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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2013, tas-
26 ta' Ġunju 2015, tal-15 ta' Diċembru 2016, tat-22 ta' Ġunju 2017, tat-
28 ta' Ġunju 2018, tal-14 ta' Diċembru 2018 u tal-20 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni tal-25 ta' Novembru 2013, tat-18 ta' Novembru 2014, tat-18 ta' Mejju 2015, tas-
27 ta' Ġunju 2016, tal-14 ta' Novembru 2016, tat-18 ta' Mejju 2017, tas-
17 ta' Lulju 2017, tal-25 ta' Ġunju 2018 u tas-17 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra d-dokument bit-titlu "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa 
Aktar b'Saħħitha — Strateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea", ippreżentat mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà u mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea (RGħ/VP) fit-
28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tat-8 ta' Lulju 2016 u tal-10 ta' Lulju 2018 
tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea u tas-Segretarju 
Ġenerali tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO),

– wara li kkunsidra s-sett komuni ta' 42 proposta approvat mill-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u mill-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana fis-6 ta' Diċembru 2016 u r-
rapporti ta' progress tal-14 ta' Ġunju u tal-5 ta' Diċembru 2017 dwar l-implimentazzjoni 
tagħhom, u s-sett il-ġdid ta' 32 proposta approvat miż-żewġ Kunsilli fil-
5 ta' Diċembru 2017,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tad-Difiża Ewropea tas-
7 ta' Ġunju 2017,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 bit-titlu "L-istrutturi 
militari tal-UE: is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti futuri"1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017 dwar Strateġija 
Spazjali għall-Ewropa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar l-Unjoni 

1 ĠU C 93, 9.3.2016, p. 144.
2 ĠU C 337, 20.9.2018, p. 11.
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Ewropea tad-Difiża3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 bit-titlu "L-
implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża 
komuni: possibilitajiet offruti mit-Trattat ta' Lisbona"4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-mandat għat-trilogu 
dwar l-abbozz ta' baġit 20185,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2018 dwar il-mobbiltà 
militari6,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1092 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-
Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-
difiża tal-UE7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tat-18 ta' April 2019 dwar il-proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-
Difiża8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tat-23 ta' Novembru 2016 dwar l-implimentazzjoni 
tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-
Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni)9, tat-
13 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' 
Sigurtà u ta' Difiża Komuni10 u tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-
Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni11,

– wara li kkunsidra d-dokument bit-titlu "Implementation Plan on Security and Defence" 
(Pjan ta' Implimentazzjoni dwar is-Sigurtà u d-Difiża) ippreżentat mir-RGħ/VP fl-
14 ta' Novembru 2016,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2018 dwar ir-relazzjonijiet UE-
NATO12,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2016 dwar il-
Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża (COM(2016)0950),

– wara li kkunsidra l-pakkett tad-difiża l-ġdid ippreżentat mill-Kummissjoni fis-
7 ta' Ġunju 2017 fl-istqarrija għall-istampa tiegħu "A Europe that defends: Commission 
opens debate on moving towards a Security and Defence Union" (Ewropa li tiddefendi: 

3 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 18.
4 ĠU C 263, 25.7.2018, p. 125.
5 ĠU C 334, 19.9.2018, p. 253.
6 Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2018)0498.
7 ĠU L 200, 7.8.2018, p. 30-43.
8 Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2019)0430.
9 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 50.
10 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 36.
11 Testi adottati, P8_TA(2018)0514.
12 Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2018)0257.



PR\1191038MT.docx 5/15 PE641.445v02-00

MT

Il-Kummissjoni tiftaħ dibattitu dwar il-mixja lejn Unjoni ta' Sigurtà u Difiża),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-implimentazzjoni 
tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni13, tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport 
Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni14 u tat-
12 ta' Diċembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni15,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Mobbiltà Militari ppubblikat fit-
28 ta' Marzu 2018,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-"Tisħiħ tas-Sħubija Strateġika 
NU-UE dwar l-operazzjonijiet ta' paċi u l-ġestjoni ta' kriżijiet: prijoritajiet għall-2019-
2021" adottati fit-18 ta' Settembru 2018,

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

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

Kuntest ta' sigurtà inċert u imprevedibbli fit-tul

1. Jieħu nota tad-deterjorament kostanti tal-ambjent strateġiku tal-Unjoni Ewropea, li qed 
jiffaċċja diversi sfidi li jaffettwaw, direttament jew indirettament, is-sigurtà tal-Istati 
Membri u taċ-ċittadini tagħha: il-kunflitti armati fil-fruntieri tal-Lvant u tan-Nofsinhar 
tal-kontinent Ewropew, it-terroriżmu ġiħadista, l-attakki ċibernetiċi, il-flussi migratorji 
mhux ikkontrollati, it-theddid dejjem jiżdied fuq ir-riżorsi naturali, it-tibdil fil-klima, 
eċċ.;

2. Jemmen li l-instabbiltà u l-imprevedibbiltà fil-fruntieri tal-Unjoni u fil-viċinat l-eqreb 
tagħha (l-Afrika ta' Fuq, il-Lvant Nofsani, l-Ukrajna, il-Kawkasu, il-Balkani, eċċ.) 
jirrappreżentaw theddida diretta għas-sigurtà tal-kontinent; jenfasizza r-rabta 
indissolubbli bejn is-sigurtà interna u dik esterna;

3. Jikkonstata li l-atturi globali (l-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja) iżda wkoll għadd dejjem 
jikber ta' atturi reġjonali (it-Turkija, l-Iran, l-Arabja Sawdija...) qed jidħlu f'loġika ta' 
affermazzjoni ta' setgħat li jikkombinaw pożizzjonijiet diplomatiċi unilaterali u 
kapaċitajiet militari dejjem jiżdiedu;

4. Jiddispjaċih li, f'dan il-kuntest, dawn l-atturi qegħdin jevitaw deliberatament il-
mekkaniżmi multilaterali li huma essenzjali għaż-żamma tal-paċi, jew saħansitra 
qegħdin jippruvaw jeqirduhom;

5. Jikkonstata li l-Unjoni damet biex tirreaġixxi u tadatta ruħha, politikament, 
diplomatikament u militarment, għall-kriżijiet il-ġodda u għal dan il-kuntest 
internazzjonali ġdid; jemmen li, fil-qasam speċifiku tad-difiża, l-investimenti 
insuffiċjenti, l-eteroġenejtà tal-kapaċitajiet u n-nuqqas ta' interoperabbiltà iżda, fuq 

13 ĠU C 238, 6.7.2018, p. 89.
14 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 47.
15 Testi adottati, P8_TA(2018)0513.
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kollox, in-nuqqas ta' volontà politika biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet robusti 
previsti fit-Trattati Ewropej u d-diversi strumenti ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 
dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li jkollha rwol deċiżiv fil-kriżijiet esterni; jirrikonoxxi 
wkoll li l-ebda pajjiż mhu kapaċi jaffronta waħdu l-isfidi ta' sigurtà li qed jiffaċċja l-
kontinent Ewropew u l-ambjent immedjat tiegħu;

6. Jilqa', f'dan il-kuntest degradat u volatili, ir-rikonoxximent tardiv iżda reali tal-interessi 
tas-sigurtà kondiviżi u tal-volontà politika li qed tikber tal-pajjiżi Ewropej u tal-
istituzzjonijiet Ewropej li jaġixxu kollettivament għas-sigurtà tagħhom billi jkollhom 
aktar mezzi ta' azzjoni awtonomi;

7. Jinsab konvint li r-risposta għall-isfidi tas-sigurtà tal-Unjoni tinsab primarjament fit-
tisħiħ tal-awtonomija strateġika tagħha;

Il-ħtieġa li tissaħħaħ l-awtonomija strateġika Ewropea

8. Jinnota li l-ambizzjoni tal-awtonomija strateġika Ewropea ġiet rikonoxxuta għall-ewwel 
darba f'Ġunju 2016 mit-28 Kap ta' Stat jew ta' Gvern fl-"Istrateġija Globali għall-
Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea", ippreżentata mir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Viċi President tal-
Kummissjoni Ewropea (RGħ/VP) fit-28 ta' Ġunju 2016;

9. Jemmen li l-prinċipju tal-awtonomija strateġika Ewropea huwa bbażat fuq il-fakultà tal-
Unjoni li ssaħħaħ il-libertà ta' valutazzjoni, ta' deċiżjoni u ta' azzjoni tagħha meta ċ-
ċirkostanzi jkunu jirrikjedu dan sabiex tiddefendi l-interessi u l-valuri tagħha.

10. Iqis għalhekk li l-awtonomija strateġika Ewropea hija bbażata, l-ewwel u qabel kollox, 
fuq il-kapaċità tal-Unjoni li tevalwa sitwazzjoni ta' kriżi u li tieħu deċiżjoni b'mod 
awtonomu, li neċessarjament tinvolvi proċess deċiżjonali indipendenti, mezzi ta' 
evalwazzjoni u libertà ta' analiżi u ta' azzjoni; iqis ukoll li l-awtonomija strateġika 
Ewropea hija bbażata fuq il-kapaċità tal-Unjoni li taġixxi waħidha, meta l-interessi 
tagħha jkunu involuti (teatri ta' operazzjonijiet li ma jitqisux prijoritarji mis-sħab 
Ewropej tagħha) jew fil-kuntest ta' kooperazzjoni eżistenti; iqis finalment li l-
awtonomija strateġika Ewropea tagħmel parti minn qafas multilaterali li jirrispetta l-
impenji fi ħdan in-NU u li jikkomplementa b'mod effettiv l-alleanzi (NATO) u s-
sħubijiet li ħafna mill-Istati Membri jissieħbu fihom; jenfasizza bil-qawwa li l-
awtonomija strateġika ma tfissirx li l-Unjoni taġixxi sistematikament waħidha, fi 
kwalunkwe post u fi kwalunkwe ħin;

11. Huwa tal-fehma li l-affermazzjoni tal-awtonomija strateġika Ewropea tiddependi mill-
istabbiliment ta' kooperazzjoni Ewropea tad-difiża fl-oqsma teknoloġiċi, tal-kapaċitajiet, 
industrijali u operattivi; iqis li hija biss kooperazzjoni konkreta u flessibbli bbażata fuq 
inizjattivi pragmatiċi li se tagħmilha possibbli li jingħelbu b'mod gradwali d-
diffikultajiet, li tiġi stabbilita kultura strateġika komuni reali u li jitfasslu risposti 
komuni adattati għall-isfidi ewlenin ta' sigurtà u ta' difiża tal-kontinent;

12. Jenfasizza li l-awtonomija strateġika tintlaħaq tassew biss jekk l-Istati Membri juru 
solidarjetà, li hija riflessa b'mod partikolari fil-ħtieġa li tingħata prijorità lill-ksib tal-
kapaċitajiet Ewropej meta t-tagħmir ikun effettivament disponibbli u kompetittiv;
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13. Iqis li l-prinċipju tal-awtonomija strateġika Ewropea huwa ambizzjoni leġittima u 
meħtieġa u li għandha tibqa' għan prijoritarju tal-politika Ewropea ta' difiża; jenfasizza 
li l-implimentazzjoni konkreta u operattiva hija r-responsabbiltà komuni tal-Ewropej;

Progress reali li għandu jiġi kkonsolidat biex tissaħħaħ l-awtonomija strateġika Ewropea

14. Isostni li l-awtonomija strateġika Ewropea għandha tiġi artikolata fl-oqsma industrijali, 
tal-kapaċitajiet (programmi komuni, investiment fit-teknoloġiji ta' difiża) u operattivi 
(finanzjament tal-operazzjonijiet, tisħiħ tal-kapaċitajiet tas-sħab, kapaċità tal-ippjanar u 
tat-twettiq tal-missjonijiet);

Missjonijiet u operazzjonijiet tal-PSDK

15. Iqis li d-difiża tal-Ewropa hija bbażata fil-biċċa l-kbira tagħha fuq il-kapaċità tal-Unjoni 
li tintervjeni militarment, b'mod kredibbli, fit-teatri ta' operazzjonijiet esterni;

16. Jinnota li attwalment l-Unjoni hija preżenti fi tliet kontinenti, fejn huma stazzjonati 
sittax-il missjoni ċivili jew militari (għaxra ċivili u sitta militari, fosthom tliet 
missjonijiet eżekuttivi u tliet missjonijiet mhux eżekuttivi); jirrikonoxxi l-kontribut ta' 
dawn il-missjonijiet għall-paċi, għas-sigurtà u għall-istabbiltà internazzjonali; jenfasizza 
li l-implimentazzjoni tagħhom għandha tkun akkumpanjata minn bidla fl-istrumenti 
inklużi fit-Trattat ta' Lisbona u stabbiliti f'dawn l-aħħar snin, sabiex isiru aktar effikaċi;

17. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-istrutturi Ewropej iżommu impenn ta' prijorità għolja fl-
Afrika; jilqa' għalhekk id-deċiżjoni tal-Kunsill ta' Lulju 2018 li l-mandat tal-missjoni ta' 
taħriġ militari EUTM RCA jiġi estiż għal sentejn u r-rieda tal-Kunsill li jvara missjoni 
ċivili li tikkomplementa l-element militari; jinnota li dawn l-iżviluppi reċenti 
jippreżentaw sinjal pożittiv ta' involviment mill-ġdid min-naħa tal-Istati Membri;

18. Jenfasizza l-impenn globali tal-Unjoni fis-Saħel u fil-Qarn tal-Afrika permezz ta' sitt 
missjonijiet ċivili (EUCAP Mali, EUCAP Niġer, EUCAP Somalja) u militari (EUTM 
Mali, EUTM Somalja, ATALANTA); jilqa' u jħeġġeġ l-isforzi li saru biex jiġi 
reġjonalizzat il-funzjonament tal-missjonijiet ċivili fis-Saħel quddiem l-isfidi tas-sigurtà 
li jmorru lil hinn mill-Istati fejn jkunu stazzjonati l-missjonijiet Ewropej;

19. Jinsab imħasseb dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Burkina Faso; jistaqsi dwar 
ir-rilevanza tal-istazzjonament ta' missjoni ċivili u/jew militari bil-għan li tissaħħaħ il-
governanza tas-settur tas-sigurtà, jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem u terġa' tinkiseb 
il-fiduċja tal-popolazzjonijiet fil-konfront tal-forzi tas-sigurtà tagħhom;

20. jitlob l-implimentazzjoni rapida tal-Patt dwar il-missjonijiet ċivili, adottat 
f'Novembru 2018 mill-Kunsill u mill-Istati Membri, bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet 
tal-PSDK ċivili sabiex il-missjonijiet isiru aktar flessibbli u operattivi, filwaqt li jiġu 
żgurati l-effikaċja u l-kredibbiltà tal-azzjoni tal-Unjoni fil-prattika;

21. Jikkonstata madankollu li l-effikaċja tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK 
ġeneralment tiffaċċja nuqqas ta' volontà dejjem akbar min-naħa tal-Istati Membri u tal-
istituzzjonijiet Ewropej biex jagħmlu dawn il-missjonijiet u l-operazzjonijiet aktar 
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robusti, kemm f'termini ta' riżorsi umani kif ukoll f'termini ta' mandat; jikkonstata li l-
operazzjonijiet militari tal-PSDK qed ikunu dejjem aktar iffokati fuq it-taħriġ tal-forzi 
armati (EUTM), mingħajr dimensjoni eżekuttiva;

22. Jinnota bi tħassib li l-effikaċja tal-aħħar operazzjonijiet ċivili u militari tal-PSDK hija 
mfixkla minn nuqqasijiet strutturali persistenti;

23. Jiddispjaċih bil-proċess deċiżjonali u ta' implimentazzjoni fit-tul; ifakkar li, 
reċentement, ftit wisq operazzjonijiet militari kellhom mandat eżekuttiv minħabba d-
differenza fir-rapidità fit-teħid tad-deċiżjonijiet ta' impenn u, għal dan il-għan, jitlob li 
jiġu adattati strutturi u proċeduri tal-PSDK sabiex il-missjonijiet jkunu stazzjonati 
b'mod aktar rapidu, aktar flessibbli u aktar konsistenti; jinnota l-użu ta' strument ġdid 
għall-ġestjoni tal-kriżijiet, il-varar ta' missjonijiet żgħar skont l-Artikolu 28 tat-TUE 
sabiex il-kriżijiet jiġu indirizzati b'mod aktar rapidu u flessibbli;

24. Jenfasizza n-nuqqas ta' flessibbiltà fil-proċeduri amministrattivi u baġitarji li huwa ta' 
detriment għall-persunal li jintbagħat fuq il-post;

25. Jenfasizza l-ħtieġa li l-missjonijiet u l-operazzjonijiet jiġu evalwati regolarment sabiex 
titjieb l-effikaċja tagħhom; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jistabbilixxu mandati 
u baġits li jikkorrispondu għall-operazzjonijiet u biex jipprevedu strateġija ta' ħruġ; 
jitlob, f'dan ir-rigward, li l-konsultazzjonijiet mal-kumitati parlamentari kompetenti jsiru 
b'mod aktar regolari u jistieden lil dawn tal-aħħar jiffokaw il-missjonijiet u d-
delegazzjonijiet tagħhom fiż-żoni ta' stazzjonament tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet 
tal-PSDK;

26. Jenfasizza l-importanza li jiġu organizzati taħriġ u eżerċizzji konġunti bejn il-forzi 
armati Ewropej, sabiex b'hekk tiġi promossa l-interoperabbiltà, bil-għan li l-missjonijiet 
jiġu mħejjija aħjar u li tiġi indirizzata firxa wiesgħa ta' theddid, kemm konvenzjonali kif 
ukoll mhux konvenzjonali;

27. Jenfasizza n-nuqqas rikorrenti fit-tagħmir tal-forzi armati, li huwa ta' xkiel għas-suċċess 
tal-missjonijiet ta' taħriġ; jinnota d-diffikultà li jingħata tagħmir adattat f'perjodu ta' 
żmien deċenti (proċeduri ta' akkwist pubbliku vinkolanti li għandhom jiġu rrispettati, 
eċċ.); huwa tal-fehma li, f'termini ta' taħriġ u ta' gwida lill-armati ta' pajjiżi terzi, huwa 
estremament diffiċli li jinkisbu riżultati pożittivi fuq medda twila ta' żmien mingħajr il-
kapaċità li dawn l-isforzi jkunu akkumpanjati minn programmi ta' tagħmir utli u 
kkoordinati; jilqa' l-inizjattiva "It-tisħiħ tal-kapaċitajiet sabiex jitwieżnu s-sigurtà u l-
iżvilupp" li rriżultat fir-reviżjoni tal-Istrument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi 
("ICSP+") fl-2017 li jiffinanzja l-azzjonijiet ta' taħriġ u l-provvista ta' tagħmir mhux 
letali lill-forzi armati ta' pajjiżi terzi; jinnota li s'issa, ġew adottati tliet proġetti fil-Mali, 
fir-Repubblika Ċentru-Afrikana u fil-Burkina Faso; jissottolinja d-domanda qawwija 
tal-popolazzjonijiet lokali għal appoġġ fil-qasam tat-taħriġ u tal-provvista ta' tagħmir;

28. Jiddispjaċih bil-problema tal-kostituzzjoni ta' forzi b'mod partikolari waqt il-varar ta' 
missjonijiet militari; jenfasizza li l-EUTM Somalja qiegħda ssibha diffiċli biex iġġib 
flimkien il-forzi meħtieġa; jinnota li l-aħħar konferenza ġenerali tal-ġenerazzjoni ta' 
forzi tal-4 ta' Ġunju 2019 irreferiet għall-falliment possibbli tal-missjoni minħabba 
nuqqas ta' persunal; jinnota li l-operazzjonijiet militari attwali tal-Unjoni jikkonċernaw 
biss madwar għaxar Stati Membri; jenfasizza li l-kompetenza, il-professjonalità u d-
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dedikazzjoni tal-persunal fuq il-post huma l-elementi ewlenin biex missjoni tirnexxi; 
jistieden lill-Istati Membri jieħdu impenn akbar fir-rigward tal-kwalità tal-persunal li 
jintbagħat fil-missjonijiet, u lis-SEAE u lill-Kummissjoni jżidu r-rata ta' okkupazzjoni 
ta' karigi assenjati għall-missjonijiet;

29. Jiddubita r-rilevanza taż-żamma ta' ċerti missjonijiet; huwa tal-fehma li l-Unjoni 
għandha tiffoka l-isforzi tagħha fuq il-missjonijiet fejn hija għandha l-akbar valur 
miżjud;

30. Jieħu nota tad-Deċiżjoni tas-26 ta' Settembru 2019 li l-operazzjoni marittima tal-Unjoni 
Ewropea fil-Mediterran (EUNAVFORMED Sofia) tiġi estiża għal sitt xhur, sal-
31 ta' Marzu 2020; jiddispjaċih ħafna bl-iffriżar temporanju tal-preżenza navali; 
jenfasizza l-urġenza li jintlaħaq ftehim bejn l-Istati Membri u jitlob ir-ritorn tal-mezzi 
navali u l-implimentazzjoni sħiħa tal-mandat;

31. Iqis li l-kwistjoni tal-finanzjament tal-missjonijiet u tal-operazzjonijiet tal-PSDK hija 
essenzjali għas-sostenibbiltà ta' din il-politika; jenfasizza l-importanza li jiġi eżaminat 
mill-ġdid il-mekkaniżmu Athena sabiex ikopri l-ispejjeż kollha tal-operazzjonijiet u tal-
missjonijiet militari tal-PSDK; jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-proposta tar-RGħ/VP, 
appoġġjata mill-Kummissjoni, li tinħoloq Faċilità Ewropea għall-Paċi, li tiffinanzja 
parzjalment l-ispejjeż tal-attivitajiet ta' difiża tal-Unjoni, b'mod partikolari l-ispejjeż 
komuni tal-operazzjonijiet militari tal-PSDK u dawk marbuta mat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
militari tas-sħab; jittama li l-Istati Membri jilħqu ftehim malajr sabiex jistabbilixxu din 
l-għodda; jenfasizza l-importanza li jkun hemm aktar flessibbiltà fir-regoli finanzjarji 
tal-Unjoni, biex jingħata appoġġ lill-kapaċità tagħha li tirreaġixxi għall-kriżijiet u għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona; jitlob lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni jikkunsidraw mekkaniżmu flessibbli li jgħin lill-Istati Membri li jkunu 
jixtiequ jipparteċipaw f'missjoni tal-PSDK biex iġarrbu l-ispejjeż, u b'hekk tiġi 
ffaċilitata d-deċiżjoni tagħhom li jvaraw missjoni jew li jsaħħuha; jinnota li din l-
għodda tissodisfa kompletament l-għanijiet tal-awtonomija strateġika tal-Unjoni fil-
qasam operattiv;

32. Jappoġġja l-ħolqien tal-Kapaċità Militari tal-Ippjanar u t-Tmexxija (MPCC) għall-
missjonijiet eżekuttivi li twettaq l-operazzjonijiet militari kollha tal-PSDK; jitlob li 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-MPCC u l-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija; 
iqajjem il-kwistjoni ta' reklutaġġ u ta' provvista ta' mezzi sabiex l-MPCC tkun 
kompletament effettiva; jistieden lis-SEAE jibdel l-MPCC minn entità virtwali, 
b'postijiet b'aktar minn assenjazzjoni waħda, għal entità ċivili-militari operattiva robusta 
tal-ippjanar u t-tmexxija;

33. jikkonstata l-falliment tal-gruppi tattiċi tal-Unjoni li s'issa għadhom qatt ma ġew skjerati 
mindu nħolqu fl-2007, b'mod partikolari minħabba n-nuqqas ta' attitudni kostruttiva 
min-naħa tal-Istati Membri kollha, il-kumplessità tal-implimentazzjoni u tal-
finanzjament tagħhom, f'kunflitt mal-għan inizjali ta' rapidità u ta' effikaċja;

34. Jinnota li l-klawżola ta' assistenza reċiproka (Artikolu 42(7) tat-Trattat tal-UE), li ġiet 
invokata darba, turi s-solidarjetà bejn l-Istati Membri fil-ġlieda komuni kontra t-
terroriżmu; jinnota, madankollu, li l-kundizzjonijiet ta' attivazzjoni tal-Artikolu kif ukoll 
il-modalitajiet tal-assistenza meħtieġa qatt ma ġew iddefiniti b'mod ċar; jitlob 
implimentazzjoni aktar operattiva ta' din l-għodda;
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35. Jinsab konvint li l-implimentazzjoni tal-missjonijiet u tal-operazzjonijiet tal-PSDK 
għandha tkun akkumpanjata minn strumenti flessibbli sabiex tiġi ffaċilitata l-kapaċità 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha li jimpenjaw ruħhom sabiex jiżguraw l-
awtonomija strateġika Ewropea, għas-servizz tal-istabbiltà tal-kontinent Ewropew; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-effikaċja ta' strutturi ta' kmand modulari, versatili u tassew 
operattivi bħall-Korp Ewropew - Eurocorps; jinnota li l-missjonijiet ta' dan il-persunal 
militari ġew estiżi u ddiversifikati b'suċċess; bejn l-2015 u l-2018, il-Korp Ewropew ġie 
stazzjonat erba' darbiet fil-qafas tal-missjonijiet ta' taħriġ tal-Unjoni fil-Mali u fir-
Repubblika Ċentru-Afrikana (EUTM Mali u EUTM RCA); jistieden lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni jsegwu dan l-eżempju ta' kooperazzjoni flessibbli u operattiva li diġà 
ta prova tal-utilità u l-effikaċjatiegħu;

36. Jistenna li l-Unjoni tuża b'mod effikaċi l-istrumenti politiċi eżistenti kollha tal-PSDK fl-
oqsma tad-diplomazija, tal-kooperazzjoni, tal-iżvilupp, tal-ġestjoni tal-kunflitti u taż-
żamma tal-paċi; ifakkar li l-istrumenti militari u ċivili tal-PSDK fl-ebda każ ma jistgħu 
jkunu l-unika soluzzjoni għall-problemi ta' sigurtà u li dejjem għandu jiġi adottat 
"approċċ globali"; iqis li l-użu ta' dawn l-istrumenti kollha bbażat fuq dan l-"approċċ 
globali" biss se jipprovdi l-flessibbiltà meħtieġa biex jintlaħqu b'mod effikaċi l-aktar 
għanijiet ambizzjużi ta' sigurtà;

Il-qasam tal-kapaċitajiet u dak industrijali

37. Jenfasizza li t-tisħiħ tal-awtonomija strateġika Ewropea huwa bbażat neċessarjament 
fuq żieda fil-kapaċitajiet tal-Istati Membri u tal-baġit tagħhom iddedikat għad-difiża, kif 
ukoll it-tisħiħ ta' bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża Ewropea;

38. Jilqa' t-treġġigħ lura sinifikanti tal-baġits tad-difiża għall-forzi armati; huwa tal-fehma li 
dan għandu jkun appoġġjat u mħeġġeġ fil-livell tal-Unjoni;

39. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi reċenti tal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri li 
segwew il-pubblikazzjoni tal-"Istrateġija Globali tal-UE" sabiex jerġgħu jagħtu ħajja 
lill-istrumenti tal-PSDK li s'issa kienu virtwali u jimplimentaw kompletament id-
dispożizzjonijiet previsti fit-Trattat ta' Lisbona; jenfasizza li dawn l-ambizzjonijiet 
promettenti issa għandhom jiġu kkonsolidati u jkunu segwiti minn azzjonijiet konkreti 
sabiex jikkontribwixxu b'mod effikaċi għas-sigurtà tal-kontinent Ewropew;

40. Jinnota b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tat-2 ta' Mejju 2018 li 
tinħoloq linja baġitarja ta' EUR 13-il biljun iddedikata għad-difiża fil-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) li jmiss għall-politika industrijali; jinnota li din il-proposta, li tirrifletti 
impenn mingħajr preċedent tal-Kummissjoni, tibqa' soġġetta għall-ftehim unanimu tal-
Istati Membri fil-QFP li jmiss;

41. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni ta' Ġunju 2017 li jinħoloq Fond Ewropew għad-Difiża 
(EDF) li jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u jappoġġja l-industrija Ewropea 
tad-difiża; jinnota li din il-proposta tippreżenta l-ewwel inizjattiva li għaliha jintużaw 
fondi Komunitarji biex jiġu appoġġjati direttament proġetti ta' difiża; jirrikonoxxi li din 
hija pass importanti fl-Ewropa tad-difiża, kemm fil-livell politiku kif ukoll f'dak 
industrijali; jinnota li dan il-Fond Ewropew għad-Difiża jista' jiffinanzja proġetti 
strutturali bħall-ajruplan Ewropew tal-futur, il-karru Ewropew tal-futur jew difiża 
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Ewropea kontra l-missili; jinnota li l-programm ta' ħidma 2019 għall-azzjoni 
preparatorja se jiffoka fuq id-dominanza tal-ispettru elettromanjetiku u t-teknoloġiji 
rivoluzzjonarji futuri fil-qasam tad-difiża, li huma żewġ oqsma essenzjali biex l-
indipendenza teknoloġika tal-Ewropa tinżamm fit-tul; jilqa' wkoll l-adozzjoni mill-
Kummissjoni f'Marzu 2019 tal-ewwel programm EDIDP (Programm Ewropew għall-
Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża) u l-pubblikazzjoni ta' disa' sejħiet għal proposti għall-
2019 fosthom il-Eurodrone, li hija kapaċità essenzjali għall-awtonomija strateġika tal-
Ewropa; jenfasizza li tnax-il sejħa għal proposti oħra se jsegwu għall-2020, li jkopru 
temi ta' prijorità fl-oqsma kollha (l-arju, l-art, il-baħar, iċ-ċiberspazju u l-ispazju); 
jinnota r-rabta bejn id-deċiżjonijiet ta' akkwist meħuda llum il-ġurnata mill-Istati 
Membri u l-prospetti ta' kooperazzjoni industrijali u teknoloġika skont l-EDF;

42. Jilqa' l-implimentazzjoni effettiva ta' Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), li 
hija pass essenzjali lejn kooperazzjoni msaħħa fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża bejn l-
Istati Membri; jenfasizza li din id-dispożizzjoni, introdotta fit-Trattat ta' Lisbona tal-
2009 (Artikolu 46 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea), hija 
ġuridikament vinkolanti u tinkludi ġabra ta' impenji ambizzjużi għall-pajjiżi Ewropej li 
jixtiequ jħaffu l-progress fir-rigward tal-proġetti ta' difiża komuni; jirrikonoxxi r-rwol 
ta' strutturar tad-domanda Ewropea li jista' jkollha l-PESCO; jinnota li għadd 
konsiderevoli ta' proġetti eliġibbli għall-programm EDIDP huma żviluppati skont il-
PESCO u jistgħu jibbenefikaw ukoll minn rati ogħla ta' sussidji; jappoġġja l-konsistenza 
sħiħa bejn il-proġetti PESCO u l-EDF;

43. Jisħaq fuq ir-rabta mill-qrib tal-PESCO mar-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża 
(CARD) imniedi fl-2017 u l-EDF biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta' difiża tal-pajjiżi 
Ewropej; jenfasizza li l-proġetti l-ġodda għandhom jiġu inklużi fil-Pjan ta' Żvilupp tal-
Kapaċitajiet (CDP) li se jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex jiġu 
eliminati d-diskrepanzi fil-kapaċitajiet, fil-qafas tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża; iqis 
li l-CARD għandu jikkontribwixxi b'mod effikaċi għall-armonizzazzjoni tal-
investimenti u tal-kapaċitajiet tal-forzi armati nazzjonali, u b'hekk jiggarantixxi l-
awtonomija strateġika u operattiva tal-Unjoni u jippermetti lill-Istati Membri jinvestu 
b'mod aktar effikaċi fid-difiża;

44. Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li EUR 6,5 biljun jiġu allokati għall-proġetti ta' 
mobbiltà militari fil-QFP li jmiss;

45. Iqajjem dubji dwar ir-ritmu bil-mod li ħa l-bidu tal-34 proġett u t-tnedija tat-tielet 
sensiela ta' 13-il proġett li s'issa ma tnieda l-ebda wieħed minnhom; jinnota li, fl-2019, 
erba' proġetti biss se jilħqu l-kapaċità operattiva inizjali tagħhom; iqajjem il-kwistjoni 
ta' nuqqas ta' ambizzjoni u ta' forza ta' ċerti proġetti, li ma jindirizzawx in-nuqqasijiet 
tal-kapaċità l-aktar evidenti, b'mod partikolari dawk tal-ewwel fażi li huma 
essenzjalment proġetti ta' kapaċità li jinkludu l-akbar għadd ta' Stati Membri; jinnota li 
l-inklużjoni mixtieqa tal-parteċipazzjoni fil-proġetti tal-PESCO ma għandhiex 
tikkomprometti ambizzjoni ta' livell għoli min-naħa tal-Istati Membri parteċipanti; iqis 
li l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi terzi għandha ssir b'mod kondizzjonali ħafna u fuq il-bażi ta' 
reċiproċità stabbilita u effettiva; jistieden lill-Istati jippreżentaw proġetti b'dimensjoni 
strateġika Ewropea, biex b'hekk tissaħħaħ il-bażi industrijali u teknoloġika tad-difiża 
Ewropea (EDITB), li hija element essenzjali tal-proċess ta' awtonomizzazzjoni 
strateġika u li tiffoka fuq l-operazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati direttament il-bżonnijiet 
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tal-armati Ewropej biex jaġixxu f'operazzjoni;

46. Jenfasizza li l-Fond Ewropew għad-Difiża għadu virtwali; ifakkar li dan l-istrument 
għadu ma ġiex approvat b'mod definittiv, billi f'April 2019 ġie ffinalizzat biss il-Ftehim 
Parzjali u Politiku; jenfasizza l-importanza li tinżamm il-pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew dwar l-ammont tal-Fond, il-ftuħ għall-pajjiżi terzi u l-istabbiliment ta' politika 
dwar il-proprjetà intellettwali adegwata b'rabta mas-sigurtà u d-difiża sabiex jiġu 
protetti r-riżultati tar-riċerka; ifakkar, f'dan ir-rigward, in-natura sensittiva u strateġika 
ħafna tar-riċerka dwar id-difiża, kemm għall-kompetittività industrijali kif ukoll għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni; jitlob li jitqiesu b'mod xieraq l-ewwel tagħlimiet li 
ttieħdu mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, b'mod partikolari dwar l-applikazzjoni tad-
derogi għall-entitajiet eliġibbli, tal-proġett pilota u tal-azzjoni preparatorja tal-Unjoni 
fir-rigward tar-riċerka dwar id-difiża; jitlob li l-Istati Membri jkunu dejjem involuti bis-
sħiħ fil-proċess deċiżjonali, biex jiġu evitati eċċessi burokratiċi u jiġi żgurat li l-
programmi jikkorrispondu għall-bżonnijiet strateġiċi tal-PSDK u tal-Istati Membri; iqis 
li s-suċċess tal-Fond Ewropew għad-Difiża se jiddependi mill-kapaċità tiegħu li jintegra 
l-ispeċifiċitajiet tad-difiża tal-Istati parteċipanti u li jiżgura mezzi baġitarji suffiċjenti, 
filwaqt li jevita d-duplikazzjoni tal-kompetenzi industrijali, l-effetti ta' esklużjoni tal-
investimenti nazzjonali tad-difiża u kumplessità tat-twettiq ta' programmi kooperattivi; 
jemmen li l-iżvilupp tal-industrija Ewropea tad-difiża, billi jiġi rregolat l-aċċess tal-
entitajiet ikkontrollati minn partijiet terzi fl-Unjoni għall-proġetti ffinanzjati mill-Fond, 
huwa konformi bis-sħiħ mal-ambizzjoni Ewropea tal-awtonomija strateġika;

47. Jixtieq li d-deċiżjonijiet dwar il-parteċipazzjoni tal-partijiet terzi fil-proġetti tal-PESCO, 
fl-ebda każ ma jippreġudikaw il-kundizzjonijiet approvati fil-qafas tan-negozjati dwar l-
EDF u l-EDIDP, minħabba n-natura strettament Ewropea tal-finanzjament ta' dawn il-
programmi;

48. Jenfasizza d-dimensjoni strateġika tas-settur spazjali għall-Ewropa u jissottolinja l-
ħtieġa li jsir progress fl-iżvilupp ta' teknoloġiji li għandhom applikazzjonijiet kemm 
ċivili kif ukoll militari li huma kapaċi jiżguraw l-awtonomija strateġika Ewropea; jilqa' 
l-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni tal-Programm Spazjali ta' EUR 16-il 
biljun biex tingħata spinta lir-rwol ta' tmexxija tal-Unjoni fis-settur spazjali, fil-QFP li 
jmiss; jilqa' l-progress li sar fil-livell tas-servizzi satellitari fl-UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); jenfasizza l-bżonn, għall-finijiet tal-awtonomija deċiżjonali u operattiva tal-
Unjoni, li jkunu disponibbli mezzi satellitari adegwati fl-oqsma tat-teħid ta' immaġnijiet 
spazjali, tal-ġbir tal-informazzjoni, tal-komunikazzjonijiet u tas-sorveljanza tal-ispazju; 
iqis li s-servizzi spazjali għandhom ikunu kompletament operattivi sabiex jappoġġjaw 
il-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK permezz ta' immaġnijiet bis-satellita 
b'riżoluzzjoni għolja; jenfasizza r-rilevanza li jiġu ffinanzjati, permezz tal-EDF, proġetti 
industrijali b'dimensjoni spazjali fejn l-Unjoni jista' jkollha tabilħaqq valur miżjud;

49. Jinsab konvint li l-Unjoni għandha interess vitali fl-implimentazzjoni ta' ambjent 
marittimu sikur u miftuħ u li jippermetti l-passaġġ ħieles ta' oġġetti u ta' persuni; jinnota 
li l-biċċa l-kbira tar-riżorsi strateġiċi, l-infrastruttura kritika u l-kapaċitajiet huma taħt il-
kontroll tal-Istati Membri u li r-rieda tagħhom li jsaħħu l-kooperazzjoni hija ta' 
importanza kbira għas-sigurtà Ewropea; jafferma mill-ġdid ir-rwol tal-Unjoni bħala 
fornitur tas-sigurtà marittima fuq livell dinji u jisħaq fuq l-importanza li jiġu żviluppati 
kapaċitajiet militari u ċivili rilevanti; jilqa' f'dan ir-rigward ir-reviżjoni tal-Pjan ta' 
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Azzjoni tal-Istrateġija ta' Sigurtà Marittima tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju 2018;

50. Jemmen li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha qed jiffaċċjaw theddid mingħajr preċedent 
fil-forma ta' attakki ċibernetiċi, kif ukoll iċ-ċiberkriminalità u t-terroriżmu; jinsab 
konvint li n-natura tal-attakki ċibernetiċi tagħmilhom theddida li tirrikjedi risposta fil-
livell tal-Unjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu assistenza reċiproka f'każ ta' 
attakk ċibernetiku kontra kwalunkwe wieħed minnhom;

51. Jilqa' l-isforzi biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-UE li tindirizza t-theddid magħruf bħala 
"ibridu", li huwa kombinazzjoni ta' pożizzjonijiet ambigwi, ta' pressjonijiet diretti u 
indiretti u ta' assoċjazzjoni tal-kapaċitajiet militari u mhux militari u li huwa kontinwità 
tal-isfidi tas-sigurtà interni u esterni li tiffaċċja l-UE; jieħu nota tar-riflessjonijiet dwar l-
attivazzjoni tal-klawżola ta' assistenza reċiproka fir-rigward tat-theddid ibridu sabiex l-
Unjoni Ewropea jkollha tweġiba komuni effikaċi;

52. Jirrikonoxxi l-pożizzjoni dejjem aktar dominanti tal-intelliġenza artifiċjali (IA) fid-
difiża Ewropea; jinnota b'mod partikolari l-għadd ta' applikazzjonijiet militari li 
jirriżultaw mill-kontroll tal-IA biex jiġi ġestit u stimolat l-ambjent operattiv, tingħata 
għajnuna fid-deċiżjonijiet, jiġi identifikat it-theddid u tiġi pproċessata l-informazzjoni 
miġbura; jenfasizza li l-iżvilupp ta' IA fiduċjarja fil-qasam tad-difiża hija teknoloġija 
indispensabbli biex tiġi żgurata l-awtonomija strateġika Ewropea fil-qasam tal-kapaċità 
u dak operattiv; jistieden lill-Unjoni tappoġġja l-investiment tagħha f'dan il-qasam u 
b'mod partikolari fit-teknoloġiji rivoluzzjonarji permezz tal-istrumenti eżistenti (Fond 
Ewropew għad-Difiża, Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, Orizzont Ewropa futur, 
programm Ewropa diġitali);

53. Jagħraf li kooperazzjoni fil-qasam ta' kapaċità tinsab biss fi stadju bikri qabel ma l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha jkunu jistgħu jibbenefikaw mir-riżultati konkreti ta' 
kooperazzjoni kontinwa u msaħħa; jinsab konvint li l-implimentazzjoni operattiva tal-
ambizzjonijiet Ewropej hija waħda fit-tul u hija bbażata fuq volontà politika kontinwa 
min-naħa tal-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni flessibbli permezz ta' 
strumenti flessibbli u modulari li jiffaċilitaw l-approssimazzjoni tal-kulturi strateġiċi u l-
interoperabbiltà bejn sħab voluntiera u b'kapaċitajiet; iħeġġeġ kooperazzjoni spontanja 
jew mekkaniżmi ta' mutwalizzazzjoni bħall-EATC (Kmand Ewropew tat-Trasport bl-
Ajru), li diġà wera l-effikaċja tiegħu, u jappoġġja l-estensjoni tiegħu għal oqsma oħra 
(ħelikopter, appoġġ mediku);

Kooperazzjoni ta' difiża u sħubijiet tal-PSDK 

54. Jenfasizza li l-ambizzjoni tal-awtonomija strateġika Ewropea hija bbażata fuq il-
kapaċità tal-Ewropej li jaġixxu biex jiddefendu l-interessi tagħhom, kemm b'mod 
awtonomu, kif ukoll fil-qafas ta' kooperazzjoni istituzzjonali (NATO, Nazzjonijiet 
Uniti):

55. Iqis li l-awtonomija strateġika Ewropea għandha tkun mibnija fuq kooperazzjoni fit-tul 
u sħubijiet strateġiċi ma' pajjiżi u organizzazzjonijiet li jikkondividu l-valuri tal-Unjoni; 
jilqa' wkoll il-kontributi li s-sħab tal-PSDK jagħtu lill-missjonijiet u lill-operazzjonijiet 
tal-Unjoni;
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56. Iqis essenzjali l-fatt li tinżamm kooperazzjoni ta' difiża u ta' sigurtà soda, stretta u 
privileġġjata bejn l-Unjoni u r-Renju Unit wara l-Brexit; jenfasizza li l-ħidma 
b'kooperazzjoni mar-Renju Unit se tipprovdi lill-Unjoni kapaċitajiet tal-ogħla livell fil-
qasam tal-kapaċità u dak operattiv; huwa tal-fehma li mhuwiex il-każ li tkun prevista 
kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża li teskludi lill-Brittaniċi b'mod sistematiku; 
jipproponi li jiġi konkluż trattat ta' difiża u ta' sigurtà mar-Renju Unit li permezz tiegħu 
dan ikun jista' jipparteċipa kemm jista' jkun fl-istrumenti tal-Unjoni;

57. Ifakkar ir-rwol fundamentali tan-NATO fid-difiża kollettiva, kif rikonoxxut b'mod 
espliċitu fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; jinsab konvint li s-
sħubija bejn l-Unjoni u n-NATO hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li 
jiffaċċjaw l-Ewropa u l-viċinat l-eqreb tagħha; huwa tal-fehma li l-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u n-NATO għandha tkun komplementari u tirrispetta l-ispeċifiċitajiet u r-rwoli 
ta' kull waħda minn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet;

58. Jinnota l-importanza tas-sħubija bejn l-Unjoni u n-NU fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti 
internazzjonali u fl-attivitajiet ta' konsolidament tal-paċi; jistieden liż-żewġ 
organizzazzjonijiet jikkoordinaw aktar l-isforzi tagħhom fiż-żoni fejn huma 
jistazzjonaw missjonijiet ċivili u militari kbar, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u jiġu 
mmassimizzati s-sinerġiji;

59. Jisħaq fuq l-importanza tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-istituzzjonijiet 
internazzjonali l-oħra, b'mod partikolari l-Unjoni Afrikana u l-OSKE; iqis li l-Unjoni 
għandha ssaħħaħ ukoll id-djalogu u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fir-reġjun kif ukoll 
mal-organizzazzjonijiet reġjonali u subreġjonali;

60. Jappoġġja, b'mod parallel mal-kooperazzjoni u s-sħubijiet istituzzjonali, il-
kombinazzjoni ta' formati differenti ta' kooperazzjoni flessibbli, multidimensjonali, 
miftuħa, u fl-istess ħin operattivi, ambizzjużi u eżiġenti, kemm ġewwa kif ukoll barra l-
istrutturi tal-UE, tan-NATO u tan-NU, li jistgħu jiffaċilitaw l-impenji konġunti fl-
operazzjonijiet u b'hekk isaħħu l-awtonomija strateġika operattiva tal-Unjoni; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-eżempji ta' kooperazzjoni bħall-Inizjattiva Ewropea ta' 
Intervent, il-Kooperazzjoni ta' Difiża Nordika (NORDEFCO) jew anke l-integrazzjoni 
dejjem aktar sostnuta tal-forzi armati Ġermaniżi u Netherlandiżi jagħmlu parti minn din 
il-loġika ta' intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni militari bejn l-Istati Membri;

Qafas istituzzjonali 

61. Jemmen li l-progress fil-qasam tad-difiża Ewropea jwitti t-triq għal bidliet srutturali 
kbar; jinnota t-tħabbir tal-ħolqien ta' Direttorat Ġenerali "Difiża u Spazju" fi ħdan il-
Kummissjoni Ewropea taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissarju maħtura inkarigata mis-
Suq Intern; jinnota li dan id-DĠ il-ġdid għandu jkun inkarigat biex jappoġġja, 
jikkoordina jew jikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tad-difiża 
Ewropea u b'hekk jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-awtonomija strateġika Ewropea; jieħu 
nota tad-definizzjoni tal-ħames kompiti prinċipali tiegħu (implimentazzjoni u kontroll 
tal-EDF, ħolqien ta' suq Ewropew tat-tagħmir ta' difiża miftuħ u kompetittiv, 
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari, tisħiħ ta' industrija 
spazjali b'saħħitha u innovattiva, implimentazzjoni tal-programm spazjali futur), iżda 
jistieden lill-Kummissjoni tispeċifika f'aktar dettall il-profili tad-DĠ il-ġdid; iqajjem 
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dubji dwar ir-rabta tagħha ma' strutturi oħra attivi fil-politika ta' difiża u ma' 
responsabbiltajiet oħra (EDA, SEAE, eċċ.);

62. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissarju maħtura inkarigata mis-Suq Intern, lir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-Viċi 
President tal-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lis-Segretarju 
Ġenerali tan-NATO, lill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma tal-ispazju, tas-sigurtà u 
tad-difiża, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


