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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali
(2019/2136(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-politika 
estera u ta' sigurtà komuni,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 21 u 36 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar ir-
responsabbiltà politika1,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea tal-2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tas-7 ta' Ġunju 2017 
dwar Approċċ Strateġiku għar-Reżiljenza fl-azzjoni esterna tal-UE (JOIN(2017)0021),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2019),

A. billi l-Parlament għandu d-dmir u r-responsabbiltà li jeżerċita l-kontroll demokratiku 
tiegħu tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża 
komuni (PSDK) u għandu jkollu l-mezzi biex jissodisfa dan ir-rwol;

B. billi l-azzjoni esterna tal-UE għandha impatt dirett fuq il-benesseri taċ-ċittadini tagħha u 
għandha l-għan li tiżgura s-sigurtà u l-istabbiltà filwaqt li tissalvagwardja l-valuri 
Ewropej tal-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem;

C. billi l-ħtieġa għal Ewropa aktar b'saħħitha u magħquda f'dawk li huma r-relazzjonijiet 
esterni, hija aktar urġenti minn qabel;

D. billi l-pedamenti tal-multilateraliżmu ikunu qed jiġu kkontestati meta r-regoli u l-valuri 
universali jiġu ddubitati jew jittieħed vantaġġ minnhom;

E. billi d-dinja qed tiffaċċja bidla globali fis-setgħat b'tendenza ewlenija fil-politika 
barranija xxaqleb lejn il-kompetizzjoni ġeopolitika li teħtieġ mekkaniżmi ta' rispons 

1 ĠU C 210, 3.8.2010, p. 1.
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rapidi u adegwati;

F. billi forzi politiċi ġodda qed jirsistu għall-ambizzjonijiet globali u reġjonali tagħhom 
stess b'konsegwenzi imprevedibbli għas-sigurtà globali;

G. billi l-ambjent ta' sigurtà tal-UE huwa vulnerabbli għall-pressjoni esterna li ma tħallix 
lill-UE teżerċita s-sovranità tagħha;

Il-multilateraliżmu inkwistjoni: ħtieġa urġenti għal Ewropa aktar magħquda u b'saħħitha 

1. Ifakkar li f'mument meta s-setgħat li qed jikkompetu kontra xulxin qed jikkontestaw 
dejjem aktar l-ordni globali bbażat fuq ir-regoli, aħna, bħala Ewropej, irridu niddefendu 
l-multilateraliżmu, il-liġi internazzjonali, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem;

2. Jenfasizza li l-multilateraliżmu huwa fiċ-ċentru tal-isforzi tal-UE biex tevita u ssolvi l-
kunflitti;

3. Jitlob għal Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha, magħquda, effikaċi u strateġika, 
speċjalment billi għadu kemm beda ċiklu politiku Ewropew ġdid u l-politika estera u ta' 
sigurtà tal-UE hija soġġetta għal tibdil;

4. Itenni l-ħtieġa urġenti li tissaħħaħ ir-reżiljenza u l-indipendenza tal-UE billi tissaħħaħ il-
PESK li tippromwovi l-paċi, is-sigurtà, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali fl-Ewropa u madwar id-dinja;

5. Jemmen li jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tieħu rwol ta' tmexxija globali u tisfrutta l-
potenzjal politiku tagħha biex taħseb u taġixxi bħala setgħa ġeopolitika filwaqt li 
tiddefendi u tippromwovi l-valuri u l-interessi komuni tagħha fid-dinja; jikkonferma 
għal darb' oħra l-ħtieġa li tiġi żgurata "awtonomija strateġika tal-UE"; jappoġġja bis-
sħiħ id-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni li tittrasforma l-fergħa eżekuttiva tal-UE 
f'"kummissjoni ġeopolitika";

6. Jemmen li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkun kapaċi tirreaġixxi aktar malajr u b'mod 
effettiv għall-kriżijiet u għandha tqiegħed enfasi akbar fuq il-prevenzjoni bikrija ta' 
kunflitti;

7. Jisħaq li l-Unjoni Ewropea għandha taqleb minn approċċ reattiv għal approċċ 
antiċipatorju u tissieħeb ma' sħab li jaħsbuha bl-istess mod biex jiddefendu l-ordni 
globali bbażat fuq ir-regoli msejsa fuq id-dritt internazzjonali; ifakkar li l-PESK tal-UE 
hija bbażata fuq sħubija u multilateraliżmu, li jgħinu biex jgħaqqdu s-setgħat reġjonali u 
globali rilevanti; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu esplorati forom ġodda ta' alleanzi u 
jinstabu mekkaniżmi innovattivi għall-kooperazzjoni;

8. Jippromwovi politika barranija tal-UE li tgħaqqad flimkien l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
ministeri għall-affarijiet barranin kollha wara politika estera komuni u b'saħħitha fil-
livell tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jinbnew koalizzjonijiet ad hoc biex isaħħu l-koeżjoni 
tal-UE u l-leġittimità demokratika tal-UE;

9. Jissottolinja li l-Unjoni Ewropea trid tuża l-istrumenti eżistenti tagħha b'mod aktar 
effettiv u taġixxi b'mod aktar magħqud u koerenti biex ittejjeb il-proċessi tat-teħid ta' 
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deċiżjonijiet tagħha;

It-tisħiħ tal-Parlament Ewropew bħala pilastru tal-PESK

10. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea tista' tagħti l-potenzjal sħiħ tagħha biss meta titkellem 
b'vuċi waħda u meta t-teħid ta' deċiżjonijiet jitmexxa pass pass mil-livell nazzjonali 
għal-livell supranazzjonali, filwaqt li jittieħed vantaġġ sħiħ mill-possibilitajiet offruti 
mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-proċeduri tagħhom; jisħaq li l-Unjoni Ewropea għandha 
tuża l-mezzi kollha disponibbli biex tilħaq dan l-għan, inklużi dawk offruti mid-
diplomazija parlamentari;

11. Itenni, f'dan ir-rigward, li matul is-snin, il-Parlament żviluppa sensiela ta' strumenti u 
netwerks, fil-qasam tal-azzjoni esterna, li huma kemm distinti minn dawk tal-eżekuttiv 
tal-Unjoni Ewropea kif ukoll kumplimentari għalihom; jitlob, għaldaqstant, approċċ 
aktar integrat għall-politika estera u ta' sigurtà tal-UE li jkun jinkludi dimensjoni 
parlamentari, u għal kooperazzjoni interistituzzjonali meta jitfasslu strateġiji lejn pajjiżi 
u reġjuni terzi;

12. Jappella għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni aktar effettiva u komprensiva mill-
Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) biex il-Parlament 
ikun jista' jeżerċita r-rwol ta' skrutinju tiegħu b'mod effiċjenti u f'waqtu, inkluż fil-
qasam tal-PESK;

13. Jappella għat-tisħiħ tas-sorveljanza parlamentari tal-azzjoni esterna tal-UE, inkluż billi 
jkomplu jsiru konsultazzjonijiet regolari mal-VP/RGħ, is-SEAE u l-Kummissjoni, u 
għall-konklużjoni tan-negozjati dwar l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni 
sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-PESK u tal-PSDK;

14. Jinnota li jekk/meta jseħħ il-Brexit, il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Parlament, 
bħala l-kumitat ewlieni responsabbli mir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi, għandu jingħata 
l-informazzjoni kollha meħtieġa mill-eżekuttiv tal-UE biex ikun jista' jagħmel skrutinju, 
f'isem il-Parlament, tal-proċess ta' negozjar f'konformità mal-Artikolu 218 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u biex jipprovdi input f'waqtu dwar 
il-ftehim(iet) futur(i) mar-Renju Unit, li jkun jeħtieġ il-kunsens tal-Parlament; 
jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit 
fil-qasam tal-PESK u tal-PSDK u jirrikonoxxi l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet 
kreattivi;

15. Jitlob li, qabel l-adozzjoni mill-Kummissjoni u s-SEAE ta' strateġija jew 
komunikazzjoni relatata mal-PESK, jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' konsultazzjoni mal-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-korpi rilevanti;

16. Jappella għal aktar koerenza, konsistenza u komplementarjetà bejn l-istrumenti ta' 
finanzjament estern tal-UE u l-PESK biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tindirizza l-isfidi 
li dejjem qed jiżdiedu tas-sigurtà u tal-politika barranija; iqis li l-istruttura simplifikata 
ta' strumenti esterni proposti skont l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali titlob għal kontrolli u bilanċi xierqa, livell 
suffiċjenti ta' trasparenza, u input ta' politika strateġika u skrutinju tal-implimentazzjoni 
min-naħa tal-Parlament; jenfasizza l-ħtieġa għal finanzjament effiċjenti u adegwat taħt 
l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni għall-2021–2027 (IPA III); jenfasizza 
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r-rwol tal-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP), b'mod partikolari 
fl-appoġġ għall-paċi u l-istabbiltà madwar id-dinja; jistenna adozzjoni f'waqtha tal-
istrumenti ta' wara l-2020, sabiex jiġu evitati diskrepanzi ta' finanzjament bla bżonn;

17. Iħeġġeġ lill-UE biex tkompli tagħti prijorità lill-prevenzjoni tal-kunflitti u l-
medjazzjoni; jissottolinja li dan l-approċċ jagħti livell għoli ta' valur miżjud tal-UE 
f'termini politiċi, soċjali, ekonomiċi u ta' sigurtà; ifakkar li l-prevenzjoni tal-kunflitti u l-
attivitajiet ta' medjazzjoni jikkontribwixxu biex tiġi ddikjarata l-preżenza u l-kredibbiltà 
tal-Unjoni Ewropea fix-xena internazzjonali; jenfasizza l-kontribut siewi tal-Parlament 
fil-qasam tal-medjazzjoni u d-djalogu, speċjalment fil-Balkani tal-Punent u l-pajjiżi 
Sieħba tal-Lvant, u jappella għal aktar żvilupp fil-kooperazzjoni interistituzzjonali dwar 
il-medjazzjoni;

It-tisħiħ tal-PESK fil-ġlieda kontra t-theddid globali

18. Jappella għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-UE biex taġixxi b'mod awtonomu fil-qasam tas-
sigurtà u d-difiża; Jisħaq li l-kooperazzjoni effiċjenti ma' organizzazzjonijiet sħab bħan-
NU jew in-NATO hija aktar vitali minn qatt qabel;

19. Jemmen li l-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata (VMK) tista' tagħmel il-politika estera 
u ta' sigurtà tal-UE aktar effettiva u tħaffef il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; jistieden 
lill-Kunsill biex jagħmel użu regolari mill-VMK fil-każijiet previsti fl-Artikolu 31(2) 
tat-TUE u jistieden lill-Kunsill Ewropew biex iqis din l-inizjattiva billi jagħmel użu 
mill-"klawsola passerelle" li tinsab fl-Artikolu 31(3) tat-TUE; jinkoraġġixxi lill-Kunsill 
jikkunsidra l-estensjoni tal-VMK f'setturi oħrajn tal-PESK;

20. Itenni t-talba tiegħu biex jiġi esplorat l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tas-Sigurtà li 
kieku jtejjeb il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u jwassal għal kooperazzjoni 
intergovernattiva aktar effikaċi f'dan il-qasam;

21. Jilqa' d-deċiżjoni tal-President tal-Kummissjoni biex, fi żmien ħames snin, jibni Unjoni 
Ewropea tad-Difiża ġenwina;

22. Ifakkar li l-Artikolu 20(2) tat-TUE, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għal 
kooperazzjoni msaħħa, jipprovdi aktar possibilitajiet għall-Istati Membri biex jimxu 'l 
quddiem bil-PESK u, għaldaqstant, għandu jintuża;

23. Ifakkar li t-tibdil fil-klima jħalli impatt fuq l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniedem, inkluż 
billi tiżdied il-probabbiltà ta' kunflitti u vjolenza; jisħaq li t-tħassib dwar is-sigurtà tal-
klima għandu jiġi integrat fi ħdan il-portafoll kollu tal-politika barranija; jenfasizza l-
fatt li l-UE għandha tiżviluppa l-kapaċitajiet biex tissorvelja r-riskji relatati mat-tibdil 
fil-klima, li għandhom jinkludu s-sensittività tal-kunflitti u l-politiki ta' prevenzjoni tal-
kriżijiet; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żviluppat approċċ komprensiv għat-tibdil fil-klima u 
s-sigurtà;

24. Jappella għal appoġġ aktar b'saħħtu għall-istrateġija dwar is-sigurtà marittima tal-UE, 
billi l-libertà tan-navigazzjoni hija sfida li qed tikber; jinsisti li l-libertà tan-navigazzjoni 
trid tiġi rispettata dejjem;

25. Jistieden lill-VP/RGħ, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu u anke jżidu l-
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isforzi tagħhom biex ikabbru l-kapaċità tagħhom ħalli jikkonfrontaw it-theddid ibridu, 
billi jsaħħu d-difiżi ċibernetiċi u r-reżiljenza tal-UE kontra t-theddid ibridu; isejjaħ, 
f'dan ir-rigward, għall-iżvilupp ta' kapaċitajiet u metodi konġunti u komprensivi biex 
jiġu analizzati r-riskji u l-vulnerabbiltà;

26. Jippromwovi t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-komunikazzjoni strateġika tal-Unjoni Ewropea; 
jitlob, f'dan ir-rigward, li jkun hemm aktar appoġġ għad-Diviżjoni tal-Komunikazzjoni 
Strateġika tas-SEAE;

27. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jittieħed benefiċċju mill-vantaġġ kompetittiv tal-UE sabiex illum 
qabel għada tkun tista' tistabbilixxi pożizzjoni strateġika fit-tellieqa internazzjonali tat-
teknoloġiji emerġenti, bħall-intelliġenza artifiċjali, sabiex l-UE ma tibqax dipendenti 
fuq il-ġganti diġitali;

28. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-missjonijiet ċivili u militari li jiffurmaw parti mill-
PSDK fiż-żamma tal-paċi, l-evitar ta' kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali;

°

° °

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà, u lill-Istati Membri.


