob li l-istrutturi militari Ewropej eżistenti 
jiġu integrati fil-qafas istituzzjonali tal-UE;

15. Jisħaq fuq il-punt li l-Konferenza li ġejja dwar il-Futur tal-Ewropa għandha tinkludi 
riflessjonijiet fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża u, b'mod partikolari, il-ħtieġa li 
tiġi stabbilita forza ta' intervent Ewropea mogħnija b'kapaċitajiet ta' difiża effettivi 
biżżejjed biex twettaq attivitajiet ta' żamma tal-paċi u ta' prevenzjoni tal-kunflitti u biex 
issaħħaħ is-sigurtà internazzjonali skont il-Karta tan-NU u l-kompiti spjegati fl-
Artikolu 43(1) tat-TUE;

16. Iwissi dwar il-multipliċità ta' atturi istituzzjonali u trikkib fl-ambjent tad-difiża tal-UE; 
jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha jħaddnu riflessjoni dwar kif dan l-ambjent jista' 
jittejjeb sabiex ikun jista' jinftiehem aħjar miċ-ċittadini, ikun aktar loġiku u koerenti 
mil-lat istituzzjonali u aktar effettiv f'dak li jwettaq;

17. Iħeġġeġ lill-Kunsill, fid-dawl tal-prospettiva tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, jadotta 
arranġamenti urġenti dwar il-parteċipazzjoni ta' partijiet terzi fil-PESCO;

18. Jafferma mill-ġdid l-impenn tal-Unjoni lin-NATO, li tibqa' pilastru ewlieni tas-sigurtà 
komuni tagħna; jinnota, madankollu, li kooperazzjoni mill-qrib bejn l-UE u l-eqreb 
alleati tagħha m'għandhiex timpedixxi l-ħolqien tal-Unjoni Ewropea tad-Difiża;

19. Jemmen li industrija tad-difiża kompetittiva hija kruċjali għall-Ewropa; iwissi li, 
minkejja l-isforzi li saru f'dawn l-aħħar snin, bħal fil-każ tal-Programm Ewropew għall-
Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP) u l-Fond Ewropew għad-Difiża (FEŻ), ir-
regolamenti nazzjonali differenti, il-proċeduri ta' liċenzjar u l-listi ta' kontroll tal-
esportazzjoni, kif ukoll in-nuqqas ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni, għadhom l-ostakli 
ewlenin għall-bini ta' industrija Ewropea tad-difiża reali u effettiva;

20. Jenfasizza l-appoġġ tiegħu għall-ħolqien ta' kapaċità ta' intelligence awtonoma tal-UE, 
li għandha ssaħħaħ l-isforzi komuni fil-qasam tas-sigurtà u tiżgura l-interoperabbiltà 
fost is-servizzi tal-intelligence nazzjonali; 

21. Jappella għal riflessjoni dwar ir-rwol li l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandu jkollha 
fid-definizzjoni progressiva ta' politika ta' difiża komuni tal-UE;

22. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża tissaħħaħ billi tingħata r-riżorsi u 
s-sostenn politiku meħtieġa, sabiex b'hekk tkun tista' twettaq rwol ta' gwida u ta' 
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koordinazzjoni fil-PSDK tal-UE, inkluż fl-iżvilupp tal-kapaċità, fir-riċerka u fl-akkwist; 
itenni l-fehma tiegħu li dan isir l-aħjar permezz ta' finanzjament tal-persunal u tal-kost 
operazzjonali tal-Aġenzija mill-baġit tal-Unjoni;

23. Jinnota li l-klawżola ta' assistenza reċiproka (l-Artikolu 42(7) tat-TUE) tiffoka fuq l-
obbligi tal-Istati Membri (u mhux tal-UE nnifisha), filwaqt li l-klawżola ta' solidarjetà 
(l-Artikolu 222 tat-TFUE) tiddisponi li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jaġixxu b'mod 
konġunt, iżda ż-żewġ klawżoli jintroduċu impenji vinkolanti fost l-Istati Membri u t-
tnejn li huma jipprevedu raġunijiet biex isir "kull mezz disponibbli" meta hekk ikun 
mitlub; iqis, għalhekk, li huwa għalkollox validu li jingħataw aktar kjarifiki dwar kif iż-
żewġ klawżoli jiġu attivati u implimentati u kif għandhom x'jaqsmu waħda mal-oħra, 
b'mod partikolari meta l-oriġini tat-theddid ma tkunx ċara;

24. Itenni li l-Artikolu 42(7) tat-TUE jistabbilixxi klawżola ta' assistenza reċiproka fil-
kuntest tas-sigurtà kollettiva; jissottolinja li l-Artikolu 42(7) tat-TUE, li ġie invokat 
darba biss s'issa, jista' jikkostitwixxi katalist għall-iżvilupp ulterjuri tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża tal-UE, ħaġa li twassal għal impenji aktar b'saħħithom mill-Istati 
Membri kollha; jiddeplora l-fatt li l-kundizzjonijiet għall-attivazzjoni ta' dak l-artikolu u 
l-modalitajiet għall-għoti tal-assistenza meħtieġa qatt ma ġew iddefiniti b'mod ċar; jitlob 
li ssir analiżi tal-implimentazzjoni tal-klawżola ta' assistenza reċiproka u li jitħejjew 
linji gwida ulterjuri dwar l-implimentazzjoni futura tagħha;

25. Jenfasizza li l-klawżola ta' solidarjetà (l-Artikolu 222 tat-TFUE) tagħti wkoll lill-Unjoni 
u lill-Istati Membri l-possibbiltà li jipprovdu assistenza lil Stat Membru li jkun l-oġġett 
ta' attakk terroristiku jew li jkun vittma ta' diżastru naturali jew ikkaġunat mill-bniedem; 
ifakkar li l-Istrateġija taċ-Ċibersigurtà tal-2013 tal-Unjoni Ewropea tiddikjara li 
"inċident jew attakk ċibernetiku partikolarment serju jista' jikkostitwixxi raġuni 
suffiċjenti biex Stat Membru jinvoka l-Klawżola ta' Solidarjetà tal-UE", jiġifieri l-
Artikolu 222 tat-TFUE; ifakkar ukoll li d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/415/UE tal-
24 ta' Ġunju 2014 dwar l-arranġamenti għall-implimentazzjoni mill-Unjoni tal-klawżola 
ta' solidarjetà1 tistabbilixxi li l-klawżola ta' solidarjetà titlob li l-Unjoni timmobilizza l-
istrumenti kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha, inklużi l-istrutturi żviluppati fil-
qafas tal-PSDK; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw l-attivazzjoni tal-klawżola ta' 
solidarjetà fil-futur.

1 ĠU L 192, 1.7.2014, p. 53
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